


• Стригучий лишай або мікроспорія – це шкірне
захворювання, викликане грибком роду Microsporum. 
Вражає волосся, шкіру, зрідка нігті і вії. Грибки, які
викликають хворобу, називають дерматофітами
(люблячими шкіру).



• Себорея (лат. sebum (сало) і грец. ρεω (текти)) —
хворобливий стан шкіри, обумовлене підвищеним
саловиділенням внаслідок порушення нервової та 
нейроендокринної регуляції функцій сальних залоз
шкіри.



Екз• е́ма (грец. έκζεμα — висип на шкірі, від έκζεο —
закипаю) — гостре чи хронічне незаразливе 

запальне захворювання шкіри, що має нервово-

алергічну природу та характеризується 

різноманітними висипами, почуттям печіння, 
свербінням і схильністю до рецидивів.



Варик• о́з також варико́зне розши́рення вен або 
варикозна хвороба (лат. varix — «вузол, 

— захворювання, яке проявляється 

нерівномірним розширенням вен, збільшенням їх 

довжини, зміною їх форми — звуження венозної 

стінки і утворення у ній патологічних вузлів.



Педикуль• о́з (лат. pediculosis, завошивленість) 

— ектопаразитне захворювання шкіри, 

породжене вошами.

Згідно місця паразитування вошей виділяють •

педикульоз:

• платтяний;

• головний;

• лобковий;



Кор• о́ста — інфекційне паразитарне 

захворювання шкіри, яке супроводжується 

свербежем, розчухуванням на шкірі, 

папульозними висипаннями. Щороку у світі 
реєструють до 300 млн випадків корости.



Алергія• - це підвищена чутливість організму до 
якого-небудь речовини. Цією речовиною може
бути який-небудь хімічний інгредієнт, продукт, 
шерсть, пил, пилок або мікроб.



Остеохондроз • — комплекс дистрофічних
порушень в суглобових хрящах. Може
розвиватися практично в будь-якому суглобі, але 
найчастіше вражаються міжхребетні диски.



Фолікул• і́т — запалення волосяного 

фолікула. Викликається переважно 

бактеріями роду стафілокок, хоча 

відбуваються і варіанти, викликані 
бактеріями Pseudomonas aeruginosa або 

дріжджами роду Malassezia.



Плоскостопість• — викривлення стопи, що полягає в 
опущенні її склепінь, через що вона стає плоскою. Проте
основною причиною цієї патології є захворювання зв'язок
та м'язів, тобто сполучної тканини, яка підтримує
ступню. Найхарактернішими ознаками плоскостопості є 
швидка втомлюваність і больові відчуття в ногах під час 
ходьби.



Бронхіальна• астма - хронічне запальне
захворювання дихальних шляхів, що
характеризується оборотною бронхіальною
обструкцією і гіперреактивністю бронхів. 
Типові симптоми включають хрипи, кашель, 
стиснення у грудях та задишку.



Волчанка• -найбільш тяжка форма туберкульозу 
шкіри, частіше виникає у жінок і дітей. Майже в 
більшості випадків вражає обличчя( кінчик і 
крила носа ,звідси на губи і 

підборіддя).Характерні невеликі м’які бугорці 
кольору іржі , частіше вони висипають групами.



Всі• професійні захворювання спричиняються впливом на організм
професійних шкідливостей. У роботі перукаря можна виділити
наступні шкідливості: постійне перебування в приміщення, 
тривале перебування на ногах, вплив деяких хімічних речовин при 
окремих видах виконуваних робіт (забарвлення, завивка), дія
підвищеної температури (сушіння), недостатня кількість
ультрафіолетових променів і ін Дослідження показало, що
найбільш часто зустрічаються алергічні реакції (алергічні
дерматити, екзема) і захворювання ніг (варикозне розширення вен 
нижніх кінцівок і плоскостопість), значно рідше можна зустріти
серед перукарів захворювання на бронхіальну астму.

Тому • що робота перукаря пов'язана з перебуванням в приміщенні і 
за своїм характером малорухливе, то дуже важливо вести 
здоровий спосіб життя. Регулярне заняття ранковою
гімнастикою, обтирання, систематичні заняття спортом 
захищають організм від захворювань і зміцнюють здоров'я. 


