
Podstawy fryzjerstwa cz. 4 kl. II Fryzjer 

Choroby związane z nadmiernym rogowaceniem 
skóry Łuszczyca. 

Zaburzenia w pracy gruczołów łojowych i 
choroby z nimi związane. 

Choroby wirusowe skóry – opryszczka , ospa, 
brodawki skórne. 

Choroby bakteryjne skóry – liszajec, róża, 
czyrak. 

Choroby pasożytnicze skóry – świerzb. 

Zakażenia grzybicze skóry – grzybica i 
drożdżyca. 

Choroby alergiczne skóry. 

 

Temat – Choroby związane z nadmiernym rogowaceniem 

skóry – łuszczyca, rybia łuska . 

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób dermatologicznych. Ma charakter przewlekły, wykazuje 

tendencje do nawrotów, nie jest chorobą zakaźną. Pojawia się najczęściej przed 30 rokiem życia 

zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, ale może wystąpić w każdym wieku. Nie znana jest jednoznaczna 

przyczyna występowania łuszczycy. Wśród czynników predysponujących do jej powstawania wymienia 

się: czynniki genetyczne, autoimmunologiczne, zakażenia bakteryjne i wirusowe, inne. Istotą zmian 

skórnych jest „zbyt szybkie” przechodzenie komórek z warstwy rozrodczej do rogowaciejącej naskórka. 

Proces ten w warunkach normalnych trwa ok. 26–28 dni, a w łuszczycy skraca się do około 4 dni. 

 

Pod względem momentu wystąpienia , łuszczycę dzielimy na dwa typy:  

1) typ I (młodzieńczy) – ujawnia się przed 40 rokiem życia, szczyt zachorowań przypada na ogół między 

16, a 30 rokiem życia, częściej występuje rodzinnie, ma postać rozległych zmian, zazwyczaj  

o ciężkim przebiegu,  

2) typ II (dorosłych) – rozpoczyna się po 40 roku życia, szczyt zachorowań przypada na 60 rok życia, 

główną rolę w powstawaniu zmian mają czynniki środowiskowe, przebieg jest na ogół łagodniejszy.  



Pierwotnym wykwitem skórnym w łuszczycy jest grudka barwy czerwono – brunatnej, nie swędząca, 

pokrywająca się z czasem srebrzystą łuską powstałą w wyniku nieprawidłowego i nadmiernego 

rogowacenia. Pod względem obrazu chorobowego najczęściej wyróżnia się dwa podstawowe typy 

łuszczycy:  

1) łuszczyca zwykła – dotyczy aż 95% przypadków, zmiany chorobowe tworzą plackowate ogniska 

wielkości od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Wykwity mogą mieć postać zmian drobno 

grudkowych albo monetarnych. W wyniku zlewania się zmiany mogą tworzyć plackowate ogniska. 

Zmiany skórne ustępują bez pozostawienia blizn. Typowa lokalizacja to: łokcie, kolana, okolica 

pośladków, krocza, pępka. Często ta postać łuszczycy pojawia się na owłosionej skórze głowy. Nie 

niszczy samych włosów, nie powoduje łysienia ani zaburzeń we wzroście włosa. Zmiany mogą jednak 

przechodzić na czoło i małżowiny uszne, co dla klientów jest dużymi i trudnym do ukrycia problemem. 

Ta postać łuszczycy może także spowodować charakterystyczne zmiany w obrębie paznokci,  

2) łuszczyca krostkowa – charakteryzuje się pojawieniem jałowych krostek wielkości 2–3 milimetrów, 

zlokalizowanych na podłożu rumieniowym. Najczęściej zlokalizowane są na wewnętrznych 

powierzchniach dłoni i podeszw. Leczenie łuszczycy powinno uwzględniać eliminację wszystkich 

czynników, które mogą prowokować powstawanie zmian skórnych (np.: zwalczanie ognisk infekcji, 

eliminowanie stresu, ograniczenia dietetyczne, szczególnie wyeliminowanie używek), w leczeniu 

miejscowym stosuje się preparaty złuszczające, redukujące, pochodne witaminy D3, steroidy.  

W cięższych postaciach konieczne jest leczenie ogólne, w którym wykorzystuje się fotochemię, 

retinoidy, cytostatyki, inne. Leczeniem zawsze powinien zajmować się dermatolog. 

 

Rybia łuska, nadmierne rogowacenie całej skóry, która pokrywa się licznymi łuskami, skóra staje się 

bardziej sucha. Przypadłość ta dotyczy najczęściej dzieci. Z wiekiem nasilenie choroby maleje. Dobry 

wpływ ma tutaj słońce i witamina A. Charakterystycznym objawem choroby są żółte lub brązowe płaty 

(utworzone ze zrogowaciałych komórek powierzchownych warstw naskórka) wielkości kilku 

milimetrów do kilku centymetrów, które przypominają rybią łuskę. Jeśli jednak przyjrzeć się im bliżej, 

można zauważyć, że łuski nie zachodzą na siebie jak u ryby, lecz leżą obok siebie i przypominają raczej 

równo ułożoną kostkę brukową. Zmiany te zwykle są zlokalizowane w obrębie klatki piersiowej, 

pleców, kończyn górnych oraz dolnych. W tej postaci choroby zmiany nie pojawiają się w obrębie 

powierzchni zgięciowych stawów łokciowych i kolanowych. Rybia łuska zwykła często współistnieje z 

rogowaceniem mieszkowym, nadmiernym rogowaceniem skóry wewnętrznych powierzchni dłoni i 

stóp oraz z atopowym zapaleniem skóry. 



 

 

 

Rogowacenie mieszkowe, tworzą się grudki w okolicy mieszka włosowego, u góry widać czop 

rogowy. Potocznie nazywa się ją  ,, tarką”. Występuje na nogach i rękach, skóra jest sucha i szorstka. 

Najczęściej chorobę można rozpoznać po tym, że na skórze pojawiają się czerwone grudki w 

miejscu włosów. Przypominają one „gęsią skórkę”. Rozsiewają się najczęściej na rękach, w 

okolicach pachwin, pod pachami i na nogach. U mężczyzn najczęściej pojawiają się na twarzy 

i dekolcie, a zatem tam, gdzie włosy są najczęściej golone, u kobiet zaś w miejscach, które są 

depilowane. Grudki są suche i mimo, że wyglądają na ropne, nie zawierają ropy. Stan skóry 

często pogarsza się jesienią i zimą, kiedy narażona jest ona na suche i ciepłe powietrze z 

kaloryferów. Istnieje kilka przyczyn tej choroby skóry. Może być dziedziczna, może też 

wynikać z niedoborów witaminy A i C. Najczęściej występuje u młodych ludzi, którzy 

przechodzą okres dojrzewania, a ich gospodarka hormonalna przechodzi "burzę". Na 

rogowacenie mieszkowe narażone są także osoby z atopowym zapaleniem skóry. Powodem 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,skora---naturalna-bariera,artykul,1662566.html
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powstawania tego rodzaju zmian skórnych może być również nieprawidłowe 

funkcjonowanie tarczycy, błędy pielęgnacyjne oraz zła dieta. Kolejną przyczyną jest 

nadmierne używanie antyperspirantów z dodatkiem wielu chemicznych środków 

zapachowych i zmniejszających potliwość. Bardzo często blokując pot, jednocześnie 

doprowadzają skórę do nienaturalnego stanu przesuszenia. Zaleca się używanie 

dezodorantów bezzapachowych i bez aluminium, najlepiej w sztyfcie. 

Temat: Zaburzenia w pracy gruczołów łojowych i choroby z nimi związane. 

Gruczoły łojowe produkują łój potrzebny do namaszczania skóry i włosów. Łojotokiem nazywamy 

wzmożone wydzielanie łoju, najwyraźniejsze w okolicach obfitujących w powyższe gruczoły (owłosiona 

skóra głowy, czoło, nos, mostek, okolica międzyłopatkowa). Łojotok nie jest chorobą skóry, ale 

zjawiskiem fizjologicznym, które sprzyja powstawaniu zmian chorobowych na skórze, która wykazuje 

podatność i skłonność do zakażeń ropnych. Wzmożona skłonność do nadczynności gruczołów łojowych 

może być związana z:  

- zaburzeniem czynności gruczołów wewnątrzwydzielniczych, 

 - zaburzeniem układu nerwowego  

– stresy,  

- zaburzeniami hormonalnymi w okresie dojrzewania,  

- zaburzeniami przewodu pokarmowego  

– zaparciami.  

Łojotok jest przyczyną między innymi następujących schorzeń:  

1) łupieżu i łysienia łojotokowego,  

2) łojotokowego zapalenia skóry,  

3) trądziku pospolitego,  

4) trądziku różowatego. 

 

Łupież i łysienie łojotokowe  

Każde nadmierne łuszczenie się naskórka owłosionej skóry głowy nazywamy pospolicie łupieżem. 

Z punktu widzenia medycznego należy dodać, że łuszczeniu temu nie towarzyszą zmiany zapalne. 

Przyczyny tego stanu często nie do końca są znany. Łupież może pojawić się bez konkretnego powodu. 

Najczęściej jednak spowodowany jest podrażnieniem skóry głowy przez szampony, żele, pianki do 

włosów, lakiery, farby itp. Przyczyną podrażnienia może być nawet sama woda zawierająca np. dużo 

chloru. Zmieniona zapalnie skóra staje się bardziej wrażliwa niż skóra zdrowa, dlatego zdarza się, że 

mimo niestosowania już „podejrzanego” środka pielęgnacyjnego – nie dostrzegamy poprawy. Często 

podrażniona skóra głowy ulega wówczas zakażeniu drożdżakowatym grzybem Pityrosporum ovale. 

Towarzyszy temu zwykle stan zapalny skóry głowy. Problem łupieżu dotyczy połowy mieszkańców 

naszego kraju. Nie można go ignorować, ponieważ może spowodować o wiele poważniejszą 

dolegliwość, a mianowicie łojotokowe zapalenie skóry 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,tarczyca---kaprysny-gruczol,artykul,1653567.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,antyperspirant---jaki-wybrac-,artykul,1726236.html


 
Różnicując postacie łupieżu wyróżnia się dwie jego odmiany:  

1) łupież zwykły – ma postać drobnopłatowego złuszczania się naskórka, bez objawów zapalnych. 

Choroba dotyczy zwykle osób przed 20 rokiem życia i później może przekształcić się w łupież tłusty. Nie 

uszkadza włosów,  

2) łupież tłusty (łojotokowy) – rozwija się zwykle z łupieżu zwykłego. Zamiast drobnych, suchych  

i białych łuseczek pojawiają się łuski tłuste, żółte, nawarstwione i tworzące wręcz strupy. Są one 

mocniej przytwierdzone do podłoża. Chorobie może towarzyszyć świąd. Nierzadko następstwem tego 

typu łupieżu jest łysienie łojotokowe. Schorzenie zwykle dotyczy osób po 20 roku życia i częściej 

występuje u mężczyzn niż u kobiet.  

W leczeniu łupieżu zwykłego stosuje się tylko leki zewnętrzne. Rodzaj i siła działania zalecanych 

preparatów zależą od nasilenia choroby. W zaawansowanym łupieżu zwykłym w pierwszej kolejności 

dąży się do usunięcia nadmiernej ilości łusek. Najprostszy sposób to użycie oliwki salicylowej (preparat 

gotowy to Salicylom). Oliwka działa najlepiej, jeżeli przed nasmarowaniem nią głowy zostanie lekko 

podgrzana. Po jej zastosowaniu należy przykryć głowę folią i zawinąć ręcznikiem,  

a następnie po kilku (2–4) godzinach zmyć. Czasami sam preparat złuszczający jest wystarczającym 

lekiem w tego typu łupieżu. Zwykle jednak zalecamy na krótki okres (7–14 dni) preparat sterydowy, 

najlepiej w płynie. Może to być Laticort lub Lorinden, Elocom, Locoid, czy też w razie potrzeby silniej 

działający Diprosalic lub Dermovate. Oczywiście należy zmienić środki do pielęgnacji włosów. Jeżeli to 

możliwe powinno się odstawić żele, pianki, lakiery, farby. Do mycia głowy wskazane jest wypróbowanie 

któregoś z szamponów przeciwłupieżowych (np. z serii Freederm). W łupieżu tłustym nawarstwionych 

łusek należy się pozbyć podobnie jak w odmianie zwykłej, za pomocą oliwki salicylowej. Jeżeli zmiany 

są nasilone, złuszczanie można przeprowadzać przez kilka dni. Obecnie w łupieżu tłustym zaleca się 

stosowanie preparatów przeciwgrzybiczych, najlepiej w płynie lub maści. Skuteczne są tzw. pochodne 

imidazolowe (Nizoral, Ketokonazol, Canesten). Dobre efekty daje stosowanie szamponu Nizoral lub 

Seboklar. Czasami leczenie wymaga zastosowania preparatów sterydowych, szamponów dziegciowych 

(Freederm Tar, Polytar, Denorex), z zawartością siarczku selenu (Selsun). Na ogół preparaty 

przeciwłupieżowe muszą być dobierane indywidualnie. Na jednego klienta może działać ten sam 

preparat bardzo dobrze, dla innego jest zupełnie nieskuteczny. Bardzo ważne jest przeciwdziałanie 

powstawaniu zmian łupieżowych. Profilaktyka tego stanu powinna polegać na:  

- dokładnym każdorazowym spłukiwaniu włosów po ich umyciu, ponieważ resztki szamponu rozkładają 

naturalny składnik łączący ze sobą komórki, powodując nadmierne łuszczenie się naskórka,  

- skutecznym leczeniu nawet niewiele nasilonych zmian łojotokowych,  

- stosowaniu środków mających na celu właściwe odżywienie skóry i włosów (witamin i minerałów), 

 - leczeniu zaburzeń hormonalnych mających wpływ na stan skóry,  

- umiejętnym myciu włosów przetłuszczających się (odpowiednie do tego rodzaju włosów szampony, 

częstość mycia zależna od przetłuszczania),  



- nie przesadzanie ze stosowaniem środków do pielęgnacji i układania włosów, właściwy ich dobór, 

inne. 

 
 

Łojotokowe zapalenie skóry na ogół występuje u osób z łojotokiem. Jest chorobą przewlekła, ma 

tendencje do nawrotów. Czynnikiem chorobotwórczym jest na ogół Pityrosporum ovale. Schorzenie 

charakteryzuje się występowaniem nasilonego stanu zapalnego. Oprócz łojotoku, tłustych strupów 

 i przerzedzenia włosów zaobserwować można rumień skóry, liczne grudki, krostki i objawy wysiękowe. 

Zmianom towarzyszy świąd, a wykwity krostkowe (powstające zwykle jako wynik wtórnej infekcji 

bakteryjnej) są nawet bolesne. Rzadko zmiany dotyczą tylko skóry głowy. Na ogół występują także w 

postaci rumienia i złuszczania na skórze czoła, w okolicach zausznych i na karku. Mogą także pojawiać 

się w okolicy międzyłopatkowej, na klatce piersiowej w pobliżu mostka, a także na twarzy, w okolicy 

narządów płciowych i odbytu. Są to tzw. okolice łojotokowe. W ciężkich, rzadko występujących 

postaciach choroba może przekształcić się w uogólnione zapalenie skóry. Przyczyną trądziku 

pospolitego jest łojotok, nieprawidłowe rogowacenie naskórka i zakażenie bakteryjne skóry. Jest to 

choroba przewlekła, dotycząca nawet do 80% młodzieży w okresie dojrzewania. Zmiany są różnie 

nasilone i z reguły w ciągu kilku lat ustępują. Niekiedy jednak utrzymują się bardzo długo, nawet po 30 

roku życia. Zmiany trądzikowe występują głównie na twarzy, plecach, klatce piersiowej, ale mogą być 

również na barkach, ramionach, pośladkach.  

 

Trądzik pospolity 



 
Zmiany trądzikowe mogą pojawić się lub nasilić pod wpływem:  

- zaburzeń hormonalnych,  

- stresów,  

- zanieczyszczenia środowiska,  

- palenia tytoniu,  

- niewłaściwej diety (po spożyciu takich produktów jak :czekolada, kakao, marynaty, ostre przyprawy),  

- niewłaściwych kosmetyków  

– niektóre z nich mogą działać zaskórnikotwórczo, 

 - stosowania niektórych leków (sterydy, anaboliki, lit, fenytoina, źle dobrane tabletki 

antykoncepcyjne).  

Najczęstszą postacią jest trądzik pospolity. W przebiegu tego schorzenia wyróżnia się: 

 I. Stadium niezapalne – charakteryzuje się występowaniem zamkniętych lub otwartych zaskórników, 

nie ma zmian zapalnych. Często może przejść w drugie stadium.  

II Stadium zapalne – zależnie od stopnia ciężkości i występujących wykwitów skórnych wyróżnia się 

trądzik grudkowo – krostkowy i trądzik guzowaty. Trądzik z ostrym odczynem zapalnym może przejść 

w trzecie stadium.  

III. Stadium uszkodzeń – dochodzi do tworzenia torbieli i blizn różnego rodzaju i wielkości. Mimo 

leczenia pozostawia blizny.  

Postacie kliniczne trądziku są zależne od charakteru dominujących wykwitów skórnych, a jego nasilenie 

zależy od liczby wykwitów i istniejących powikłań. Wyróżniamy:  

- trądzik zaskórnikowi,  

- trądzik grudkowo 

-krostkowy, 

 - trądzik ropowiczy, 

 - trądzik guzkowy, 

 - trądzik skupiony,  

- trądzik bliznowcowi,  

- trądzik piorunujący (rzadka postać trądziku ropowiczego, obejmuje duże obszary skóry, zmianom 

miejscowym towarzyszą ciężkie objawy ogólne).  



Postępowanie w trądziku pospolitym jest uzależnione od postaci trądziku, rodzaju występujących 

wykwitów oraz ich nasilenia. Zazwyczaj wskazane jest równoczesne działanie dermatologiczno – 

kosmetyczne. Leczenie może dotyczyć wyłącznie postępowania miejscowego i wyeliminowania 

czynników prowokujących zaostrzenie się zmian. Ciężkie postacie trądziku nierzadko wymagają 

leczenie zarówno miejscowego, jak i ogólnoustrojowego. Z wyjątkiem niewielkich pojedynczych zmian, 

inne zapalne postacie trądziku powinny być leczone przez lekarza dermatologa współpracującego z 

kosmetyczką, która prawidłowo wykona wszystkie zabiegi pielęgnacyjne na skórze chorobowo 

zmienionej.  

 

Trądzik różowaty  

Jest dermatozą zapalną, przewlekłą, występującą głównie na twarzy, u podłoża której leżą zmiany 

naczyniowe i łojotok. Pojawia się zwykle między 30 a 50 rokiem życia, trzykrotnie częściej u kobiet, 

chociaż u mężczyzn ma na ogół cięższy przebieg. Zwykle umiejscawia się na skórze twarzy, początkowo 

w jej środkowej części (broda, okolice ust, nos, środkowe partie czoła). Często występuje rodzinnie 

szczególnie u osób o jasnej karnacji. Na występowanie zmian trądzikowych ma również wpływ dieta, 

czynniki hormonalne, infekcje, choroby przewodu pokarmowego (pasożyty, choroba wrzodowa), 

czynniki środowiskowe, psychosomatyczne i neurowegetatywne.  

Wyróżnia się następujące postacie trądziku różowatego:  

I. Rumieniowa – na początku pojawia się zwykle krótkotrwały rumień, który trwa coraz dłużej, aż 

wreszcie ulega utrwaleniu.  

II Grudkowo-krostkowa.  

III. Postać naciekowa i przerosła – dotyczy tylko nielicznych chorych, spotykana jest głównie  

u mężczyzn po 40 roku życia. Zmiany dotyczą najczęściej nosa, gdzie na skórze początkowo tłustej, 

czerwonej, zgrubiałej, pojawiają się miękkie, guzowate twory. 



 
Trądziku różowatego nie można wyleczyć, można jedynie zatrzymać lub spowolnić rozwój choroby 

poprzez właściwe leczenie farmakologiczne i działania kosmetyczne oraz eliminowanie czynników 

zaostrzających proces chorobowy. Osoby z trądzikiem różowatym powinny unikać czynników 

zaostrzających ich stan chorobowy:  

- nasłonecznienia skóry twarzy,  

- nagłych zmian temperatury otoczenia, 

 - korzystania z solarium i z sauny,  

- jedzenia bardzo zimnych lub bardzo gorących potraw, pikantnych przypraw, ostrych serów, picia 

mocnej herbaty i kawy oraz alkoholu w każdej postaci. 

 

Temat: Choroby wirusowe skóry – opryszczka , ospa, brodawki skórne. 
 

Choroby wirusowe  

Najczęstszymi schorzeniami wirusowymi skóry, z którymi może spotkać się fryzjer są:  

 opryszczka zwykła, ospa wietrzna, półpasiec,  

 brodawki skórne 



Opryszczka zwykła 

 

Czynnikiem powodującym zakażenie jest wirus typu herpes simplex. Typowe są drobnopęcherzykowe 

zmiany, umiejscowione głównie na granicy skóry i błon śluzowych. Mają skłonność do nawrotów. 

Wykwitami pierwotnymi są drobne pęcherzyki, znajdujące się na podstawie rumieniowej, mogące się 

grupować. Początkowo są one wypełnione treścią surowiczą, później ropną, a następnie w ciągu kilku 

dni pojawia się w chorobowo zmienionym miejscu strup. Zwykle zmianom skórnym towarzyszy 

pieczenie, niewielka bolesność, która może pojawić się już na 2–3 dni przed wystąpieniem zmian. 

Najczęstsze umiejscowienie zmian skórnych to: twarz i wargi, oraz błony śluzowe jamy ustnej. 

Niebezpieczne może okazać się umiejscowienie zmian w obrębie oka, ponieważ może doprowadzić do 

upośledzenia wzroku. Przebieg zakażenia opryszczką jest krótkotrwały, zazwyczaj od 6 do 10 dni, ale 

ma duże tendencje do nawrotów, szczególnie w tych samych miejscach. Wirus opryszczki typu 2 może 

wywołać zmiany skórne w obrębie narządów płciowych. W zmianach mało nasilonych wystarcza 

leczenie miejscowe osuszające i odkażające (pasty cynkowe, aerozole z antybiotykami) oraz leki 

antywirusowe (np.: aciklowir). Przy masywniejszych zakażeniach, w zmianach nawrotowych, 

niezależnie od lokalizacji podaje się dodatkowo leki antywirusowe w postaci doustnej lub we 

wstrzyknięciach pozajelitowych. Poza tym wskazane jest podawanie witamin z grupy B: B1, i B12. 

Zakażenie wirusem opryszczki jest bardzo częste ze względu na łatwość przenoszenia się wirusa z 

człowieka na człowieka poprzez kontakt bezpośredni i pośredni. Jeśli już doszło do zakażenia, to 

prawdopodobnie wirus osiedla się na stałe w danym organizmie. Zmiany skórne mogą pojawiać się bez 

konkretnej przyczyny, ale najczęściej w sytuacji zmniejszenia odporności, stresów, zachwiania 

równowagi organizmu. 

 Profilaktyka zakażeń wirusem opryszczki powinna polegać na: 

- unikaniu bezpośredniego kontaktu z osobą, która ma opryszczkę, dopóki wszystkie pęcherzyki się nie 

wygoją,  

- nie używaniu tych samych co ona kosmetyków, ręczników, poduszek i innych przedmiotów, które 

mogły mieć bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi,  

- unikaniu infekcji dróg oddechowych i innych, które powodują ogólne osłabienie organizmu,  

- prawidłowym pod względem jakości odżywianiu się, 

 - prowadzeniem zdrowego stylu życia, który wzmocni naszą ogólną odporność.  

 

 

 

 



Ospa wietrzna 

 
Jest chorobą zakaźną głównie wieku dziecięcego, chociaż zakażenia mogą ujawniać się również 

znacznie później, u osób, które nie przechorowały ospy. Cechują ją rozsiane wykwity pęcherzykowo-

krostkowe w obrębie skóry i błon śluzowych. Objawom skórnym mogą towarzyszyć objawy ogólne 

takie jak: podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, świąd skóry, osłabienie. Czynnikiem 

wywołującym jest Herpes zoster . Zakaźność jest bardzo duża. Zmiany skórne polegają na 

występowaniu grudek na podłoży rumieniowym, w obrębie których powstają pęcherzyki i krostki, 

zagłębione w części środkowej. Po kilku dniach powstaje strup. Mogą pozostać niewielkie blizenki. Nie 

ma typowego umiejscowienia zmian skórnych, ponieważ mogą pojawiać się na całym ciele, a nawet 

zajmować błony śluzowe jamy ustnej. Bardzo rzadko zajęte bywają dłonie i stopy. U osób dorosłych 

przebieg może być dużo cięższy niż u dzieci. W leczeniu stosuje się antybiotyki, w celu zapobieżenia 

wtórnym infekcjom bakteryjnym, leki antywirusowe (acyklowir). Równocześnie na skórę stosuje się 

miejscowo aerozole z antybiotykami oraz papki zawierające mentol.  

 

 

Półpasiec  

Wywołany jest przez ten sam wirus, który jest odpowiedzialny za zakażenie ospą wietrzną. Zmiany mają 

również charakter pęcherzyków, ale mogą być znacznie większe tworząc ułożone w bardzo 

charakterystycznie jednostronne pasy. Zmianom skórnym towarzyszą duże dolegliwości bólowe. 

Schorzenie występuje u osób, które już wcześniej chorowały na ospę, ale albo uaktywniły się u nich 

przetrwałe wirusy, albo nastąpiło powtórne zakażenie w wyniku zetknięcia się z chorym na ospę. 

Zmiany skórne najczęściej umiejscowione są na twarzy, szczególnie w jej górnej części lub na tułowiu 

głównie na klatce piersiowej wzdłuż przebiegu nerwów międzyżebrowych, zwykle nie przekraczając 

linii środkowej twarzy lub tułowia. Półpasiec na ogół pozostawia trwałą odporność. W leczeniu stosuje 

się leki przeciwwirusowe, przeciwbólowe, antybiotyki, witaminy z grupy B. Miejscowo na skórę stosuje 

się aerozole i płyny z lekami odkażającymi, antybiotykami. 

 

Brodawki skórne  

Wywołane są wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Należą do nich: brodawki zwykłe, brodawki 

płaskie, brodawki stóp, oraz brodawki weneryczne, czyli kłykciny kończyste. Są one zwykle niebolesne 



, a skóra otaczająca brodawki nie ulega stanowi zapalnemu. Brodawki zwykłe mają postać grudek o 

nierównej powierzchni, nie powodują żadnych dolegliwości, mają tendencję do samoistnego 

ustępowania. Wykwitem pierwotnym jest grudka o średnicy od kilku do kilkunastu milimetrów, barwy 

szarobrunatnej lub zbliżonej do koloru skóry, o wyniosłej, szorstkiej powierzchni. Brodawki mogą być 

pojedyncze, ale częściej grupują się i zlewają. Najczęściej są umiejscowione na palcach rąk, w okolicach 

wałów paznokciowych, niekiedy pod płytka paznokciową. Przebieg choroby jest przewlekły, nawet 

wieloletni. W leczeniu stosuje się: zamrażanie ciekłym azotem, łyżeczkowanie, elektrokoagulację, 

usuwanie przy użyciu kwasu salicylowego. Dobre wyniki uzyskuje się przy zastosowaniu preparatu: 

Verrumal. Do infekcji dochodzi przez kontakt z zakażonym materiałem (pływalnia, sala gimnastyczna, 

ręcznik). Brodawki często występują u starszych dzieci. Nie powodują powikłań, ale mogą doprowadzić 

do rozsiewania się na wolne od nich okolic. Większość brodawek zanika samoistnie w ciągu dwóch 

pierwszych lat od momentu pojawienia się.  

Wyróżnia się kilka rodzajów brodawek: 

 brodawki zwykłe - o wielkości od 5 do 10 mm i kolorze skóry. Umiejscowione są 
zazwyczaj na palcach, łokciach, kolanach, twarzy i skórze głowy 

 brodawki podeszwowe - o wielkości od 1 do 2 cm. Znajdują się zazwyczaj na 
podeszwach. Są umiejscowione głęboko lub powierzchniowo 

 brodawki mozaikowe - umiejscowione na podeszwach. To bardzo małe i liczne 
brodawki 

 brodawki płaskie - tzw. brodawki młodocianych, o wielkości kilku minimetrów i 
gładkiej powierzchni. Znajdują się na twarzy i grzbietach rąk 

 brodawki nitkowate - umiejscawiają się zazwyczaj na powiekach, szyi, wargach i 
twarzy 

 brodawki przejściowe - mają cechy brodawek płaskich i zwykłych 
 brodawki weneryczne, inaczej narządów płciowych, (tzw. kłykciny kończyste) - mogą 

przybrać kalafiorowaty kształt 
 uogólnione zakażenie skóry – brodawki mogą sugerować toczący się proces 

nowotworowy 

Wśród brodawek wyróżniamy brodawki zwykłe, płaskie i podeszwowe. W zakładzie fryzjerskim dużym 

zagrożeniem mogą być brodawki zwykłe i płaskie. Dlatego ważna jest dezynfekcja powierzchni pracy 

oraz narzędzi preparatami przeciw wirusowymi i dokładna sterylizacja. 

 
Brodawki płaskie są zazwyczaj liczne, płaskie, mają postać gładkich grudek o nieco błyszczącej 

powierzchni lub nieznacznie chropowate. Na ogół koloru brunatnego lub niewiele różniące się od skóry 

zdrowej. Najczęściej umiejscowione są na grzbietach rąk, dolnej części twarzy, czole, ale mogą 

https://portal.abczdrowie.pl/klykciny-konczyste


zajmować różne okolice. Często układają się linijnie. Na ogół ustępują samoistnie, ale u osób o 

obniżonej odporności mogą utrzymywać się przez wiele lat. W leczeniu stosuje się kwas witaminy A w 

płynie lub w maści oraz środki złuszczające z rezorcyną i siarką. 

Brodawki podeszwowe 

 

Brodawki zwykłe 

 

 
Człowiek – drzewo, zakażony wirusem brodawczaka ludzkiego. 



 
 

Temat: Choroby bakteryjne skóry – liszajec, róża, czyrak. 
 

Choroby bakteryjne prowadzą do występowania zmian ropnych w obrębie skóry. Najczęściej 

spowodowane są przez gronkowce, paciorkowce lub zakażenia mieszane (gronkowcowo-

paciorkowcowe), które stale przebywają na powierzchni skóry człowieka, a w momencie spadku 

odporności albo zwiększenia ich zjadliwości stają się chorobotwórcze. Występowaniu opisywanych 

chorób sprzyja:  

- zetknięcie się z czynnikiem patogennym z otoczenia,  

- zmniejszenie odporności ogólnej danego człowieka,  

- współistnienie innych chorób (cukrzycy, wyniszczenia, chorób nowotworowych, zakażeń HIV itd.), 

 - brak lub niedostatek higieny osobistej,  

- uszkodzenie mechaniczne skóry,  

- istnienie innych zmian dermatologicznych,  



- zaburzenia mechanizmów obronnych.  

Przebieg i obraz kliniczny zależy od rodzaju bakterii oraz od stanu ogólnego ustroju człowieka. Leczenie 

polega na miejscowym stosowaniu preparatów przeciwbakteryjnych, a w cięższych przypadkach 

podaje się antybiotyki drogą doustną lub pozajelitową po wykonaniu antybiogramu.  

Liszajec zakaźny występuje przeważnie u dzieci. Zakażenie następuje zwykle przez wcieranie, drapanie 

skóry i wprowadzanie infekcji. Zmiany są powierzchowne, ropne, wywołane przez kontaktowe 

zakażenie paciorkowcami i gronkowcami. Najczęstsze są dwie odmiany tego schorzenia: odmiana 

pęcherzykowa i pęcherzowa. W odmianie pęcherzykowej występują krótkotrwałe,  

o cienkich ściankach pęcherzyki na podłożu rumieniowym, przechodzące w krosty i nadżerki pokryte 

żółtawymi strupami. Zmiany mają tendencję do zlewania się. Odmiana pęcherzowa jest trwalsza, 

występują w niej pęcherze wielkości kilku centymetrów, a po ich pęknięciu tworzą się strupy. Róża 

Występuje szczególnie u dzieci i ludzi starszych. Zakażenie wywołane jest na ogół przez paciorkowce 

(rzadko gronkowce), zmiany miejscowe są głębsze, towarzyszą im objawy ogólne. Na skórze występują 

zmiany w postaci powierzchownego, przeważnie ostro ograniczonego ogniska, które jest 

zaczerwienione, obrzęknięte, gorące. W cięższych przypadkach zmiany mogą mieć postać pęcherzy z 

zawartością surowiczą, krwistą, ropną, a nawet mogą wystąpić objawy martwicy lub zgorzeli. 

Równocześnie występują objawy ogólne w postaci: - powiększenia i obrzmienia okolicznych węzłów 

chłonnych, - dreszcze i wysoka temperatura – do 40 st. C, - w badaniach laboratoryjnych: podwyższone 

OB. i leukocytoza. Wrotami zakażenia mogą być istniejące zmiany skórne, zranienia skóry (róża 

przyranna). Jeśli fryzjer  zauważymy u klienta  zmianę skórną w postaci liszajca , powinien odmówić 

wykonania usługi fryzjerskiej. 

Liszajec : 

 
 

 

 

 

 



Czyrak  

 

 

Tak nazywa się ropne zapalenie okołomieszkowe, którego charakterystyczną cechą jest tworzenie 

czopa martwiczego i głębszy charakter zmian, które sięgają aż do tkanki podskórnej. Początkowo 

zmiana skórna ma charakter nacieku zapalnego wokół mieszka włosowego, następnie przybiera postać 

niewielkiego guzka barwy sinoczerwonej, który może być silnie bolesny. Po 4 – 6 dniach na jego szczycie 

pojawia się ropny pęcherzyk przebity włosem, a pod nim martwiczy czop. Guzowaty naciek może mieć 

wielkość nawet porównywalną do śliwki. Po kilku dniach pęcherzyk pęka, a tkanki martwicze w postaci 

czopa ulegają najczęściej samo oddzieleniu. Następnie dochodzi do gojenia,  

z pozostawieniem blizny. Czyraki na ogół umiejscawiają się na karku, pośladkach, twarzy, ale mogą 

wszędzie. Cały proces gojenia zmian skórnych trwa ok. 10–20 dni. W leczeniu czyraków stosuje się 

miejscowo okłady z ichtiolu i antybiotyki. Nie wolno zmian skórnych wyciskać! 

Róża jest chorobą zakaźną, która występuje najczęściej u niemowląt oraz dzieci poniżej 9. 
roku życia oraz osób dorosłych, po ukończeniu 60. roku życia. Róża jest chorobą, która 
stosunkowo często występuje w Polsce. Zgodnie z danymi epidemiologicznymi w Polsce w 
2017 roku odnotowano 5199 zachorowań na różę. Pierwsze opisy na temat róży jako 
choroby sięgają starożytności, natomiast największa zachorowalność na tę chorobę 
przypadała na okres średniowiecza. Na początku XX wieku liczba zachorowań na różę 
osiągała rozmiary epidemii. Jednak wraz z wprowadzeniem antybiotykoterapii w połowie XX 
wieku oraz polepszeniem się warunków bytowych społeczeństwa zaobserwowano wyraźny 
spadek zachorowań na różę. Dolegliwość ta ma charakter bakteryjny i dotyczy skóry oraz 
tkanki podskórnej. Występuje na skutek zakażenia paciorkowcami  chociaż odnotowano 
również przypadki róży wskutek zakażenia gronkowcem złocistym . Objawy choroby 
obejmują zazwyczaj zmiany występujące w głębszych warstwach skóry i charakteryzują się 
bolesnymi zmianami o charakterze zapalnym, zlokalizowanymi w okolicy skóry twarzy oraz 
kończyn dolnych. Róża może mieć znacznie ostrzejszy przebieg, gdy infekcja rozprzestrzenia 
się w głąb tkanek. Róża niekiedy mylona jest przez pacjentów z różyczką, chociaż te choroby 
nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Różyczka jest chorobą wirusową, a nie bakteryjną. By 
wywołać chorobę, bakterie potrzebują specjalnych warunków. Należą do nich skaleczenia, 
ukąszenia, obrzęk limfatyczny albo zmiany wywołane przez niedostateczne ukrwienie, 
zwłaszcza podudzi. 

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,rozyczka-u-dzieci--choroba----objawy--leczenie-i-powiklania,artykul,1579205.html


 

 

Temat - Choroby pasożytnicze skóry – świerzb. 

Świerzb jest chorobą pasożytniczą skóry wywoływaną przez roztocz świerzbowiec ludzki. Pasożyt 

odżywia się zrogowaciałym naskórkiem i płynem tkankowym. Drąży w naskórku kilkucentymetrowe 

tunele i pozostawia w nich swoje odchody, a także składa jaja. Świerzbowiec pasożytuje w miejscach 

nieowłosionych skóry, w szczególności w fałdach i zgięciach skórnych (pachwiny, łokcie), pomiędzy 

palcami, pośladkami, w okolicach tułowia, nadgarstków, pasa. U dzieci chętnie bytuje na obszarze 

całego ciała, nawet na podeszwach stóp. 

Świerzbem można się zarazić przez bezpośredni kontakt z osobą chorą oraz przez kontakt z 
jej rzeczami zanieczyszczonymi świerzbowcem. Najłatwiej zarazić się w miesiącach 
jesiennych i zimowych. 

Skąd ten problem? Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach higiena stoi na coraz wyższym 
poziomie i choroby powstałe na skutek jej braku odchodzą do lamusa. Niestety tak nie jest. O 
zarażenie świerzbem najłatwiej od osób nieprzestrzegających higieny osobistej. Wyższe 
ryzyko zarażenia pojawia się również w miejscach dużych skupisk ludzkich, a szczególnie na 
koloniach i obozach, w domach opieki, wojsku czy więzieniu, szczególnie tam, gdzie higiena 
nie stoi na wysokim poziomie. 

W przypadku zarażenia się świerzbem po raz pierwszy objawy mogą nie występować nawet 
do 6 tygodni. W tym czasie jednak choroba się rozwija i jest zaraźliwa. Do najczęstszych 
objawów świerzbu należą świąd i grudkowata wysypka, które są najbardziej dokuczliwe w 
nocy i po kąpieli, na skutek rozgrzania skóry. U chorych mogą być widoczne przeczosy – 
linijne nadżerki spowodowane drapaniem. 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,pasozyty-ludzkie--przyczyny--objawy--leczenie,artykul,1721192.html
https://www.medonet.pl/zdrowie,higiena-osobista---podstawy--higiena-intymna--higiena-jamy-ustnej,artykul,1726849.html
https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,swierzb---objawy-i-leczenie,artykul,1691895.html
https://www.medonet.pl/magazyny/problemy-skorne,swiad-skory,artykul,1577380.html


W przypadku stwierdzenia świerzbu leczyć się powinny wszystkie osoby zamieszkujące to samo 

gospodarstwo domowe. 

 

 

Temat – Zakażenia grzybicze skóry. 

Grzyby chorobotwórcze można podzielić na: dermatofity, grzyby drożdżopodobne i pleśnie. 
Dermatofity mają dużą skłonność do inwazji naskórka, włosów i paznokci. Wywołują tzw. 



grzybice właściwe, czyli grzybicę skóry gładkiej, skóry owłosionej, a także grzybicę stóp 
i paznokci.  

Grzyby drożdżopodobne wywołują drożdżycę błon śluzowych (jamy ustnej i narządów 
płciowych), kątów ust, drożdżycę wałów i płytek paznokciowych, wyprzenia drożdżakowe 
i łupież pstry. Drożdżyce nazywa się również kandydozami, gdyż najczęstszym gatunkiem je 
wywołującym jest Candida albicans.  

Pleśnie odpowiadają głównie za zakażenia układowe, czyli narządów wewnętrznych. 

Grzybice wywoływane są przez różne gatunki grzybów. Zakażenia grzybicze mogą objąć  
naskórek, włosy,  paznokcie i błony śluzowe. Grzybica jest tam gdzie pracujemy oraz tam 
gdzie się relaksujemy. Zagrożenie grzybicą w zakładzie fryzjerskim jest bardzo wysokie, gdyż 
grzybica jest bardzo zaraźliwa i łatwo przenosi się z człowieka na człowieka , rozprzestrzenia 
się w miejscach ciepłych i wilgotnych. Grzybice znajdziemy na podłogach, wykładzinach, 
ubraniach w ziemi, w wodzie, na skórze, błonach śluzowych, we włosach, paznokciach. W 
zakładzie fryzjerskim grzybica ma idealne warunki do rozprzestrzeniania się poprzez nożyczki, 
grzebienie , szczotki, wałki, bieliznę fryzjerską, ubrania, myjki do mycia włosów. Ze względu 
na dużą łatwość rozprzestrzeniania się grzybica atakuje duże skupiska ludzi, dlatego też 
ważną sprawą jest izolowanie zakażonego i osób , które się z nim zetknęły oraz dezynfekcja 
otoczenia chorego. Jednym z podstawowych działań z zakresu profilaktyki jest rygorystyczne 
odkażanie narzędzi i bielizny fryzjerskiej w zakładzie fryzjerskim. W przypadku fryzjerów zbyt 
częste mycie rąk preparatami o szkodliwym dla skóry pH, długotrwałe ich moczenie osłabia 
naturalny płaszcz lipidowy skóry, który traci właściwości ochronne przed inwazją grzybów. 
Zakażeniu grzybicą sprzyjają małe rany i zadrapania, które z racji wykonywanej pracy często 
towarzyszą fryzjerowi. 
Grzybica owłosionej skóry głowy wyglądem przypomina łupież tłusty lub suchy. Cechą, która 
odróżnia łupież od grzybicy, jest to iż w przypadku grzybicy włosy są zmienione chorobowo. 
Grzybica strzygąca, to najczęstsza obecnie grzybica skóry głowy owłosionej, nie owłosionej 
oraz paznokci, wywołana jest przez różne grzyby z grupy Trichophyton. Zakażenie może 
nastąpić od chorego człowieka oraz zwierzęcia. W zależności od nasilenia objawów zapalnych 
(co pozostaje w związku z rodzajem zakażającego grzyba i jego wewnątrz- lub zewnątrz 
włosową lokalizacją) wyróżnia się dwie postacie kliniczne: 

• głęboką – cechującą się ostro zapalnymi guzami, o nierównej, czasem brodawkowatej 
powierzchni, pokrytymi wydzieliną ropną i strupami. Włosy w obrębie ognisk ulegają 
wyropieniu natomiast pozostałe dają się z łatwością usunąć. Postać ta może 
pozostawiać blizny. Ten rodzaj grzybicy występuje najczęściej u dzieci i mężczyzn 
(głównie na brodzie). 

• powierzchowną – na owłosionej skórze głowy stwierdza się zwykle liczne ogniska, o 
słabo wyrażanych objawach zapalnych, łuszczące się, z włosami ułamanymi tuż nad 
powierzchnią skóry. Na skórze  występują okrągłe lub owalne: ostro odgraniczone 
ogniska, okazujące na obwodzie większe nasilenie stanu zapalnego oraz liczne 
pęcherzyki, grudki, strupy. 

Grzybica woszczynowa, kiedyś zwana parchem jest to jedna z odmian grzybicy skóry 
owłosionej głowy, znacznie różniąca się wyglądem od pozostałych. Charakteryzuje się 
obecnością żółtych tarczek. Zakażenie następuje bardzo łatwo i może dojść do niego drogą 
bezpośrednią poprzez kontakt z osobą chorą oraz drogą pośrednią, na przykład poprzez 

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/170532,lupiez-pstry


przyrządy fryzjerskie. Włosy zaatakowane przez grzyby na całej swej długości stają się szare i 
szorstkie, lecz niełamliwe W lampie Wooda obserwuje się matowo zielone świecenie ognisk 
chorobowych. W schorzeniu mogą występować nietypowe postaci beztarczkowe: łupieżo 
podobna i łuszczyco podobna. 
https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/73239,grzybice-skory 
 

Temat - Choroby alergiczne skóry. 
 
Alergia to reakcja organizmu na substancję pochodzenia zewnętrznego (np. pyłki) jak i 
wewnętrznego np. własny pot. Do alergenów zewnętrznych zaliczamy : 

 pyłki 

 kurz 

 sierść 

 żywność (cytrusy, seler, truskawki, orzechy, pomidory, laktoza) 

 składniki kosmetyków 

 związki chemiczne zawarte w preparatach do dezynfekcji 
Alergia jest chorobą cywilizacyjną, w miarę postępu, alergenów będzie coraz więcej. 
Reakcje organizmu na alergen :  

 katar sienny, kichanie, swędzenie i obrzęk nosa 
 zapalenie spojówek, swędzenie oczu i ich łzawienie 
 alergiczny nieżyt nosa, który przypomina przewlekły katar 
 wykwity skórne ( ogniska rumieniowo- obrzękowe, pęcherzyki, wypryski ) 
 alergiczne reakcje dróg oddechowych np. duszność, która może doprowadzić do 

astmy 
 wstrząs anafilaktyczny, który może doprowadzić do śmierci 
 obrzęk krtani, który doprowadzi do uduszenia 

 
Do reakcji alergicznych skóry zaliczamy : 

 pokrzywka, jest to wysypka której mogą towarzyszyć pokrzywkowe bąble, białawe 
pęcherzyki otoczone zaczerwienioną skórą, występuje silne swędzenie 

 egzema powstaje pod wpływem czynników zewnętrznych, są to rozlane zmiany , które 
swędzą, skóra staje się zaczerwieniona, tworzą się na niej małe ranki, krostki, skóra 
pęka i łuszczy się 

Fryzjer wykonując swoją pracę powinien pamiętać, że u klienta może wystąpić uczulenie na 
któryś z kosmetyków które on używa. Jeśli u fryzjera wystąpi alergia na preparaty chemiczne i 
do stylizacji to powinien on zrezygnować z wykonywania swojego zawodu. 
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-skory,alergiczne-choroby-
skory,artykul,1578724.html 

Według danych europejskich fryzjerzy należą do jednego z pięciu zawodów, w których 
najczęściej występują zawodowe dermatozy. Istotnym problemem zdrowotnym stanowi 
zapalenie skóry. Istnieją doniesienia o wzroście liczby chorób skóry wśród fryzjerów . 

Liczne alergeny obecne w produktach kosmetycznych i chemicznych stosowanych przez 
fryzjerów, a także w narzędziach pracy, mogą być przyczyną występowania uczulenia i zmian 
skórnych, głównie o charakterze wyprysku. Wywołany nimi stan zapalny ułatwia wnikanie 
kolejnych związków chemicznych w głąb skóry, powodując pierwotne uwrażliwienie. Przy 

https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/73239,grzybice-skory
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-skory,alergiczne-choroby-skory,artykul,1578724.html
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-skory,alergiczne-choroby-skory,artykul,1578724.html


kolejnym kontakcie z uczulaczem objawy się nasilają, przez co pogarszają komfort pracy, 
często uniemożliwiają pracę zawodową . Osoby uwrażliwione mogą nawet reagować na 
metale w wodzie. 

Grupie zawodowej fryzjerów poświęcone zostały badania przeprowadzone w grupie uczniów 
szkół fryzjerskich. Zmiany skórne występowały u 43% badanych, w tym wyprysk kontaktowy 
u 25% badanych. Najczęstszymi alergenami odpowiedzialnymi za występowanie alergicznej 
odmiany wyprysku kontaktowego był nikiel, następnie kobalt oraz nadsiarczan amonu i 
parafenylenodwuamina. 

Z powodu podejrzenia choroby zawodowej skóry, przebadano 112 fryzjerów, w tym 31 
uczniów szkół fryzjerskich w wielu 15-17 lat, którzy odbywali praktyki zawodowe w okresie 
od kilku miesięcy do 1 roku. Badania wykazały, że ponad 40% badanych reagowało na nikiel. 
Najczęściej występujące zmiany zapalne na rękach i przedramionach, powstają po 
wyjątkowo krótkim okresie narażenia, czasem już po kilkach miesiącach pracy [4]. 

Pierwszymi objawami alergii kontaktowej są suchość skóry, zaczerwienione, swędzące i 
opuchnięte dłonie oraz wodniste pęcherzyki. W zaawansowanym stadium dochodzi również 
do pęknięcia naskórka, które może prowadzić do kontaktowego zapalenia skóry. 

Długi i częsty kontakt z wodą oraz preparatami kosmetycznymi i chemicznymi, a także 
stosowanie rękawic ochronnych nieprzepuszczalnych, prowadzi do uszkodzenia płaszcza 
lipidowego i warstwy rogowej naskórka. Zniszczenie bariery ochronnej skóry ułatwia 
penetrację związków chemicznych w głąb skóry, co prowadzi do alergizacji [4].  Należy 
podkreślić, że substancje powodujące uczulenie mogą występować w niewielkim stężeniu, 
natomiast objawy chorobowe mogą rozwijać się bezpośrednio po narażeniu na uczulacz lub 
wiele godzin później, również poza miejscem pracy. 

Znajomość właściwości uczulających metali i innych substancji chemicznych oraz sposobów 
postępowania z nimi podczas pracy w znaczący sposób może wpłynąć na ograniczenie 
narażenia oraz występowanie chorób zawodowych. Dlatego też istnieje konieczność 
wprowadzenia programu edukacyjnego do nauki zawodu, w którym informowano by o 
zagrożeniach zdrowotnych w środowisku fryzjerskim, a także wdrożenie odpowiednich 
metod prewencyjnych. 

Aby dobrze chronić się przed wnikaniem niklu do organizmu można stosować kremy 
barierowe, które zatrzymują jony niklu i nie dopuszczają do powstania uczulenia. W ten 
sposób można ochronić się przed uwrażliwieniem na nikiel, a także zapobiec objawom alergii 
niklowej w przypadku osób uwrażliwionych. 

Coraz częściej niklowe narzędzia zastępowane są chromowymi. Należy jednak zauważyć, że 
chrom również jest jednym z najczęściej występujących alergenów kontaktowych, na który 
można się uwrażliwić. Reakcja alergiczna wywołana przez ten metal przebiega bardzo ciężko 
i zwykle trwa długo, często nawet dziesiątki lat. Powstaniu alergii na chrom sprzyjają takie 
czynniki jak atopia oraz potliwość skóry, która wzmaga wydzielanie jonów chromu z 
przedmiotów. 

 



 
 
 
 
 

 
 


