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CZYRACZNOŚĆ

Czyrak powstaje zwykle w wyniku zakażenia gronkowcem złocistym. Jest to zakażenie 
ropne. W jego wyniku najpierw powstaje spory, bolesny, różowawy guzek, a następnie 
pojawia się na nim krosta z ropnym czopem.
Czyraki są często spowodowane spadkiem odporności na infekcje, dlatego działania 
terapeutyczne należy skupić nie tylko na odkażaniu chorego miejsca, ale i na 
zwiększeniu odporności klienta. 
Poza tym do występowania czyraczności predysponuje też chorowanie na cukrzycę, 
choroby nerek i problemy z przemianą materii.

EGZEMA

Egzema to rodzaj wyprysku, który może powstać w wyniku alergii lub bez czynnika 
alergizującego. Egzema ma postać czerwonych, swędzących grudek oraz pęcherzyków, 
które pojawiają się na skórze.  

KURZAJKI (BRODAWKI)

Kurzajki to niewielkie guzki, które są wynikiem zakażenia wirusem HPV i występują 
zwykle na dłoniach, czasem też na stopach, twarzy czy innych miejscach.

ŁUSZCZYCA

Łuszczyca to przewlekła i nawracająca choroba autoimmunologiczna, w przypadku 
której na skórze, stawach lub ścięgnach dochodzi do nawarstwiania się łuszczących się 
wykwitów.
Łuszczyca nie jest zaraźliwa.
Przyczynami łuszczycy są predyspozycje genetyczne oraz nieprawidłowe 
funkcjonowanie komórek układu odpornościowego. 
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Ponadto łuszczycę mogą wywoływać:
Infekcje:

• Bakteryjne infekcje górnych dróg oddechowych spowodowane przez 

paciorkowce,

• Niewyleczone stany zapalne,

• Infekcje wirusowe (ospa wietrzna, różyczka, odra, półpasiec),

• Infekcje spowodowane drożdżakami,

a ponadto: 

•Choroby powodujące zaburzenia procesów przemiany materii,

•Mechaniczne uszkodzenia lub długotrwałe podrażnienia czy ucisk skóry,

•silne nasłonecznienie,

•niektóre lekarstwa,

•palenie papierosów,

•alkoholu,

•zaburzenia hormonalne,

•stres.

LISZAJ

Liszaj to przewlekła choroba skóry, paznokci i błon śluzowych, która objawia się 
występowaniem niewielkich, czerwonych i silnie swędzących grudek.

Nie wiadomo, co jest przyczyną liszaja. Podejrzewa się, że mogą to być następujące 
czynniki:

• zakażenie wirusowe,
• cukrzyca,
• choroby autoimmunologiczne,
• przewlekłe zapalenie wątroby,
• niektóre leki,
• wstrząs psychiczny.

ŁYSIENIE

Łysienie to proces polegający na zwiększonej utracie włosów. W jego wyniku po jakimś
czasie dochodzi do obnażenia skóry całej głowy lub jej części. 
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Przyczynami łysienia mogą być:
• niedobory pokarmowe,
• zatrucie metalami ciężkimi,
• chemioterapia,
• niektóre leki,
• stres,
• grzybica,
• łojotok,
• łupież,
• predyspozycje genetyczne,
• niektóre choroby (toczeń, choroby przebiegające z wysoką temperaturą, niektóre 

nowotwory),
• zaniedbania higieniczne,
• zbyt intensywne zabiegi fryzjerskie,
• problemy hormonalne.

ODLEŻYNA

Odleżyny to martwicze rejony, które mogą przejść w owrzodzenie. Owrzodzenie to 
może dotrzeć nawet do kości. 
Odleżyny są spowodowane długim unieruchomieniem bez zmiany pozycji. Są wynikiem
ciągłego ucisku na tkankę.
Odleżyny mogą być łatwo zainfekowane bakteriami czy grzybami.
Na początku odleżyna wygląda, jak zaczerwienienie na skórze. Jeśli zobaczysz taki 
rejon u osoby obłożnie chorej, natychmiast reaguj. 

ODMROŻENIA

Odmrożenia to nieodwracalne uszkodzenia ciała spowodowane niską temperaturą. 

Objawami odmrożeń są:
• skurcz naczyń krwionośnych, który powoduje bladość lub sinicę,
• zmniejszenie lub zablokowanie dopływu krwi do odmrożonego miejsca,
• utrata czucia,
• obrzęk,
• ból.

Poważniejsze odmrożenia objawiają się pojawianiem się pęcherzy z płynem 
surowiczym. Pęcherzy tych NIE NALEŻY nakłuwać, smarować czy wycinać.
Ostatecznym wynikiem odmrożeń może być martwica tkanki.
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OPARZENIE

Oparzenie to uszkodzenie skóry, które może być spowodowane następującymi 
czynnikami:

• wysoką temperaturą,
• prądem elektrycznym,
• promieniowaniem słonecznym,
• niektórymi substancjami chemicznymi.

Do objawów oparzenia zaliczamy:
• rumień,
• ból,
• pieczenie,
• pęcherz z płynem surowiczym.

OWRZODZENIE ŻYLAKOWE

Owrzodzenie żylakowe to uszkodzenie skóry i/lub tkanki podskórnej, które zwykle jest 
wynikiem żylaków i zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Owrzodzenie to często jest
nadkażane bakteryjnie lub grzybiczo, należy więc bardzo dbać o jego higienę i 
systematycznie odkażać. 
Choroba ta przebiega z bólem o różnym nasileniu. Rany mogą ropieć.

NADMIERNA POTLIWOŚĆ

Nadmierna potliwość to problem, który polega na produkcji zbyt dużej ilości potu 
przez gruczoły potowe. 

Nadmierna potliwość może występować jako choroba pierwotna albo 
spowodowana przez inne schorzenia, np.:

• zakażenia (np. w przebiegu gruźlicy czy zapalenia płuc),
• problemy hormonalne (jak cukrzyca czy nadczynność tarczycy),
• niektóre choroby nowotworowe (białaczka),
• zatrucie pestycydami,
• niektóre problemy neurologiczne.

ŚWIERZB

Świerzb to choroba zakaźna, którą wywołuje świerzbowiec ludzki. Zwykle choroba ta 
jest spowodowana przebywaniem w złych warunkach higienicznych, albo w miejscach 
przeludnionych, w których zwiększa się ryzyko spotkania osoby ze świerzbem. 
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Świerzb wywołuje uporczywe swędzenie, które jest szczególnie dokuczliwe w nocy. 
Ponadto na skórze mogą wystąpić charakterystyczne jamki, w których znajduje się 
roztocz, przeczosy, grudki i plamki.

ZAPALENIE SKÓRY

Zapalenie skóry to infekcja bakteryjna skóry. 

Objawami zapalenia skóry są:
• świąd,
• sączenie się,
• zaczerwienienie,
• wyciek ropny,
• pękanie i uszkodzenia skóry,
• pęcherzyki,
• alergie skórne,
• niewielkie owrzodzenia.

Zwykle czynnikiem zakaźnym są tu gronkowce lub paciorkowce. 

W kursie „Choroby i ich naturalne leczenie” dowiesz się, jakie objawy i przyczyny mają różne choroby
oraz jak je leczyć za pomocą metod takich, jak ziołolecznictwo, fizjoterapia, medycyna chińska,

odpowiednie odżywianie, medycyna ludowa, aromaterapia, koloroterapia, bioterapia i wiele innych.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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