
I. Wiadomości wstępne 

1. Cele usług fryzjerskich 

Celem usług fryzjerskich jest racjonalna pielęgnacja włosów i skóry 
głowy. Zjawiska atmosferyczne i klimatyczne, warunki pracy zawo-
dowej, stan zdrowotny i higieniczny, a także niewłaściwie wykonywane 
zabiegi pielęgnacyjne i upiększające mogą być przyczyną trwałych 
uszkodzeń i schorzeń, a nawet mogą powodować wypadanie włosów. 
W przypadku nieprzestrzegania zasad higieny włosy i skóra głowy 
mogą stać się siedliskiem pasożytów lub chorób zakaźnych. 

Zabiegi fryzjerskie spełniają ważne z a d a n i a h i g i e n i c z n e , 
a mianowicie: 

— pielęgnowanie i konserwowanie naturalnej odporności włosów 
i skóry, 

— zapobieganie wszelkim uszkodzeniom i schorzeniom przez 
usuwanie zanieczyszczeń, 

— utrzymywanie włosów i skóry w dobrym stanie higienicznym, 
— niedopuszczanie do przedwczesnego łysienia i siwienia. 
Usługi fryzjerskie spełniają również z a d a n i a f u n k c j o n a l n e . 

Pozwalają na utrzymywanie takiego stanu włosów i skóry, jaki 
dyktują względy praktyczne, a więc charakter pracy zawodowej, 
warunki egzystencji oraz funkcje życiowe i społeczne klienta, jego 
obyczaje i możliwości samodzielnego wykonywania niektórych zabie-
gów pielęgnacyjnych, nie wymagających fachowej pomocy. 

Równorzędne, z obu poprzednimi zadaniami usług fryzjerskich, 
są w a r t o ś c i e s t e t y c z n e . Dobranie odpowiedniego uczesania do 
typu urody człowieka, tuszowanie ewentualnych defektów i pod-
kreślanie indywidualnych cech jest bardzo trudne, a jednocześnie 
konieczne w pracy wykwalifikowanego fryzjera. 
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Racjonalna pielęgnacja włosów i skóry głowy, wykonywana przez 
pracowników usługowych zakładów fryzjerskich, powinna spełniać 
wymienione cele, a więc: higieniczne, funkcjonalne i estetyczne — 
w ścisłym wzajemnym powiązaniu. Wzorowy stan higieniczny włosów 
i skóry głowy, praktyczne i trwałe linie uczesania dostosowane do 
aktualnej linii mody oraz do indywidualnych cech urody klientów 
mają duży wpływ na samopoczucie i stan psychiczny człowieka. 

Realizując zadania higieniczne, funkcjonalne i estetyczne zabiegów 
fryzjerskich fachowiec o wysokich kwalifikacjach zawodowych przy-
czynia się do podnoszenia poziomu higienicznego i zdrowotnego 
naszego społeczeństwa. Współczesne społeczeństwo stawia wysokie 
wymagania przed wykwalifikowanymi fachowcami tak w zakresie 
wiadomości i umiejętności ściśle zawodowych, jak i w zakresie 
wykształcenia ogólnego oraz poziomu kultury osobistej. 
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