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	Модуль 13. Бактерійні хвороби шкіри
	Туберкульоз шкіри – хронічне інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу. Характеризується вираженою клінічною гетерогенністю і утворенням специфічних гранульом в шкірі
	Туберкульозний вовчак (lupus vulgaris) – одна з найпоширеніших форм туберкульозу шкіри
	Скрофулодерма, коліквативний туберкульоз шкіри (scrophuloderma. tuberculosis colliquativa cutis) – одні з найчастіших форм шкірного туберкульозу


	Модуль 14. Захворювання придатків шкіри
	Хвороби волосся
	Гніздова алопеція (аlopecia areata) – часткове або повне випадання волосся на голові чи інших ділянках тіла

	Хвороби сальних залоз
	Вугри звичайні (acne vulgaris) – запалення сальних залоз і волосяних фолікулів запального характеру

	Хвороби потових залоз
	Гідраденіт гнійний (hydradenitis purulenta) – гнійне запалення апокринових потових залоз


	Модуль 15. Доброякісні та злоякісні новоутворення шкіри
	Доброякісні новоутворення шкіри
	Доброякісні пухлини шкіри, спричинені місцевим ростом тканин 
без схильності до метастазування

	Злоякісні новоутворення шкіри
	Базальноклітинний рак (cancer basocellularae, базаліома) – злоякісне епітеліальне новоутворення шкіри
	Плоскоклітинний рак (cancer planocellularae, син.: спіноцелюлярний рак, спіналіома) – найбільш злоякісна пухлина з усіх епітеліальних новоутворень шкіри
	Меланома шкіри (melanoma cutis) – найбільш злоякісна пухлина людини


	Модуль 16. Хвороби, що передаються статевим шляхом
	Сифіліс (syphilis) – це хронічне інфекційне захворювання, 
яке викликається блідою трепонемою і при якому уражуються 
всі органи і системи людського організму
	Первинний сифіліс (syphilis primaria, lues I)
	Вторинний сифіліс (syphilis secundaria, lues II)
	Пізній сифіліс. Третинний сифіліс (suphilis tertiaria) – розвивається через 3–6 і більше років після зараження і не є обов’язковим навіть у випадку нелікованого сифілісу
	Вроджений сифіліс – інфекційне захворювання, зараження відбувається внутрішньоутробно через плаценту від хворої на сифіліс матері
	Гонококова інфекція (gonorrhea) – це контагіозне інфекційне загальне захворювання з яскраво вираженими місцевими симптомами, 
яке передається найчастіше статевим шляхом
	Сечостатевий хламідіоз (chlamidiosis urogenitalis) – найпоширеніше захворювання, що передається статевим шляхом
	Урогенітальний трихомоніаз (trichomoniasis urogenitalis) – одне з найпоширеніших захворювань сечостатевого каналу
	ВІЛ-інфекція / СНІД (синдром набутого імунодефіциту) – хвороба, яка переважно передається статевим шляхом з повільним розвитком (протягом декількох років)
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