MEZOTERAPIJOS SPECIALISTŲ DABARTIS IR ATEITIS
Pastaruoju metu daug diskusijų Lietuvoje, tarp grožio paslaugų teikėjų, sukėlė 2016 m.
rugsėjo 8 d. įsigaliojusi Lietuvos medicinos norma MN 59:2016 „Gydytojas dermatovenerologas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ kur yra numatyta, kad, 15. Gydytojas
dermatovenerologas turi gebėti:“15.20. atsluoksniuoti odą (cheminiai šveitimai), koreguoti
senėjančią odą ir gleivines konservatyviaisiais bei invaziniais metodais (mezoterapija,
biorevitalizacija, trombocitų praturtinta plazma, užpildais, siūlais, botulino toksino injekcijomis),
atlikti kitas estetines, kosmetines ir korekcines procedūras“, daugelį minėtų procedūrų atlieka ir
kosmetikai ir kosmetologai ne tik Lietuvoje bet ir visoje Europoje, jei neviršija savo
kompetencijos ribų. Procedūros numatytos 15.20 punkte, kurias atlikdamas gydytojas
dermatovenerologas pažeidžia odos vientisumą ir naudojami vaistiniai preparatai priskiriamos
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Nei vienas save gerbiantis gydytojas studijavęs 6 metus,
neteiks tokių procedūrų, kaip demakiažas, veido valymas, taip pat estetinės kosmetikos procedūrų odos jauninimas, skaistinimas, senėjimo stabdymas.
Atkreipiame dėmesį, kad grožio paslaugų teikėjai atlikdami minėtas procedūras nenaudoja
medikamentų ir diagnostikos bei gydymo prietaisų ir nenusižengia Lietuvos Higienos normos
reikalavimui HN 117:2007 “Grožio paslaugų sveikatos slaugos reikalavimai“, kurioje aiškiai
apibrėžta A kategorijos paslauga:
A kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio)
makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro karpant nagų odeles ir kitos
invazinės grožio paslaugos);
Tai reiškia, kad grožio paslaugų teikėjai, teikdami minėtas paslaugas taip pat gali pažeisti odą
arba gleivinę ir atlikti invazines grožio paslaugas.
Šiuo metu VŠĮ Sveikatos ir grožio akademija vienintelė profesinio mokymo įstaiga, kuri
ruošia V Lietuvos kvalifikacijų lygio estetinės mezoterapijos specialistus, jau turinčius
Sveikatos mokslų studijų krypties išsilavinimą baigusius biomedicinos mokslus ir įgijusius bent
vieną iš šių kvalifikacijų: medicinos gydytojo (arba kurios nors specializacijos gydytojo),
bendrosios praktikos slaugytojo (visų specializacijų), kineziterapeuto, ergoterapeuto, ir įgijusius
higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikaciją.
Baigus mokymus išduodami Valstybės patvirtinti Pažymėjimai (kodas 3106), Lietuvos
kvalifikacijų V lygis ir suteikiamos šios kompetencijos: Kokybiškas ir saugus modernių
mezoterapinių procedūrų atlikimas skirtingose mezoterapinės veiklos aplinkose ir Kompleksinių
odos priežiūros metodų įvaldymas, skirtas kosmetinės odos priežiūros daugiafunkcinei veiklai
skirtingose darbo aplinkose, mokymo programa patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos.
Mokymo programa neprieštarauja LR teisės aktams ir higienos normai vykdydami šią
mokymo programą, mokome estetinės mezoterapijos paslaugas atlikti nevaistiniais preparatais,
kurių pagrindinė sudėtis hialurono rūgštis, mineralai, vitaminai, amino rūgštis ir kt., kurie gaminami
kosmetikos/farmacijos įmonėse.
Norėtume atkreipti dėmesį, kad šiuo metu yra rengiamas Sveikatos priežiūros, grožio ir
sveikatingumo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, kuriame ir bus nustatytos
mezoterapijos procedūrų teikimo ribos 1) estetinės mezoterapijos procedūros, kurias galima teikti
grožio salonuose ir 2)medicininės mezoterapinės procedūros, kurias galima teikti tik sveikatos
priežiūros įstaigose.

