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VIENINTELĖ LIETUVOJE
MEZOTERAPIJOS SPECIALISTŲ KALVĖ
3,5 mėn. mokymai
Tai yra modulinė programa, du patvirtinti moduliai.
1. Specializuotų mezoterapinių procedūrų modulis
(estetinės mezoterapijos procedūros).
2. Žmogaus odos biologija ir higiena, kompleksiniai priežiūros metodai
(dermatokosmetologija).
Studijos vyksta savaitgaliais ir pirmadienį.
Nuo 9.30 iki 17 val. (kartais trunka ilgiau).
Vieno modulio valandų skaičius − 270 val. Mokslui reikia skirti daug laiko.
Gali įstoti turintys biomedicinos mokslų srities bakalaurą.
Dėl stojamųjų egzaminų datos teirautis tel. 8 616 57 277.

2 metų studijos
Rūta Čilinskienė
VšĮ Sveikatos ir grožio
akademija direktorė
JJ Kaip galima patekti į

Sveikatos ir grožio akademiją?
Į Sveikatos ir grožio aka
demiją galima stoti ir iškart
baigus mokyklą (mokymosi
trukmė – 2 m.), ir jau turint
medicininį išsilavinimą (mo
komasi pagal sutrumpintą
3,5 mėn. programą).
JJ Kiek dabar Lietuvoje yra

mezoterapijos specialistų,
turinčių Sveikatos ir grožio
akademijos pažymėjimus?
Lietuvoje nuo šios vasa
ros pradžios jau turėtų bū
ti daugiau nei 120 kvalifikuo
tų mezoterapijos specialis
tų. Šių metų gegužę 12 stu
denčių išlaikė valstybinius
egzaminus, birželio 16 d. bus
įteikti dokumentai, sutei
kiantys teisę atlikti estetinės
mezoterapijos procedūras.
Tai – ketvirtoji mūsų akade
mijos laida.
JJ Ar reglamentuota, kas

Lietuvoje gali atlikti mezoterapijos procedūras?
2015 m. įkurta Lietuvos na
cionalinės dermatokosmeto
logų ir estetinės mezoterapi
jos specialistų asociacija, jai
vadovauja profesorius Algir
das Čejauskas. Ši asociacija
drauge su Sveikatos ministe
rija inicijuoja naują įstatymi
nį reglamentą, kuriame bus
apibrėžta, kas, kaip ir kur ga
li atlikti mezoterapijos proce
dūras.
JJ Prof. A.Čejauskas ko-

vo 25 d. pasirašė sutartį su
Rusijos nacionaline mezoterapeutų asociacija. Kuo tai
naudinga Lietuvos mezoterapijos specialistams?
Pasirašius šią sutartį atsi
veria naujų galimybių keistis
žiniomis ir tobulėti. Šiandien
Lietuvoje jaučiamas dide

lis tikrų mezoterapijos spe
cialistų stygius. Didžiausia
problema – daugelis žmo
nių mezoterapijos bando iš
mokti žiūrėdami „YouTube“,
procedūrą atlieka bet kuris.
Paradoksalu, bet kirpyklo
je manikiūrininkė savo klien
tėms švirkščia botulino tok
siną, nors neturi nei teisės,
nei žinių. Dažnai klientai dėl
to nukenčia. Mūsų tikslas –
pasiekti, kad Lietuvoje būtų
atliekamos kokybiškos pa
slaugos, kad specialistai gau
tų kokybiškų žinių ir sugebė
tų jas pritaikyti dirbdami, o
klientai džiaugtųsi procedū
rų rezultatais.

mų iš Kinijos, Korėjos. Jie
nėra registruoti akreditavi
mo tarnyboje, neturi speci
alaus ženklinimo. Tikiuosi,
kad Lietuvoje bus priimtas
teisinis reglamentas, įteisin
siantis mezoterapeuto spe
cialybę, priežiūrą ir produk
tų akreditavimą. Kol kas Lie
tuvoje mezoterapijos paslau
gą atlieka daug nekvalifikuo
tų darbuotojų, pasekmės
dažnai būna liūdnos. Kas
met Lietuvoje daugiau nei
400 žmonių nukenčia dėl ne
kokybiškai atliktos mezotera
pijos procedūros.

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MOKYMO PROGRAMA SU SPECIA
LIZACIJA ESTETINĖS MEZOTERAPIJOS IV LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMAS.
Studijų forma – nuolatinė (nuo antradienio iki penktadienio imtinai), trukmė – 2 m. Baigusiems studijas suteikiama galimybė kelti kvalifikaciją pagal V lygio modulinę mokymo programą. Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programoje su specializacija estetinės mezoterapijos IV lygio
paslaugų teikimu, gali dalyvauti asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą (brandos atestatas).
Suteikiama kvalifikacija: higieninės kosmetikos kosmetikas. Specializacija:
mezoterapijos paslaugų teikimas.
Programos trukmė: 2 m.
Bendrieji dalykai. Teorinis ir praktinis mokymai.
Dėl stojamųjų egzaminų datos teirautis tel. 8 616 57 277.

JJ Kaip atskirti kvalifikuo-

tą mezoterapijos specialistą nuo pasipelnyti bandančio apsišaukėlio?
Nereikia aklai pasitikėti
reklama internete. Nereikia
bijoti mezoterpijos specialis
to paprašyti dokumento, įro
dančio jo profesionalumą. Tai
turi būti Lietuvos švietimo
ministerijos išduotas pažy
mėjimas, patvirtinantis, kad
šis žmogus baigė atitinka
mus mokslus. Visi pažymėji
mai turi kodus. Prie Švietimo
ministerijos yra Informacinių
technologijų centras, regist
ruojantis ir išduodantis pa
žymėjimus specialistams. In
terneto puslapyje įrašius pa
žymėjimo kodą, galima gauti
išsamią informaciją apie pas
laugas siūlantį specialistą: ką
jis baigęs, kur baigęs, koks jo
pirminis diplomas. Svarbu,
kad žmogus turėtų medici
ninį išsilavinimą ir 2 pažymė
jimus – dermatokosmetolo
go ir estetinės mezoterapijos
specialisto.
JJ Kas svarbiausia kalbant

apie mezoterapiją Lietuvoje?
Labai svarbu, su kokiais
produktais specialistas dir
ba. Šiuolaikinėje rinkoje la
bai daug padirbinių, įveža

VŠĮ Sveikatos ir grožio akademija
8 616 10 490 Kaunas
8 686 52 961 Vilnius
8 626 31 010 Klaipėda

