


Grožio, sveikatinimo paslaugų rinka Lietuvoje – viena iš sparčiausiai augančių per pastarąjį dešimtmetį. 
Didėjant konkurencijai, paslaugų kainos tampa patrauklesnės ir prieinamos didesnei daliai vartotojų, kurie 
aktyviau viliojami reklaminiais pažadais injekcijomis sugrąžinti jaunystę, o masažais – atgauti puikią 
savijautą. 

KonKonkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad teikti grožio ir sveikatinimo paslaugas gali tik kvalikuoti 
specialistai, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir turintys leidimą verstis konkrečia veikla. Nekvalikuotų 
specialistų padarytos klaidos grožio ar sveikatinimo srityje gali negrįžtamai pakenkti vartotojo išvaizdai ar 
savijautai. Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos taryba nusprendė atlikti grožio ir sveikatinimo srities reklamų 
stebėseną ir įsitikinti, ar reklamos davėjai gali teikti tokias paslaugas.

Stebėsenos metu buvo tikrinamos gydomosios kosmetikos paslaugų (mezoterapija, botulino toksino, 
hialuroninės rūgšties injekcijos ), kurios neretai vadinamos „grožio injekcijomis“, ir masažų reklamos.

KonKonkurencijos tarybos ekspertai, vykdydami stebėseną, atliko minėtų paslaugų teisinio reglamentavimo 
analizę – išnagrinėjo teisės aktus ir kreipėsi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT). Siekta išsiaiškinti, ar „grožio injekcijos“ ir masažai yra 
priskiriami licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios gali būti atliekamos tik 
įstaigose, turinčiose teisę (licenciją) teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir tik asmens sveikatos 
priežiūros specialistų, kurie pagal kompetencija gali atlikti tokias procedūras.

Dėl „grožio injekcijų“ reglamentavimo

GGydomosios kosmetikos paslaugas gali teikti tik gydytojas dermatovenerologas, (prireikus, su bendrosios 
praktikos slaugytoju), turintis medicinos praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis medicinos praktika 
pagal gydytojo dermatovenerolo profesinę kvalikaciją. Ši kompetencija apibrėžta Lietuvos medicinos 
normoje MN 59:2016 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“. 
VASPVT atkreipė dėmesį, kad tokią paslaugą kaip mezoterapija, taip pat gali atlikti plastinės ir 
rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, vadovaudamasis savo studijų programa. „Grožio injekcijų“ paslaugos 
gali būti atliekamos tik licencijuotose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

VVASPVT nurodė, kad asmenims, neturintiems atitinkamos licencijos ir nedirbantiems įstaigoje, turinčioje 
licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, negalima atlikti tokių paslaugų, kaip botulino preparatų 
injekcijos, mezoterapijos ir / ar biorevitalizacijos procedūros hialurono rūgšties preparatais. 



Dėl masažų reglamentavimo

Masažo paslaugos taip pat gali būti teikiamos tik licencijuotose asmens sveikatos peržiūros įstaigose. 
Vadovaujantis Masažuotojo profesijos kvalikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, zinis asmuo, 
ketinantis verstis masažuotojo veikla, turi būti įgijęs masažuotojo profesinę kvalikaciją ir turėti 
masažuotojo spaudą.

VVis dėlto atliekant teisės aktų analizę, išryškėjo netikslumai. Nors masažas – asmens sveikatos priežiūros 
paslauga, kuriai dėl jos pobūdžio reikalinga licencija, Ekonominės veiklos rūšių klasikatoriuje (toliau – 
Klasikatorius) įtvirtinta masažo kabinetų veikla yra priskirta ne asmens sveikatos priežiūros, o zinės 
gerovės užtikrinimo veiklai. Atsižvelgiant į minėtą aplinkybę, kyla klausimas, ar masažais galėtų būti 
vadinamos ir kitos ne sveikatos priežiūros paslaugoms priskirtinos paslaugos, viešai reklamuojamos kaip 
atpalaiduojantis, liekninantis ar tonizuojantis masažas, nors nei tokias paslaugas atliekantis specialistas, nei 
ją siūlają siūlanti įstaiga neturi leidimų verstis sveikatos priežiūros veikla? 

VASPVT teigimu, masažas – tai licencijuojama asmens sveikatos priežiūros paslauga, kuri negali būti 
skirstoma, pavyzdžiui, į gydomąjį, prolaktinį ar kitos rūšies masažą. Todėl, šios institucijos atstovų 
manymu, derinant teisės aktų nuostatas ir siekiant teisinio aiškumo, „masažo kabinetų veikla“, kaip 
nuostata, prieštaraujanti teisiniam reglamentavimui, iš Klasikatoriaus turėtų būti išbraukta.

Kadangi masažų veikla nėra aiškiai reglamentuota, Konkurencijos tarybos ekspertai stebėsenos metu 
tikrino tik tas reklamas, kuriomis vidutiniam vartotojui sudaromas įspūdis, kad masažas yra gydomasis, o 
toks turėtų būti priskiriamas licencijuotoms sveikatos priežiūros paslaugoms.

Stebėseną vykdę Konkurencijos tarybos ekspertai tikrino, ar ūkio subjektų, skelbiančių apie teikiamas 
„grožio injekcijų“, tiek masažo paslaugas, įstaigos bei jose dirbantys ir paslaugas atliekantys specialistai turi 
būtinus leidimus (licencijas, spaudus).

Pažymėtina, kad apgaulingas tvirtinimas, kad komercinės veiklos subjektui (įskaitant jo vykdomą 
komercinę veiklą) yra suteikta licencija (leidimas), nors jis nesilaiko licencijos (leidimo) suteikimo sąlygų, 
laikytinas klaidinančia komercine veikla, o tuo pačiu – ir klaidinančia reklama.

SStebėsenos metu iš viso patikrinta 16 ūkio subjektų, skelbiančių, kad gali teikti gydomosios kosmetikos 
paslaugas ir (ar) atlikti masažus, interneto svetainių. 10 iš jų buvo skelbiama tik apie teikiamas „grožio 
injekcijų“ paslaugas, 2 – tik apie masažo, o likusiose 4 – tiek apie vienas, tiek apie kitas. 

VVisose interneto svetainėse buvo skelbiamas įstaigos pavadinimas, 14 iš 16 patikrintų svetainių buvo 
nurodyti paslaugas atliekančių specialistų duomenys – vardas ir pavardė. 2 ūkio subjektai savo interneto 
svetainėje specialistų duomenų neskelbė ir šiuos pateikė Konkurencijos tarybai išsiuntus paklausimą. Ar 
šios įstaigos ir jose dirbantys specialistai turi reikiamas licencijas, buvo galima nesunkiai patikrinti VASPVT 
interneto tinklalapyje viešai prieinamuose Sveikatos priežiūros specialistų ir Įstaigų asmens sveikatos 
priežiūros licencijų sąrašuose. 





 Stebėsenos metu paaiškėjo, kad „grožio injekcijos“ ir masažai – tai 
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos tik 
šios srities licencijuotose įstaigose ir atitinkamus leidimus (licencijas, 
spaudus) turinčių specialistų.

Visų 16 tikrintų ūkio subjektų, skelbiančių apie teikiamas 
gydomosios kosmetikos ir masažų paslaugas, reklama buvo 
teisinga. Visos reklamuotos įstaigos ir jose dirbantys specialistai 
turėjo atitinkamus leidimus (licencijas, spaudus), būtinus asmens 
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

Vartotojai, ketinantys pasinaudoti „grožio injekcijomis“ ir masažu, 
VASPVT puslapyje gali pasitikrinti, ar tam tikra įstaiga minėtas 
paslaugas teikia teisėtai.


