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Spa Y tế -  
Những điều Quý vị Cần Biết

Spa Y tế. Nghe thật êm dịu. Nó gợi lên hình ảnh của ánh nến, âm nhạc tuyệt vời, sự ấm áp và thư thái. 
Spahhhh! Chỉ tên gọi thôi cũng có thể khiến người ta thư giãn.

Các spa y tế là phương tiện tiếp thị cho các thủ thuật y tế. Nếu một spa cung cấp các thủ thuật y tế, nó phải 
được sở hữu bởi các bác sĩ. Việc sử dụng thuật ngữ "spa y tế" được dùng cho các mục đích quảng cáo để 
khiến các thủ thuật có vẻ hấp dẫn hơn. Tuy nhiện trong thực tế, đó là việc hành nghề y khoa.

Không có hại gì trong việc tìm kiếm chăm sóc hoặc muốn trông đẹp hơn. Ghé thăm spa có thể cung cấp thời 
gian nghỉ ngơi cần thiết cho cuộc sống căng thẳng của chúng ta, và phương pháp điều trị giúp chúng ta trông 
đẹp hơn thường khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên Ủy ban Y tế California lo ngại khi thuốc được tiếp 
thị như sản phẩm sơn sửa móng chân, và người tiêu dùng bị dẫn dắt để tin rằng việc tiêm, sử dụng tia laser,  
và căng da không cần suy nghĩ nhiều hơn việc thay đổi màu tóc.

Phương pháp điều trị y tế cần được thực hiện bởi các chuyên gia y tế. Bất kỳ thủ thuật nào, dù nhỏ đến đâu, 
cũng có rủi ro và người tiêu dùng phải nhận thức được những rủi ro này. Mặc dù việc người không có giấy phép 
thực hiện các loại phương pháp điều trị này là bất hợp pháp, người tiêu dùng phải biết rằng một số người và 
công ty vẫn đang hoạt động bất hợp pháp. Các chuyên gia thẩm mỹ, mặc dù được cấp phép và có trình độ cao 
trong các phương pháp điều trị ngoài da như chăm sóc da mặt và điều trị siêu mài mòn da, có thể chưa bao giờ 
tiêm vào da, sử dụng laser, hoặc thực hiện điều trị mài mòn da hoặc lột da ở cấp độ y tế. Những loại phương 
pháp điều trị này phải được thực hiện bởi nhân viên y tế đủ điều kiện. Tại California, điều này có nghĩa là một 
bác sĩ, hoặc một y tá hoặc trợ lý bác sĩ có đăng ký dưới sự giám sát của một bác sĩ.

Bệnh nhân phải biết trình độ của những người mà họ giao phó sức khỏe của mình. Những người tìm kiếm  
thủ thuật thẩm mỹ phải biết rằng người thực hiện thủ thuật có đủ điều kiện y tế và kinh nghiệm. Cụ thể là bệnh 
nhân nên:

1. Biết ai sẽ thực hiện thủ thuật và tình trạng giấy phép của người đó: Nếu một bác sĩ sẽ thực hiện điều trị,  
quý vị nên hỏi về trình độ chuyên môn của người đó. Bác sĩ đó có phải là một chuyên gia trong các thủ thuật 
này không? Người đó có được Ủy ban chứng nhận trong một chuyên khoa thích hợp không? Tình trạng 
giấy phép có thể được xác minh trên trang web của Ủy ban tại www.mbc.ca.gov, "Xác minh Giấy phép." 
Tình trạng chứng nhận của ủy ban có thể được xác minh tại www.abms.org.
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  Nếu một y tá hoặc trợ lý bác sĩ được đăng ký sẽ làm thủ thuật này thì trình độ chuyên môn của người đó là 
như thế nào? Bác sĩ sẽ giám sát họ đang ở đâu? Họ có thực sự đang bị giám sát, hay họ sẽ hành động một 
mình với một người giám sát trên giấy? (Mặc dù bác sĩ đó không phải có mặt tại chỗ nhưng phải có thể tiếp 
cận người đó ngay.) Một lần nữa, quý vị nên kiểm tra các thông tin trình độ của bác sĩ giám sát, cũng như 
của y tá hoặc trợ lý bác sĩ. Những trang web này là www.rn.ca.gov và www.pac.ca.gov.

2. Được thông báo đầy đủ về những rủi ro: Mọi thủ thuật đều có rủi ro, và những người thực hiện có lương 
tâm sẽ tiết lộ chúng một cách đầy đủ. Chuyên gia y tế có trách nhiệm đạo đức phải thực tế với bệnh nhân 
của mình và nói cho họ những điều họ cần biết. Hãy thận trọng nếu thủ thuật đang được tiếp thị mạnh với 
kỹ thuật bán hàng gây áp lực hứa hẹn kết quả không thực tế.

3. Quan sát cơ sở và nhân viên cơ sở: Thủ thuật y tế phải được thực hiện trong môi trường sạch sẽ. Mặc dù 
không thể nhìn thấy vi trùng, một người có thể xem cơ sở trông có sạch sẽ và nhân viên có rửa tay, sử dụng 
găng tay, và sử dụng thực hành vệ sinh lành mạnh hay không.

4. Hỏi về các biến chứng và có sẵn ai để xử lý: Nếu quý vị có một phản ứng bất lợi, quý vị muốn biết sẽ có ai 
ở đó để giúp đỡ. Quý vị nên gọi điện cho ai, và có sẵn bệnh viện hay cơ sở nào mà ở đó quý vị có thể gặp 
bác sĩ không? Các bác sĩ đủ điều kiện có cơ sở hoặc đặc quyền tại một bệnh viện nơi họ có thể xử lý các 
trường hợp khẩn cấp.

5. Đừng bị ảnh hưởng bởi quảng cáo và hứa hẹn giá thấp: Có nhiều chuyên gia y tế cung cấp các thủ thuật 
thẩm mỹ an toàn được phép thực hiện. Nếu các thủ thuật được cung cấp ở mức giá rất thấp, có nhiều khả 
năng là những gì họ đang quảng cáo không phải là những gì sẽ được thực hiện. Botox, Collagen, Restalyne 
thật, và các loại thuốc tiêm khác rất đắt. Nếu có người đang cung cấp một mũi tiêm với giá $50, trong khi 
giá tại phòng khám của bác sĩ là $500 thì quý vị có thể chắc chắn rằng đó không phải là đồ thật. Đã có 
những trường hợp bi thảm khi những người thực hiện thủ thuật vô đạo đức tiêm silicone công nghiệp và 
các loại thuốc giả độc hại khiến bệnh nhân ốm nặng, bị biến dạng, hoặc tử vong.

Nên biết rằng việc được điều trị đủ điều kiện cần chi phí tài chính đáng kể, cũng như nên biết một số rủi ro.  
Nếu quý vị muốn có kết quả tốt nhất, hãy nghiên cứu kỹ và chỉ tin tưởng những người thể hiện được năng lực 
và sự cẩn thận.
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