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Bản Tin Trong Ngành – Fibroblast (Nguyên bào sợi) 

Các thiết bị làm căng da Fibroblast hoặc Plasma được sử dụng để điều trị các tình trạng của da 
chẳng hạn như da chùng nhão, nốt ruồi, mụn thịt, vến rạn da và vết sạm nắng.  Những thiết bị 
này sử dụng hồ quang điện nên có thể dẫn đến sưng tấy và/hoặc xuất hiện các vết màu nâu ở 
dạng vảy nhẹ.  Việc điều trị các tình trạng này không thuộc phạm vi hành nghề của bất kỳ người 
nào được Hội Đồng cấp phép. 

Đạo Luật Nghề Làm Tóc Và Trang Điểm (Đạo Luật) quy định phạm vi hành nghề trang điểm 
và phân nhánh của nghề trang điểm là chăm sóc da. (Bộ Luật Kinh Doanh Và Nghề Nghiệp 
California, phần 7316 (b) và (c).) Người được cấp phép làm bác sĩ thẩm mỹ hoặc chuyên gia 
thẩm mỹ phải hạn chế việc hành nghề và cung cấp các dịch vụ của mình cho công chúng chỉ ở 
những lĩnh vực mà họ được cấp phép. (Bộ Luật Kinh Doanh Và Nghề Nghiệp California, phần 
7317.) 

Trường hợp máy móc hoặc thiết bị gây ra bất kỳ điều nào sau đây, quý vị đang làm việc ngoài 
phạm vi hành nghề của mình: 

• Chảy máu 
• Bầm tím 
• Phù nề 
• Viêm loét 
• Chảy rỉ 
• Bài tiết 
• Đóng vảy 
• Loại bỏ phần da dưới lớp biểu bì 
• Xuyên da 
• Làm nóng hoặc đốt da 

Vui lòng xem lại các trích dẫn pháp lý từ Bộ Luật Kinh Doanh Và Nghề Nghiệp California (BPC) 
các phần 2052 và 7320. 

Trích Dẫn Pháp Lý 

BPC § 2052
ĐIỀU 3. Giấy Phép Bắt Buộc và Ngoại Lệ [2050 - 2079] 

(Điều 3 được bổ sung bởi Đạo Luật 1980, Chương 1313, Phần 2.) 

2052. 
(a) Bất kể quy định tại Phần 146, bất kỳ người nào hành nghề hoặc cố gắng hành nghề, 
hoặc người nào quảng cáo hoặc tự cho mình đang hành nghề, bất kỳ hệ thống hoặc 
phương thức điều trị bệnh hoặc tình trạng đau ốm nào tại tiểu bang này, hoặc người nào 
chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật hoặc kê đơn cho bất kỳ bệnh tật, khiếm khuyết, rối loạn, 
bệnh tật, tình trạng dị dạng, rối loạn, thương tích hoặc tình trạng thể chất hoặc tinh thần 
khác của bất kỳ người nào, mà tại thời điểm thực hiện những việc đó không có giấy 
chứng nhận hợp lệ, không bị thu hồi, hoặc bị đình chỉ theo quy định trong chương này 
hoặc không được phép thực hiện hành động đó theo giấy phép đã được cấp phù hợp với 
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các quy định khác của luật pháp thì đều phạm pháp, bị phạt tiền không quá mười nghìn 
Mỹ kim ($10,000), bị phạt tù theo quy định tại tiểu phần (h) của Phần 1170, Bộ Luật Hình 
Sự, bị phạt tù giam không quá một năm, hoặc vừa bị phạt tiền và phạt tù. 
(b) Bất kỳ người nào có âm mưu hoặc hỗ trợ hoặc tiếp tay cho người khác thực hiện bất 
kỳ hành vi nào được mô tả trong tiểu phần (a) đều phạm pháp, phải chịu phạt tù theo quy 
định tại tiểu phần này. 
(c) Biện pháp khắc phục nêu trong phần này sẽ không loại trừ bất kỳ biện pháp khắc 
phục nào khác theo quy định của luật pháp. 
(Được sửa đổi bởi Đạo Luật 2011, Chương 15, Phần 11. (AB 109) có hiệu lực từ ngày 
4/4/2011. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2011, theo Phần 636, Chương 15, được sửa đổi bởi 
Đạo Luật 2011, Chương 39, Phần 68.) 

BPC § 7320 

Chương này không quy định việc trao thẩm quyền hành nghề y khoa và phẫu thuật. 
(Đã được bãi bỏ và bổ sung bởi Đạo Luật 1990, Chương 1672, Phần 3. Có hiệu lực từ ngày 
01/7/1992, bởi Phần 10, Chương 1672.) 

Hội Đồng không chấp thuận hoặc quy định việc bán các máy móc hoặc thiết bị chăm sóc da. Hội 
Đồng không có thẩm quyền quản lý đối với việc sản xuất và/hoặc bán máy móc hoặc thiết bị. 
Người được cấp phép có trách nhiệm phải biết liệu họ có thể sử dụng máy móc đã mua trong 
phạm vi hành nghề tương ứng của họ hay không. 

Nếu quý vị cần làm rõ thêm về quy định của luật pháp, vui lòng tham vấn ý kiến cố vấn pháp lý cá 
nhân của quý vị. 
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