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TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos (toliau - mokykla) mokinių apžiūros dėl
asmens higienos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens higienos ir užkrečiamųjų
ligų profilaktinių priemonių vykdymą mokykloje.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 straipsniu;
2.2. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu;
2.3. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-l035/ISAK-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d.
įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija);
2.4. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija);
2.5. Lietuvos higienos norma HN 21:2011 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija).
II. SKYRIUS. PROFILAKTINĖS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS
HIGIENOS ORGANIZAVIMAS
3. Profilaktiniai mokinių sveikatos tikrinimai dėl pedikuliozės atliekami vadovaujantis
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis rekomendacijomis ,,Pedikuliozės profilaktika ir
kontrolė“ (2015). Profilaktiniai mokinių sveikatos tikrinimai dėl niežų organizuojami vadovaujantis
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinikos parengtomis metodinėmis
rekomendacijomis „Niežų epidemiologija, klinika, profilaktika“ (2008).
4. Mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmens
higienos profilaktinė apžiūra dėl užsikrėtimo utėlėmis (pedikulioze) yra vykdoma 1 kartą ketvirtyje
ir pagal epidemiologines reikmes, dėl niežų - pagal epidemiologines reikmes (įtarus, jog yra
apsikrėtusių mokinių, ar gavus pranešimą iš bendruomenės narių, kad yra/gali būti apsikrėtusių
mokinių).
5. Mokinių, ugdomų pagal pagrindinio ugdymo programą, asmens higienos (pedikuliozės,
niežų) profilaktinė apžiūra vykdoma tik pagal epidemiologines reikmes (įtarus, jog yra apsikrėtusių
mokinių, ar gavus pranešimą iš bendruomenės narių, kad yra/gali būti apsikrėtusių mokinių).
6. Apžiūra dėl asmens higienos atliekama gavus tėvų sutikimą, leidžiantį atlikti vaiko
apžiūrą dėl jo asmens higienos (pedikuliozės, niežų profilaktikos) (1 priedas).

7. Apžiūrą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos
priežiūrą mokykloje.
8. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kaip bus atliekama patikra ir
kodėl tai reikia daryti.
9. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje, individualiai apžiūrint kiekvieną mokinį.
Patalpoje turi būti muilo ir vandens. Atliekantis patikrinimą sveikatos priežiūros specialistas turi
elgtis korektiškai ir vadovautis rekomendacijomis.
10. Nustačius užsikrėtimo utelėmis atvejį (radus glindų ar utėlių) ar įtarus niežus,
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas telefonu informuoja tėvus (globėjus).
11. Pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais) turi būti konfidencialus, siekiant apsaugoti
mokinį nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. Tėvams (globėjams)
suteikiama visa reikiama informacija apie uteles ar niežus ir jų šalinimo būdus.
12. Apie tai, kad mokykloje nustatytas užkrečiamosios ligos atvejis (konkrečiai nenurodant
vaiko vardo, pavardės) informuojama mokyklos administracija ir bendruomenė.
13. Mokinys, kuriam rasta utėlių ar glindų, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų mokinių,
jis gali likti mokykloje iki ugdymo proceso pabaigos.
14. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai utėlės išnaikinamos (t. y. nerandama nei
utėlių, nei glindų). Mokykla gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai (globėjai)
nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas.
15. Esant niežų susirgimui, vaikas į mokyklą gali sugrįžti po pravesto gydymo, pateikus
medicininę 094/a formos pažymą
16. Sveikatos priežiūros specialistas, nustatęs (įtaręs) asmenį, sergantį užkrečiamąja liga,
nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr.
673 ,,Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“
1 priede, šių ligų atvejį užregistruoja Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale ir siunčia nustatytos
formos pranešimą apie susirgimą Kauno rajono visuomenės sveikatos biurui.
17. Nuolatinė dezinfekcija mokykloje, kai yra registruojamos oro lašelinės ir žarnyno
infekcijos, atliekama pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 21:2011
,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokyklos sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už mokinių asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų apžiūros organizavimą ir vykdymą.
19. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo mokyklos direktorius.
______________________

Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos
mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos
aprašo priedas Nr. 1

LAIŠKAS TĖVAMS
Informuojame, kad siekiant užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui mokykloje, planuojama
profilaktinė vaikų apžiūra dėl pedikuliozės (dėl niežų), kurią vykdys visuomenės sveikatos
specialistė. Tam reikalingas Jūsų sutikimas.
Prašome sutikimus pristatyti klasės auklėtojams iki ....................................
Aš sutinku/ nesutinku (pabraukti), kad mano vaikui
...........................................................................................................................................................
(vardas, pavardė)
būtų atlikta profilaktinė apžiūra dėl pedikuliozės (dėl niežų).
Tėvo, mamos (globėjų) vardas, pavardė-------------------------------------------------------------------------------(parašas)

--------------------(data)

Sutikimas galioja .....................................m.m.
Jei iškilo klausimų, galite skambinti tel. 862402489 Marija Kudrevičiūtė, Kauno rajono
Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Ačiū už bendradarbiavimą!

