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ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO SKYRIAUS  

VAIKŲ  APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje  vaikų 

apžiūros dėl asmens higienos tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis: 

 1.1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, 

 1.2. 2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (nauja redakcija nuo 

2016-09-01) „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

 1.3. 2007 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V-630 (nauja redakcija nuo 2018-01-01) „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo; 

 1.4. 2011 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V773 (nauja redakcija nuo 2017-09-01) „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla,  

vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“. 

 1.5. 2010 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“; 

  2. Tvarka reglamentuoja vaikų apžiūros dėl asmens higienos organizavimo tvarką, 

Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje ir visuomenės 

sveikatos specialisto (toliau – VS specialistas) veiksmus vykdant pedikuliozės patikrą bei 

informavimo apie pedikuliozės profilaktiką ir įtariamus pedikuliozės atvejus tvarką. 

 

II SKYRIUS 

 APŽIŪROS DĖL VAIKŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS 

 

 1. Skyriuje vaikų asmens higienos apžiūros organizuojamos siekiant užkirsti kelią 

užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimui. 

 2. Sutikimą Skyriuje vykdyti vaikų asmens higienos patikrinimo procedūrą, vaiko tėvai 

(globėjai / rūpintojai) išreiškia pasirašydami mokymosi sutartį, kurioje nurodomi atvejai, kai vaiko 

tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasiimti vaiką  iš Skyriaus, kai: 

 2.1. vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 

viduriuoja, vemia, ūmiai kosi), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų; 

 2.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese; 

 2.3. vaiko liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai. 

 3. Skyriuje netoleruotina: 

 3.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) atsisakymas ar galimybių panaudoti utėlių naikinimo 

priemones neturėjimas; 



3.2. Visuomenės sveikatos  specialisto ir Skyriaus administracijos elgesio reikalavimų, 

kuriais siekiama užkirsti kelią pedikuliozės plitimo rizikai, nesilaikymas. 

 

III SKYRIUS 

PROFILAKTINĖS VAIKŲ  TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA 

 

 1. Patikrinimą rekomenduojama atlikti po vasaros ir žiemos atostogų ir pagal 

epidemiologines reikmes. 

 2. Privaloma imtis visų priemonių, kad vaikui įtarus pedikuliozę ar niežus, jis būtų 

apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 

 3. Patikrinimą atlieka Skyriaus visuomenės sveikatos specialistas. 

 4. Prieš kiekvieną patikrinimą vaikai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai 

reikia daryti. 

 5. Patikrinimas yra atliekamas sveikatos kabinete. 

 6. Vaikas, kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai, turi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų vaikų, 

visuomenės sveikatos specialistas informuoja grupės auklėtoją, pastarasis – vaiko tėvus (globėjus, 

rūpintojus) telefonu ar tiesiogiai, kad pasiimtų mokinį iš Skyriaus. 

 7. Vaikas į Skyrių gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar niežai. 

 8. Skyrius gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai (globėjai, 

rūpintojai)  nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas gydymas nuo pedikuliozė ar 

niežų. 

 9. Užfiksavus pedikuliozės ar niežų atvejus Skyriuje, visuomenės sveikatos  specialistas 

privalo: 

 9.1. siųsti nustatytos formos pranešimą apie susirgimą Nacionaliniam visuomenės 

sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir registruoti ligos atvejus 

Užkrečiamų ligų žurnale, nustačius (įtarus) 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 ; 

 9.2. vadovaudamasis 2004 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu Nr. V-748 „Dėl parazitinių ligų epidemiologinės priežiūros taisyklių 

patvirtinimo“, kartu su NVSC specialistais organizuoja profilaktinius vaikų tyrimus 

geohelmintozių, kontaktinių helmintozių bei pirmuonių sukeltų žarnyno ligų nustatyti ir renka 

tyrimo medžiagą; 

 9.3. organizuoja profilaktinius vaikų sveikatos tikrinimus dėl pedikuliozės ir niežų, 

vadovaujantis užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, 2015 metais parengtomis rekomendacijomis 121 

„Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė (metodinės rekomendacijos)“; 

 10. Nuolatinė dezinfekcija Skyriuje, kai yra registruojamos lašiniu būdu per orą ir žarnyno 

infekcijos, atliekama pagal Lietuvos higienos normas HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 1.Visuomenės sveikatos specialistas atsakingas už Tvarkos organizavimą ir vykdymą. 

Visuomenės sveikatos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Skyriaus bendruomenę 

(pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, tėvus (globėjus, rūpintojus). 



 2. Vaikų asmens sveikatos informacijos konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis 

Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2001 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 65. 

 

______________________________ 


