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ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS 

HIGIENOS IR PEDIKULIOZĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos (toliau tekste – Įstaiga) mokinių apžiūros dėl asmens 

higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 

13 d. Nr. V-284, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2015 m. medžiaga „Pedikuliozės profilaktika ir 

kontrolė (metodinės rekomendacijos)“, Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 

„Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

nuostatomis. 

2. Tvarka reglamentuoja vaikų apžiūras dėl asmens higienos ir pedikuliozės. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Asmens higiena – atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, drabužių, avalynės priežiūrą, 

atitinkančias asmens amžiaus anatomines-fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir 

sudaryti higieninio elgesio įpročius; 

3.2. Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė 

utėlė, parazituojanti žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, parazituojanti žmogaus 

drabužiuose. Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos 

priklijuoja prie plauko arti odos. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti , jos greitai ropoja. 

 

 

II. APŽIŪROS DĖL VAIKŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Įstaigos Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

organizuoja mokinių asmens higienos ir pedikuliozės profilaktinius patikrinimus. 

5. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašydami mokymosi sutartį išsako savo sutikimą 

Įstaigoje vykdyti vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrą. 

6. Apžiūros metu nustačius pedikuliozę, į mokyklą mokiniams draudžiama ateiti (sugrįžti 

galima tik pasveikus). 

 

III. PROFILAKTINĖ VAIKŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA 

 

7. Tikrinimus rekomenduojama atlikti pagal epidemiologines reikmes. 

8. Privaloma imtis visų priemonių, kad ugdytinis būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 



9. Patikrinimą atlieka Įstaigos Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje. 

10. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai 

reikia daryti. 

11. Patikrinimas atliekamas sveikatos kabinete, kuriame yra vandens bei muilo. 

12. Baigus patikrinimą ir įtarus pedikuliozės atvejį, Visuomenės sveikatos specialistas, 

vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, privalo informuoti mokinio auklėtoją, pastarasis – 

auklėtinio tėvus (globėjus) telefonu ar tiesiogiai. 

13. Klasės, kurioje buvo nustatytas utėlėtumo atvejis, tėvams TAMO dienyne išsiunčiami 

pranešimai, kuriais rekomenduojama patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis. 

14. Vaikas į įstaigą gali sugrįžti tik tada, kai utėlės išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, 

nei glindų). Įstaiga gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai/globėjai nurodo, 

kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas. 

15. Neigiamai įvertinus moksleivio asmens higieną, t. y. pastebėjus nešvarias ausis, 

panagės, rankas, drabužius ar pajutus nemalonų kvapą, klasės auklėtojas ir/arba visuomenės 

sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdo individualų pokalbį su 

moksleiviu arba, esant būtinybei, informuoja apie netinkamą moksleivio higieną jo tėvus (globėjus) 

telefonu ar žodžiu. 

16. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, nustatęs 

(įtaręs) asmenį, sergantį užkrečiamąja liga registruoja ligos atvejį pedikuliozės registravimo žurnale. 

17. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

profilaktinius vaikų sveikatos tikrinimus dėl pedikuliozės, organizuoja vadovaudamasi 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro perengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės 

profilaktika ir kontrolė“ (2015, Vilnius).  

18. Jeigu, nustačius užsikrėtimo pedikulioze atvejį, tėvai atsisako gydyti savo vaiką, 

nepaiso Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, ir 

progimnazijos administracijos reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią ligų plitimo rizikai, ir 

toks socialiai negatyvus elgesys didina apsikrėtimo riziką, tuomet socialinis pedagogas apie tai 

informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių.  

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Įstaigos Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Įstaigos bendruomenę (pedagogus, vaikus, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus).  

20. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

 

 


