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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos, 

pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 

1996, Nr. 104-2363, 2001, Nr. 112-4069 aktuali 2013 07 23); 

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

saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 

m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284; 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 

673 „Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie 

epidemiologinio registravimo objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo 

tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-444; 2004, Nr. 82-2961; 2005, Nr. 13-407; 

2008, Nr. 7-252; 2008, Nr. 89-3585; 2011, Nr. 14-604); 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 614 

„Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros organizavimo tvarkos tvirtinimo“ 

(Žin., 1998, Nr. 95-2644); 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos 

priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005 Nr. 153-5655); 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 

301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtinimo 

(Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2010, Nr. 74-3769).  

2. Tvarka reglamentuoja mokinių apžiūras dės asmens higienos, pedikuliozės ir niežų. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 

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

buitines aplinkos sąlygas ir nustato reikalavimus, kurių pagalba ugdomi higieninio elgesio įgūdžiai ir 

įpročiai; tai žinių, taisyklių ir normų visuma, atitinkanti asmens amžiaus anatomines – fiziologines 

savybes, padedanti saugoti ir stiprinti sveikatą.  

 3. 2. Niežai – užkrečiama odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Užsikrečia 

žmogus nuo sergančio žmogaus glaudaus kontakto metu bei sergančiojo užkrėstus daiktus. Ligai 

būdingas išbėrimas, intensyvus niežėjimas.  

 3. 3. Pedikuliozė (utėlėtumas) –  užsikrėtimas utėlėmis, kurį sukelia trijų rūšių utėlės: 

galvinės, drabužinės ir gaktinės utėlės. Visų rūšių utėlių įkandimai dėl jų seilėse esančių medžiagų 

sukelia stiprų niežulį, nusikasymus, lydimus egzemos, kaltūno susidarymu.  

 

II. APŽIŪROS DĖL MOKINIŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už mokinių asmens higienos, 

pedikuliozės ar niežų profilaktikos organizavimą. 

5. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pasirašydami mokymo sutartį, išreiškia savo 

sutikimą dėl progimnazijoje vykdomų mokinių asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrų. 

6.  Pasikartojus įtarimams dėl pedikuliozės ar niežų atvejų tam pačiam mokiniui, 

progimnazijos administracija informuoja Kėdainių raj. savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistus dėl mokinio nepriežiūros.  



 

III. PROFILAKTINĖ MOKINIŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA 

 

7. Epidemiologinę priežiūrą progimnazijoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas. 

8. Patikrinimai dėl pedikuliozės ir niežų atliekami po vasaros, žiemos ir pavasario atostogų ir 

pagal epidemiologines reikmes.  

9. Patikrinimus vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas savo kabinete. Prieš 

kiekvieną patikrinimą mokiniai supažindinami su patikrinimo tvarka. Patikrinimą atliekantis sveikatos 

priežiūros specialistas elgiasi konfidencialiai.  

10. Įtarus pedikuliozę ar niežus sveikatos priežiūros specialistas tuoj pat informuoja mokinio 

tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu ar tiesiogiai, žodžiu informuoja klasės vadovą / pradinio ugdymo 

mokytoją, socialinius pedagogus. Tai daro konfidencialiai, kad nesužinotų mokinio bendraamžiai ir šis 

nepatirtų patyčių ir pan.  

11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas individualiai teikia rekomendacijas mokinio, 

kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl parazitų naikinimo pagal 

vaistų instrukcijas ir profilaktinių priemonių kitiems šeimos nariams.  

12. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai,  atleidžiamas nuo ugdomojo proceso trims 

dienoms. Mokinys kuriam įtariami niežai kaip galima greičiau turi būti apžiūrėtas gydytojo ir pradėtas 

gydyti. Visi mokinio šeimos nariai ir kiti asmenys, turėję su sergančiuoju tiesioginį odos sąlytį, turėtų 

būti gydomi vienu metu. 

13. Į progimnaziją mokinys gali sugrįžti tik tada, kai pedikuliozė ar niežai yra išgydyta (t. y. 

nerandama nei utėlių, nei glindų). Klasės vadovui arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistui 

mokinio tėvai turi nurodyti (pateikti raštu), kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas vykdyti utėlių 

naikinimas arba pateikia šeimos gydytojo pažymą. Jei mokinys į gimnaziją grįžta be gydytojo pažymos 

/ raštiško tėvų patvirtinimo, arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas nustato, kad pedikuliozė 

ne iki galo išgydyta, mokiniui draudžiama dalyvauti ugdymo procese, į progimnaziją kviečiami 

mokinio tėvai. 

14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja artimiausios mokiniui 

progimnazijos bendruomenės pedikuliozės profilaktinius mokymus (1 priedas). Klasės vadovai 

informuoja mokinių tėvus apie mokinių apžiūros dėl asmens higienos rezultatus. 

15.  Įtarus progimnazijoje niežų užsikrėtimo atvejį, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas organizuoja profilaktinių priemonių niežų plitimui mažinti vykdymą.  

16. Įtaręs pedikuliozę ar niežus visuomenės sveikatos priežiūros specialistas paruošia pažymą 

progimnazijos direktoriui apie pedikuliozės patikrinimo rezultatus, taip pat raštu informuoja Kėdainių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistus.  

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            17. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už mokinių asmens higienos, 

pedikuliozės ir niežų profilaktinį patikrinimą. Savo funkcijoms vykdyti pasitelkia progimnazijos 

bendruomenę (pedagogus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus)). 

           18. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo progimnazijos direktorius.  

             

_______________________________ 

 

 

                                    

 

 

 

 



Mokomoji medžiaga, pritaikyta 

visų amžiaus grupių 

ugdytiniams, apie utėlėtumo 

plitimą, profilaktines. 

priemones, 

Profilaktinis ugdytinių 

patikrinimas dėl užsikrėtimo 

utėlėmis po vasaros, žiemos ir 

pavasario atostogų arba esant 

epidemiologinėms reikmėms. 

Ugdytinių mokymas 

kaip apsisaugoti nuo 

apsikrėtimo 

pedikulioze. 

Mokomosios medžiagos 

pateikimas (atmintinės, 

informaciniai lapeliai, 

internetiniai puslapiai). 

    Pedikuliozės profilaktinės priemonės 

Esant pedikuliozės atvejams, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas vadovaujasi 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto 

veiksmų progimnazijoje, atliekant 

apsikrėtimo utėlėmis patikrinimą, algoritmu 

ir atmintine „Pedikuliozės profilaktika“. 

Dvišalėje (teisėto vaiko atstovo ir 

įstaigos) ugdymo sutartyje nurodyti 

atvejai kai tesėtas vaiko atstovas ar jo 

raštu įgaliotas asmuo turi pasiimti 

vaiką iš įstaigos. 

 

Atsižvelgiant į epidemiologines 

reikmes progimnazijoje, periodinis 

pokalbių, paskaitų apie pedikuliozės 

profilaktiką organizavimas. 

Progimnazijos pedagogai, iš bendruomenės gavę 

informaciją apie pedikuliozę, informuoja progimnazijos 

administraciją ir visuomenės sveikatos  priežiūros 

specialistą. 

 

1 priedas 

PEDIKULIOZĖS PROFILAKTIKOS PROGIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMO SCHEMA 

 

 

 

 

 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 


