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VILNIAUS VASILIJAUS KACIALOVO GIMNAZIJOS
MOKINIU APZIUROS DEL ASMENS
HIGIENOS TVARKOS APRASAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Vilniaus Vasilijaus Kadialovo gimnazijos (toliau tekste - ugdymo istaiga) mokiniq
apZifiros del asmens higienos tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zmoniq uZkrediamqjq ligrl profilaktikos ir kontroles istatymu, Lietuvos higienos norrna
HN 2l:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll m. rugpjudio 10 d.
isakymu Nr. V-773; Visuomenes sveikatos prieZitiros organizavimo mokykloje tvarkos apra5u,
paftirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. V-1035/ISAK-2680; Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjUdio 1 d. lsakymu Nr. V-630 ,,Del Visuomenes sveikatos
prieZitros specialisto, vykdandio sveikatos prieZiflrq mokykloje, kvalifikaciniq reikalavimq apra5o
patvirtinimo", patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodZio 16 d.
lsakymu Nr. 552.
Apra5as reglamentuoja mokiniq apZiuros del asmens higienos organizavimo tvark4,
ugdymo istaigos ir visuomenes sveikatos prieZitros specialisto veiksmus vykdant pedikuliozes
patikr4 bei informavimo apie pedikuliozes profilaktik4 ir itariamus pedikuliozes atvejus tvark4.

2.

II. APZIUROS DEL VAIKU ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS

3.

Ugdymo istaigoje vaikq asmens higienos apZifiros organizuojamos siekiant uZkirsti
keli4 uZkrediamqjq ligq (pedikuliozes) plitimui.
4. Sutikim4 ugdymo istaigoje vykdyti mokiniq asmens higienos patikrinimo procedlr4,
mokiniq tevai (globejai, rupintojai) i5rei5kia pasira5ydami mokymosi sutarti.
5. Mokymo sutartyje i5destyti atvejai, kai teisetas vaiko atstovas turi pasir[pinti vaiku, kai:
5.1. vaikui ugdymo proceso metu pasirei5ke uZkrediamqjq ligrl poZymiai (apZifrry metu
randama utelirl ar glindq);
5.2. vaiko liga riboja jo dalyvavim4 ugdymo procese;
5.3. vaiko liga kelia pavojq kitq vaikq ir darbuotojq sveikatai.
6. Ugdymo istaigos darbo tvarkos taisyklese ira5yta, kad netoleruotina:
6.1. tevq atsisakymas ar galimybiq panaudoti uteliq naikinimo priemones neturejimas;
6.2. socialiai negatyvus vaiko elgesys ugdymo istaigoje, didinantis apsikretimo utelemis
rizikq;
6.3. visuomenes sveikatos prieZiflros specialisto ir ugdymo istaigos administracijos elgesio
reikalavimq, kuriais siekiama uZkirsti ke1i4 uteletumo plitimo rizikai, nesilaikymas.

III. PROFILAKTINES VAIKU TIKRINIMO PROCED TROS \TYKDYMO TVARKA

7.

Profilaktine mokiniq asmens higienos patikrina del apsikretimo utelemis yra vykdoma
kontrold".
vadovaujantis metodinemis rekomendacijomis ,,Pedikuliozes profilaktika
Rekomendacijos parengtos igyvendinant projekt4 Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-009 ,,UZkrediamqjq

ir

ligq valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas". Projekto vykdytojas

-

UZkrediamqirl ligq

ir AIDS

centras.

8.

Asmens higienos patikra atliekama po rudens, Ziemos ir pavasario atostogq ir pagal
epidemiologines reikmes.
Asmens higienos patikr4 atlieka ugdymo istaigoje visuomends sveikatos prieZiurq
vykdantis visuomends sveikatos prieZiiiros specialistas.
10. Asmens higienos patikrq visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistas atlieka atskiroje
patalpoje, kurioje yra vandens ir muilo (pvz., sveikatos kabinetas).
1 1. Visuomenes sveikatos prieZifrros specialistas:
11.1. prie5 kiekvien4 patikr4 informuoja mokinius apie tu, kas bus daroma ir kodel tai
reikia daryti;
patikrinimo metu itargs uteletum4 vadovaujasi metodinese rekomendacijose
,,Pedikulioze s profi laktika ir kontrold" parengtais al goritmai s :

9.

II.2.

ll.2.I. Visuomenes sveikatos prieZiflros specialisto veiksmq mokykloje, atliekant
apsikretimo utelemis patikrinim4, algoritmu (3 priedas);
11.2.2. Galvines uteles naikinandiq priemoniq ivertinimo algoritmu (4 priedas);
I | .2.3 . Uteletumo profi laktikos mokykloj e or ganizavimo schema (5 priedas).

11.3. baiggs patikr4

ir

itargs pedikuliozes atveji tuoj pat informuoja mokinio tevus
(globejus, rdpintojus) tiesiogiai telefonu ar elektroniniu pa5tu;
I1.4. imasi visq priemoniq, kad mokinys b[tq apsaugotas nuo vie5o izoliavimo
paZeminimo ir kitq neigiamq pasekmiq;
1 1.5. apibendrina patikros rezultatus ir perduoda Vilniaus miesto savivaldybds visuomen6s
sveikatos biurui duomenis apie apsikretusiq vaikq skaidiq, nurodydamas tik jq amLi4.
12. Mokinys, kurio galvos plaukuose rasta uteliq ar glindq, gali likti mokykloje iki dienos
pabaigos.

13. Mokinys i ugdymo istaig4 turetq sugrlZti tik

tada, kai yra visi5kai i5gydyta pedikulioze
pateikia
gydytojo
pfrymq,
ir mokinys
kuri nurodo ligos nebuvim4.
14. Ugdymo lstaigos administracija arba visuomends sveikatos prieZiuros specialistas,
suderings su ugdymo istaigos administracija, mokyklos bendruomenei gali i5siqsti mokiniq tdvams
(globejams, r[pintojams) lai3kus, kuriais rekomenduojama patikrinti savo vaikq galvas del galimo
uZsikretimo utelemis bei suteikti informacij4 apie uteletumo profilaktik4.
15. Informacija apie uZkrediamqjq ligtl prevencij4 skelbiama ugdymo istaigos interneto
svetaineje, elektroniniu paitu siundiama t6vams, rengiami stendiniai prane5imai.
16. Ugdymo lstaigos bendruomenes nariai (pedagogai,tevu, globejai, rtipintojai) radg ar
pastebejg uteliq ar glindq vaiko galvoje, siekdami apsaugoti kitus ir uZkirsti keli4 pedikuliozes
plitimui, informuoja ugdymo lstaigos administracij4 ir visuomen6s sveikatos prieZitros specialist4.
17. Ugdymo istaigos darbuotojai turi informuoti, kad tai labai subtilus dalykas, ir turi imtis
visq priemoniq, kad uZsikretgs utelemis vaikas bfltq apsaugotas nuo vie5o atskyrimo,pa1eminimo ir
kitq neigiamq pasekmiq.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Visuomenes sveikatos prieZitiros specialistas savo funkcijoms vykdytr pasitelkia
ugdymo istaigos bendruomeng (pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, mokinius, jq tevus
(globejus, rtipintojus).

L9. Mokiniq asmens sveikatos informacijos konfidencialumas uZtildnamas vadovaujantis
Informacijos apie pacient4 valstybes institucijoms ir kitoms istaigoms teikimo tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos-sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario I d. isakymu Nr. 65.
PRIEDAS. Pedikuliozes profilaktika ir kontrole (metodines rekomendacijos), UZkrediamqjq ligq ir
AIDS centras,2015

