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Vadovaudamasi Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ nuostatų,

patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-147 31.8

punktu,

t v i r t i n u Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos Marijampolės vaikų lopšelyje-

darželyje „Želmenėliai“ tvarką (pridedama). 
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                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Marijampolės vaikų lopšelio-darželio 

 „Želmenėliai“ direktoriaus

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-

     

UGDYTINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIAI“ 

TVARKA

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų vaikų lopšelyje-darželyje

tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/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) ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“;

1.2. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-504 „Dėl

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo

įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 63 - 3005, TAR., 2015,

Nr.14942);

1.3. LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos

normos HN 75 - 2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR., 2016, Nr. 2016-01647,

TAR., 2016-20967);

1.4. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo, kurio

nuostatos taikomos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, III skyriaus visuomenės sveikatos

priežiūros specialisto (toliau – VSPS) funkcijos, teisės ir pareigos p. 17.12. įpareigoja VSPS tikrinti

vaikų asmens higieną, p. 17.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos

priemones pagal kompetenciją, p. 17.14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar

protrūkio kontrolės priemones;

1.5. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2015 m. parengtomis metodinėmis rekomendacijomis

„Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“.

II. SKYRIUS

UGDYTINIŲ  APŽIŪRA DĖL ASMENS HIGIENOS

2. Vaikų slaugytojas ar/arba sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą

vaikų lopšelyje -darželyje (toliau – Specialistas), atlikdamas ugdytinių apžiūrą dėl asmens higienos,

vadovaujasi lopšelyje -darželyje patvirtinta „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka“.

3. Profilaktiniai tikrinimai registruojami Apsilankymų žurnale, apibendrinti patikrinimo

duomenys (nenurodant vaiko asmens duomenų) registruojami Ugdytinių apžiūros dėl asmens

higienos registre (1 priedas) ir susipažinimui pasirašytinai pateikiami mokyklos-darželio vadovui ar

jo įgaliotam asmeniui. Ne mažiau kaip vieną kartą metuose, t.y. iki kiekvienų metų pabaigos,

tikrinimų duomenys (1 priedas) perduodami Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos

biuro atsakingam specialistui.
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4. Prieš kiekvieną patikrinimą mokytojos ir vaikų slaugytojas ar/arba sveikatos priežiūros

specialistas ir  informuoja ugdytinius  apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti.

5. Vaikų lopšelis -darželis sutartyje su tėvais / globėjais numačiusi vaikų asmens higienos,

pedikuliozės ir niežų patikrinimo galimybes.

6. Jei apžiūros metu Specialistas įtaria, kad ugdytinis gali būti užsikrėtęs pedikulioze, apie tai

jo tėvus / globėjus Specialistas informuoja tą pačią dieną telefonu ir raštu (2 priedas).

7. Konkreti informacija apie asmenį yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims teikiama tik

teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Ugdytiniui, kuriam įtariama pedikuliozė, diagnozės nustatymui ir gydymo paskyrimui

rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją. Į lopšelį -darželį ugdytinis gali grįžti tik tada, kai utėlės

išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, nei glindų).

9. Užsikrėtęs ugdytinis patikrinamas pakartotinai jam grįžus į vaikų lopšelį -darželį ir po

savaitės arba artimiausiu Specialisto darbo metu. Esant užkratui Specialisto veiksmai ir naikinimo

priemonės turi būti kartojamos.

10. Kai tėvai / globėjai piktybiškai nereaguoja į pranešimus ir vaikui pakartotinai įtariama

pedikuliozė, apie tai raštiškai informuojamas įstaigos socialinis pedagogas (3 priedas).

III. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

         11.  Specialistas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.

11.1. Lopšelis-darželis „Želmenėliai“ užtikrina vaikų sveikatos informacijos konfidencialumą.

Informacija apie vaikų sveikatą turi būti prieinama tik vaiko tėvams (globėjams), visuomenės

sveikatos priežiūros specialistui. Kitiems asmenims informacija apie vaiko sveikatą neprieinama

jokiomis aplinkybėmis be raštiško vaiko tėvų (globėjų) sutikimo.
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                                                                        Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos vaikų

                                            lopšelyje-darželyje tvarkos

              1 priedas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS -DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“

UGDYTINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS REGISTRAS

20    m.                  d.    Nr.

Data Klasė Patikrintų vaikų skaičius

Įtariamos pedikuliozės atvejai

Vaikų, kuriems

pirmą kartą rasta

glindų/utėlių

skaičius

Vaikų, kuriems

pakartotinai rasta

glindų/utėlių,

skaičius

1 2 3 4 3

Viso:

Užpildė       _______________________________                                    ______
(pareigos,  parašas, vardas, pavardė)

Susipažinau

_______________________________                                    ______                                                      

(Įstaigos  vadovo ar  jo  įgalioto asmens  parašas, vardas, pavardė)
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                                                                                    Ugdytinių  apžiūros dėl asmens higienos vaikų 

                                                      lopšelyje-darželyje  tvarkos

                         2 priedas

Gerbiami tėveliai / globėjai,

Informuojame, kad Jūsų sūnaus / dukros ______________________ galvos plaukuose

/ drabužiuose (pabraukti) buvo rasta glindų / utėlių (pabraukti). Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų

namuose nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo

užsikrėtimo utėlėmis. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis

metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis

bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis.

Prašome kreiptis į šeimos gydytoją dėl diagnozės patvirtinimo ir gydymo

paskyrimo bei imtis priemonių, kad būtų išnaikintos utėlės, esančios Jūsų vaiko galvos

plaukuose / drabužiuose.

Į įstaigą Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai jo galvos plaukuose / drabužiuose

nebeliks glindų / utėlių ir šeimos gydytojas išduos pažymą, kad vaikas gali lankyti kolektyvą

(Medicinos pažymą dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr.

094/a)).

Jei iškilo klausimų, skambinkite telefonu _______________________

Dėkojame.

Pranešė                 ____________________________________
                                                     (pareigos,  vardas, pavardė, parašas)

Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį visuomenės sveikatos specialistui ugdymo

įstaigoje:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%
Ugdytinio  vardas, pavardė, _____________________________________________________

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas______________________________

Data, kada ugdytinis  grįžo į įstaigą ____________

Tėvo/globėjo parašas_____________________
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                                                                                   Ugdytinių  apžiūros dėl asmens higienos vaikų

                                                      lopšelyje-darželyje  tvarkos

                        3 priedas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

 (Įstaigos  pavadinimas)

PRANEŠIMAS DĖL PEDIKULIOZĖS ATVEJO

20__-___-___

Informuojame, kad ugdytiniui / -ei                                                                                                                                          užsikrėtus

utėlėmis, po pakartotinių patikrinimų ir siunčiamų pranešimų tėvams vis dar randama glindų / utėlių

(pabraukti). 

Siekiant užkirsti kelią utėlių plitimui įstaigoje, maloniai prašome bendradarbiauti

sprendžiant iškilusią problemą.

Pranešė

                 ____________________________________

                                      (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Susipažinau

                    ____________________________________

                                     (Pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) 1 - Renata Luckuvienė
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos 

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje 
„Želmenėliai“ tvarkos tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-09-30 Nr. V-102

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis "Želmenėliai"-Direktorius Rita 
Maksimavičienė 2020-09-30

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius
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Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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