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VILNIAUS ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ,
PEDIKULIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS,
TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarka parengta remiantis Užkrečiamų ligų ir AIDS centro parengtomis metodinėmis
rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“.
2. Tikslas – padėti užtikrinti pedikuliozės profilaktiką, epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę
progimnazijoje.
II. PATIKRINIMO ORGANIZAVIMAS
3. Pradedami mokytis progimnazijoje, vienas iš tėvų/globėjų pasirašo sutartį 2.14, kurioje
nurodo, kad neprieštarauja vaiko higienos patikrinimui.
4. Mokyklos darbuotojai imasi visų reikiamų priemonių, kad užsikrėtęs utėlėmis mokinys būtų
apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.
5. Profilaktinį patikrinimą dėl užsikrėtimo utėlėmis atlieka progimnazijoje dirbantis visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas.
6. Patikrinimas atliekamas po vasaros, rudens, žiemos, pavasario atostogų ir atsižvelgiant į
epidemiologines reikmes.
7. Mokyklos pedagogai, iš mokyklos bendruomenės gavę informaciją apie utėlėtumą informuoja
mokyklos administraciją ir mokyklos visuomenės sveikatos specialistą.
8. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje arba klasėje, kurioje yra vandens bei muilo.
9. Patikrinimą atliekantis sveikatos priežiūros specialistas elgiasi korektiškai ir kvalifikuotai.
10. Mokinys, kurio galvos plaukuose buvo rasta glindų ar utėlių, neatskiriamas tuoj pat nuo kitų
mokinių, jis lieka mokykloje iki dienos pabaigos.
11. Baigus patikrinimą, ir radus utėlių ar glindų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
informuoja mokinio tėvus ar globėjus (telefonu, raštu ar tiesiogiai), klasės auklėtoją bei ugdymo
skyriaus vedėją bei pagalbos skyriaus vedėją.
12. Klasės vadovas informuoja klasės tėvus apie patikrinimo rezultatus.
13. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai utelės išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių,
nei glindų).
14. Mokykla gali pareikalauti gydytojo ar tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai/ globėjai
nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas.
15. Grįžęs į mokyklą mokinys sveikatos priežiūros kabinete patikrinamas dėl priemonių taikymo
kokybės.
16. Po savaitės mokinys patikrinamas pakartotinai.
17. Kai tėvai ar globėjai piktybiškai nereaguoja į mokyklos pranešimus, apie tai informuojamas
mokyklos socialinis pedagogas bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

III. PREVENCIJA
18. Prevenciją vykdo progimnazijoje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
19. Atsižvelgiant į epidemiologines reikmes progimnazijos bendruomenei gali būti kviečiami
kitų įstaigų specialistai, organizuojamos prevencinės paskaitos apie pedikuliozės profilaktiką.
20. Informacija apie pedikuliozės profilaktiką talpinama progimnazijos internetiniame puslapyje.
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