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VILNIAUS R. MAIŠIAGALOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA
Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymas (Žin.,1996, Nr. 104–2363; 2001, Nr. 112–4069), 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), Lietuvos
higienos norma HN 75:2010.
Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis (toliau – ikimokyklinio ugdymo įstaiga) privalo užtikrinti saugų ir
sveiką vaikų buvimą ir priežiūrą, todėl:
- Priimant vaikus į lopšelį-darželį direktorius iš teisėtų vaiko atstovų turi gauti raštišką sutikimą, kad
esant būtinybei vaikas būtų apžiūrėtas dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų, kad vaikas esant
būtinybei būtų palydėtas į gydymo įstaigą ir jam būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba;
- Įstaigos slaugytojas turi nuolat tikrinti vaikų asmens higienos laikymąsi (dantų valymą, rankų
plovimą, naudojimąsi tualetu);
- Įstaigos slaugytojas turi nuolat tikrinti vaikų asmeninius higienos reikmenis (šukas, burnos skalavimo
stiklinaites, vienkartines nosinaites ir kt.);
- Pedikuliozė profilaktiškai tikrinama pagal slaugytojos veiklos planą, po vasaros atostogų ir pagal
epidemiologines reikmes;
- Patikrą slaugytoja žymi užkrečiamųjų ligų žurnale;
- Patikra atliekama atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens ir muilo (sveikatos priežiūros kabinete);
- Atliekant patikrą slaugytoja privalo elgtis korektiškai ir kvalifikuotai;
- Vaikas, kurio galvos plaukuose rasta utėlių, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų vaikų, jis gali likti
iki dienos pabaigos;
- Baigusi patikrinimą slaugytoja raštu arba tiesiogiai informuoja teisėtus vaiko atstovus;
- Vaikas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą gali sugrįžti tik tada, kai utėlės išnaikintos;

- Slaugytoja reikalauja raštiško patvirtinimo iš tėvų, kuriame tėvai nurodo, kokiomis priemonėmis ir
kada buvo atliktas utėlių naikinimas;
- Niežais užsikrėtęs vaikas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą gali grįžti tik pristačius gydytojo pažymą su
įrašu: ,,Vaikas sveikas, darželį lankyti gali“;
- Slaugytoja, aptikusi utėlėtus asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis teritoriniam
visuomenės sveikatos centrui.

