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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL 

ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas nustato apžiūros 

organizavimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ (toliau-Darželis) tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-

672 redakcija "Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas", LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl 

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, 

kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis 

Pedikuliozės profilaktikos ir kontrolės metodinėmis rekomendacijomis.  

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kitose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Tvarkos tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ APŽIŪRA DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ 

 

5. Darželio  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja profilaktinius vaikų 

sveikatos tikrinimus dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų. 

6. Teisėtų vaiko atstovų sutikimas vaikų apžiūroms dėl asmens higienos, pedikuliozės, niežų ir 

kitų užkrečiamų ligų reglamentuojamas dvišalėse ugdymo sutartyse. Teisėtas vaiko atstovas ar jo 

raštu įgaliotas asmuo turi nedelsiant pasiimti vaiką iš Darželio: kai pas vaiką apžiūros metu 

randama utėlių ar glindų ir vaiko būklė reikalauja didesnio tėvų dėmesio. Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas arba auklėtoja nedelsdami apie vaiko sveikatos būklę informuoja teisėtą 

vaiko atstovą. 

7. Jeigu nustatoma, kad Darželio grupėje nors vienas vaikas yra užsikrėtęs kontaktine 

helmintoze ar žarnyno pirmuonimis, tokia grupė vertinama kaip infekcijos židinys ir joje 

taikomos profilaktikos priemonės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja 

reikalingų profilaktikos priemonių, kurias nustato Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento Šilalės skyriaus specialistai, 

įgyvendinimą. 

8. Nuolatinė dezinfekcija Darželyje, kai yra registruojamos oro lašelinės ir žarnyno infekcijos, 

atliekama pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 reikalavimus. 

8.1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti 

kasdienėje grupės veikloje. 
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8.2. Jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas iki atvyks teisėtas vaiko atstovas. 

9. Teisėtas vaiko atstovas ar jo raštu įgaliotas asmuo turi nedelsiant pasiimti vaiką iš Darželio,: 

9.1. kai vaiko liga riboja jo dalyvavimą grupės veikloje; 

9.2. kai vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai; 

 

III SKYRIUS 

KITOS NUOSTATOS 

 

10. Asmens sveikatos informacijos konfidencialumo užtikrinimo tvarka: 

11.1. Darželyje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 

gruodžio16 d. įsakymu Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ 

(Žin.,1999, Nr.109-3195), kuris reglamentuoja, kad visa informacija apie asmens sveikatos 

būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita informacija apie paciento asmenį yra 

konfidenciali. 

11.2. Darželis 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. 

 

____________________________ 


