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KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
PEDIKULIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VEIKSMŲ
PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės veiksmų planas Kalvarijos vaikų
lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (toliau – lopšelis-darželis) parengtas vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės centro parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės
epidemiologinė priežiūra ir kontrolė“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pedikuliozės
epidemiologinės priežiūros vykdymą ugdymo įstaigose.
II. PROFILAKTINIS VAIKŲ TIKRINIMAS DĖL PEDIKULIOZĖS
2. Pedikuliozės epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę lopšelyje-darželyje atlieka slaugytoja
(toliau – Slaugytoja).
3. Slaugytoja gali inicijuoti, kad lopšelyje-darželyje vidaus tvarkos taisyklėse būtų
numatyta patikrinimo dėl apsikrėtimo galvinėmis ir drabužinėmis utėlėmis procedūra (jei
nenumatyta).
4. Planinį patikrinimą rekomenduojama atlikti visiems vaikams po vasaros atostogų ir
pagal epidemiologines reikmes vadovaujantis veiksmų, atliekant apsikrėtimo utėlėmis patikrinimą
lopšelyje-darželyje, algoritmu (1 priedas).
5. Lopšelio-darželio administracija turi būti informuojama apie planuojamą profilaktinį
pedikuliozės tikrinimą pagal parengtą formą, kuri pateikiama vadovui ar jo įgaliotam asmeniui
(rengiama dviem egzemplioriais) (2 priedas).
6. Profilaktiniai tikrinimai registruojami parengtos formos registre (3 priedas).
Apibendrinti patikrinimo duomenys (nenurodant vaiko asmens duomenų) (4 priedas) susipažinimui
pasirašytinai pateikiami lopšelio-darželio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
7. Slaugytoja turi imtis visų priemonių, kad užsikrėtęs utėlėmis vaikas būtų apsaugotas nuo
viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.
8. Prieš kiekvieną patikrinimą vaikai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai
reikia daryti.
9. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo. Tai galėtų
būti sveikatos kabinetas ar kita tam tinkama patalpa. Patikrinimą atliekanti Slaugytoja turi elgtis
korektiškai ir kvalifikuotai. Vaikas neturi jaustis nešvarus ir kaltas, jei jo galvoje ar drabužiuose
būtų rasta glindų arba utėlių.
10. Paaiškėjus pedikuliozės atvejui apsikrėtusiojo tėvus arba globėjus Slaugytoja tuoj pat
informuoja apie apsikrėtimą telefonu ir raštu (5 priedas).
11. Utėlės naikinamos tėvų arba globėjų pastangomis.
III. SLAUGYTOJOS VEIKSMAI ESANT PEDIKULIOZEI
12. Vaikas, kurio galvos plaukuose rasta utėlių ar glindų, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo
kitų vaikų. Jis gali likti iki dienos pabaigos.

13. Baigus patikrinimą, apie užsikrėtimą būtina tuoj pat informuoti vaiko tėvus arba
globėjus telefonu. Ruošiamas pranešimas apie užsikrėtimą utėlėmis/glindomis (5 priedas).
Pranešimas įdedamas į voką, vokas užklijuojamas ir individualiai paduodamas tėvams arba
globėjams.
14. Konkreti informacija apie asmenį yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims teikiama
tik teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Vaikas, kuriam įtariama pedikuliozė, diagnozės patvirtinimui ir gydymo paskyrimui
tėvai arba globėjai privalo kreiptis į šeimos gydytoją. Į lopšelį-darželį vaikas gali grįžti tik tada, kai
utėlės išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, nei glindų) ir vaikas atneša pažymą, kad gali lankyti
kolektyvą.
16. Rekomenduojama nesiūlyti tėvams arba globėjams kiekvienu atveju naudoti tik utėles
naikinančius medikamentus. Jų panaudojimas kai kuriems vaikams gali sukelti alergines reakcijas ir
kitus pašalinius reiškinius. Suaugusių utėlių ir glindų šalinimas atliekamas naudojant specialias
tankias šukas. Esant neaiškumams, kreiptis į asmens sveikatos priežiūros specialistą (šeimos
gydytoją, vaistininką).
17. Užsikrėtimo atvejų skaičiui esant didesniam nei statistinis ankstesnių metų vidurkis
lopšelyje-darželyje ir kitais ypatingais atvejais, Slaugytoja rekomenduoja lopšelio-darželio vadovui
nuspręsti apie galimybę informuoti lopšelio-darželio bendruomenę dėl pedikuliozės paplitimo.
Lopšelio-darželio darbuotojams informaciją žodžiu teikia vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Vaikų
tėvams arba globėjams gali būti siunčiami (asmeniškai įteikiami) pranešimai rekomenduojant
patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis bei suteikiama informacija apie
pedikuliozės profilaktiką (6 priedas).
18. Slaugytoja gali inicijuoti draudimą lankyti lopšelį-darželį vaikams, apsikrėtusiems
utėlėmis, įrašant į lopšelio-darželio vidaus tvarkos taisykles šiuos draudimo pagrindus: tėvų/globėjų
atsisakymas ar neturėjimas galimybių panaudoti utėlių naikinimo priemones, socialiai negatyvus
vaiko elgesys, didinantis apsikrėtimo riziką, Slaugytojos ir lopšelio-darželio administracijos elgesio
reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią pedikuliozės plitimo rizikai, nepaisymas.
19. Užsikrėtęs vaikas patikrinamas pakartotinai jam grįžus į lopšelį-darželį ir po savaitės
arba artimiausiu Slaugytojos darbo metu. Esant užkratui Slaugytojos veiksmai ir naikinimo
priemonės turi būti kartojamos.
20. Kai tėvai arba globėjai piktybiškai nereaguoja į pranešimus, vengia kreiptis į gydytoją
ir vaikui pakartotinai įtariama pedikuliozė, apie tai raštiškai informuojamas lopšelio-darželio
socialinis pedagogas (7 priedas), kuriam rekomenduojama kreiptis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Slaugytoja atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.
.

.

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
1 priedas
SLAUGYTOJOS VEIKSMŲ,
ATLIEKANT APSIKRĖTIMO UTĖLĖMIS PATIKRINIMĄ, ALGORITMAS
Patikrinimas dėl užsikrėtimo utėlėmis atliekamas po vasaros atostogų arba pagal epidemiologines
reikmes
Administracija informuojama apie profilaktinį pedikuliozės tikrinimą (2 priedas)
Gautas išankstinis tėvų/globėjų sutikimas atlikti vaiko apsikrėtimo
utėlėmis patikrinimą lopšelyje-darželyje (vaikų, lankančių ugdymo įstaigą, sutartis)
Nerasta glindų,
utėlių

Rasta glindų,
utėlių

Apie patikrinimo rezultatus informuojamas lopšeliodarželio vadovas ar jo įgaliotas asmuo (3 priedas)

Siunčiamas pranešimas vaiko tėvams arba globėjams apie vaiko užsikrėtimą utėlėmis ir utėlių
naikinimo būdus (5 priedas), vadovo sprendimu, informuojama lopšelio-darželio bendruomenė
(6 priedas)

Vaikui, kuriam buvo rasta glindų ar/ir utelių, grįžęs į lopšelį-darželį, sveikatos kabinete arba
tam tinkamoje patalpoje pakartotinai patikrinamas dėl priemonių taikymo kokybės.

Nerasta glindų,
utėlių

Rasta glindų,
utėlių
Po savaitės vaikas
patikrinimas pakartotinai
Kai tėvai arba globėjai piktybiškai
nereaguoja į pranešimus, apie tai raštu
informuojamas lopšelio-darželio socialinis
pedagogas (7 priedas)

Naikinimo priemonės
kartojamos

Rasta glindų,
utėlių

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
2 priedas
KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMUS VAIKŲ TIKRINIMUS DĖL PEDIKULIOZĖS
20.....m..................................d. Nr.

Užpildė

Data

Grupė

Pastabos

1

2

3

_______________________________

______

(Slaugytojos parašas, vardas, pavardė)

Susipažinau

_______________________________

______

(Vaikų lopšelio-darželio vadovo ar jo įgalioto asmens parašas , vardas, pavardė)

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
3 priedas
KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
VAIKŲ TIKRINIMO DĖL PEDIKULIOZĖS REGISTRAS
________ m.
Pedikuliozės atvejai
Data

Grupė

Patikrintų
vaikų
skaičius

1

2

3

Vaikų, kuriems
pirmą kartą
rasta
glindų/utėlių
skaičius
4

Vaikų, kuriems
pakartotinai
rasta
glindų/utėlių,
skaičius
3

Pastabos
(rasta glindų/utėlių)

5

Viso:
Užpildė

_______________________________
(Slaugytojos parašas, vardas, pavardė)

______

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
4 priedas
KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
VAIKŲ TIKRINIMO DĖL PEDIKULIOZĖS REGISTRAS
_____________________Nr.
(DATA)
Pedikuliozės atvejai
Data

Grupė

Patikrintų vaikų skaičius

1

2

3

Vaikų, kuriems
pirmą kartą rasta
glindų/utėlių
skaičius
4

Vaikų, kuriems
pakartotinai rasta
glindų/utėlių,
skaičius
3

Viso:
Užpildė

_______________________________

______

(Slaugytojos parašas, vardas, pavardė)

Susipažinau
_______________________________

______

(Vaikų lopšelio-darželio vadovo ar jo įgalioto asmens parašas, vardas, pavardė)

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
5 priedas

Gerbiami tėveliai arba 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 lopšelį-darželį 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
____________________________________
(Slaugytojos vardas, pavardė, parašas)

Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį bendrosios praktikos slaugytojai lopšelyjedarželyje:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaiko vardas, pavardė, _____________________________________________________
Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas______________________________
Data, kada vaikas grįžo į lopšelį-darželį____________
Tėvo arba globėjo parašas_____________________

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
6 priedas

Gerbiami tėveliai arba globėjai,
Informuojame, kad mūsų lopšelyje-darželyje, kurį lanko Jūsų vaikas, kai kurie vaikai
apsikrėtė utėlėmis.
Gali būti, kad nuo utėlių turinčių vaikų apsikrėtė ir Jūsų vaikas. Dažniausiai utėlėmis
užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis
drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis.
Utėlės nemoka skraidyti ar šokinėti. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo
utėlėmis.
Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą, o pastebėjus
užsikrėtimą mechaniniu būdu arba cheminių priemonių pagalba kuo skubiau jas šalinti. Prašome
artimiausiu metu patikrinti vaiko galvą dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis ir radus glindų ar utelių
informuoti grupės auklėtoją.

Jei iškilo klausimų, galite skambinti telefonu: _________________
Informavo

____________________________________
(Slaugytojos parašas , vardas, pavardė)

Ačiū už bendradarbiavimą!

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“
Pedikuliozės epidemiologinės
priežiūros ir kontrolės veiksmų plano
7 priedas
KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“
PRANEŠIMAS DĖL PEDIKULIOZĖS ATVEJO
20__-___-___ Nr.
Informuojame, kad vaikui
užsikrėtus utėlėmis, po
pakartotinių patikrinimų ir siunčiamų pranešimų tėvams vis dar randama glindų/utėlių (pabraukti).
Siekiant užkirsti kelią utėlių plitimui lopšelyje-darželyje, maloniai prašome
bendradarbiauti sprendžiant iškilusią problemą.

Pranešė
____________________________________
(Slaugytojos vardas, pavardė, parašas)

Susipažinau
____________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

