
 

 

 

 

 

 

                    

 

                     PATVIRTINTA 

                     Vilkaviškio pradinės mokyklos 

                     direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.  

                     įsakymu Nr. V-112 

 

                     1 priedas 

 

 

PEDIKULIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS  VEIKSMŲ PLANAS 

VILKAVIŠKIO PRADINĖJE MOKYKLOJE 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pedikuliozės epidemiologinės priežiūros ir kontrolės veiksmų planas Vilkaviškio pradinėje 

mokykloje (toliau – mokyklos) parengtas vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro 

parengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės epidemiologinė priežiūra ir kontrolė“, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2014 gegužės 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1008 patvirtintų 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų 12 punktu  bei kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pedikuliozės epidemiologinės priežiūros vykdymą 

mokykloje. 

 

II SKYRIUS 

PROFILAKTINIS MOKINIŲ TIKRINIMAS DĖL PEDIKULIOZĖS 

 

2. Pedikuliozės epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę mokykloje atlieka visuomenės sveikatos 

specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – Specialistas). 

3. Mokymo sutartyje numatyta, kad tėvai (globėjai) neprieštarauja vaiko švaros ir asmens higienos 

patikrinimams. 

4. Patikrinimą rekomenduojama atlikti visiems klasių mokiniams po vasaros atostogų ir pagal 

epidemiologines reikmes vadovaujantis Specialisto veiksmų, atliekant apsikrėtimo utėlėmis patikrinimą 

mokykloje, algoritmu (1 priedas).  

5. Mokyklos administracija turi būti informuojama apie profilaktinį pedikuliozės tikrinimą. 

6. Mokyklos darbuotojai turi suprasti, kad mokinio apsikrėtimo utėlėmis faktas yra labai subtilus 

dalykas ir imtis visų priemonių, kad užsikrėtęs utėlėmis mokinys būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.  

7. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti. 

Specialistas paaiškina, kad mokinio užsikrėtimas utėlėmis dar nereiškia, jog jis nesilaiko higienos 

reikalavimų, nes net ir kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Taip pat turi 

paaiškinti pedikuliozės užsikrėtimo būdus, kad utėlės negali skraidyti ar šokinėti. 

8. Mokykla sutartyje su tėvais (globėjais) yra numačiusi vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo 

galimybes, organizuojama tėvų raštiško sutikimo vykdyti vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimą 

procedūra (2 priedas).  



 

 

 

 

 

 

9. Patikrinimas atliekamas atskiroje patalpoje t. y. sveikatos kabinete, kurioje yra vandens bei muilo. 

Patikrinimą atliekantis specialistas turi elgtis korektiškai ir kvalifikuotai. Mokinys neturi jaustis nešvarus ir 

kaltas, jei jo galvoje ar drabužiuose būtų rasta utėlių.  

10. Pokalbiai su mokiniais ir kiti veiksmai turi būti korektiški, konfidencialūs, siekiant apsaugoti jį nuo 

viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 

 

 

III SKYRIUS 

SPECIALISTO VEIKSMAI ESANT PEDIKULIOZEI 

 

11. Baigus patikrinimą, apie užsikrėtimą būtina tuoj pat informuoti mokinio tėvus ar globėjus telefonu 

ar tiesiogiai, taip pat rašomas pranešimas apie užsikrėtimą utėlėmis/glindomis (3 priedas).  

12. Mokinys, kurio galvos plaukuose rasta utėlių ar glindų, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų 

mokinių. Jis gali likti mokykloje iki pamokų pabaigos.  

13. Rekomenduojama nesiūlyti tėvams 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. 

14. Apie pedikuliozės atvejį informuojama mokyklos administracija. 

15. Apie tai, kad mokykloje atsirado utėlių, informuojama to mokyklos korpuso bendruomenė, 

mokinių tėvams gali būti siunčiami pranešimai, rekomenduojant patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo 

užsikrėtimo utėlėmis bei suteikiama informacija apie pedikuliozės profilaktiką (4 priedas). 

16. Mokinys į mokyklą gali sugrįžti tik tada, kai utėlės išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, nei 

glindų). Iš tėvų prašoma raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai/globėjai nurodo, kokiomis priemonėmis ir 

kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas (3 priedas). 

 

IV SKYRIUS 

                                   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Specialistas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. 

18. Konkrečios mokyklos profilaktinių pedikuliozės tikrinimų informacija, gali būti teikiama tik 

mokyklos vadovui ir Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui arba išskirtiniais atvejais 

- suinteresuotiems asmenims, iš anksto tai suderinus su mokyklos vadovu. 

.                                                                    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                     1 priedo 1 punktas 

 

SPECIALISTO VEIKSMŲ, 

ATLIEKANT APSIKRĖTIMO UTĖLĖMIS PATIKRINIMĄ MOKYKLOJE, ALGORITMAS 

Patikrinimas dėl užsikrėtimo utėlėmis atliekamas po vasaros atostogų arba pagal epidemiologines 

reikmes 

 

 

 

 

 

Informuojama mokyklos administracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gautas išankstinis tėvų sutikimas atlikti vaiko apsikrėtimo 

utėlėmis patikrinimą mokykloje (2 priedas) 

 

Mokyklos administracija informuojama apie profilaktinį pedikuliozės tikrinimą 

 

Apie tai, kad mokykloje atsirado utėlių, 

informuojama visa mokyklos bendruomenė, 

visų mokinių tėvams gali būti siunčiami 

pranešimai rekomenduojant patikrinti savo 

vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utėlėmis 

(4 priedas) 

 

Siunčiamas pranešimas mokinio 

tėvams/globėjams apie vaiko užsikrėtimą 

utėlėmis ir utėlių naikinimo būdus  

(3 priedas) 

Mokinys, atvykęs į mokyklą, pateikia Specialistui tėvų/globėjų informaciją (raštu) apie tai, 

kada ir kokios priemonės buvo panaudotos naikinant utėles (3 priedas). Mokinys mokyklos 

sveikatos kabinete arba tam skirtoje patalpoje patikrinamas dėl priemonių taikymo kokybės 

Rasta glindų, 

utėlių 

Nerasta glindų, 

utėlių 

Naikinimo priemonės 

kartojamos Kai tėvai piktybiškai nereaguoja į 

pranešimus, apie tai 

informuojamas mokyklos socialinis 

pedagogas bei Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba 

 



 

 

 

 

 

 

                     1 priedo 2 punktas 
 

Gerbiami tėveliai/globėjai, 

 

Siekiant išvengti infekcinių ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimo ugdymo įstaigose, prašome sutikimo 

atlikti Jūsų vaiko asmens higienos apžiūrą mokykloje, kurią vykdys visuomenės sveikatos specialistas Mūsų veiksmai 

bus korektiški ir, nepriklausomai nuo apžiūros rezultatų, vaikas bus apsaugotas nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir 

kitų neigiamų pasekmių. 

Ačiū už bendradarbiavimą.                                                 . 

                                                                                                          

Prašome užpildyti, pasirašyti ir į mokyklą grąžinti šią dalį: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mokinio vardas, pavardė, klasė ______________________________________________________ 

 

Neprieštarauju/Prieštarauju(pabraukti) vaiko higienos patikrinimui mokykloje, kurį atliktų mokyklos 

visuomenės sveikatos specialistas 

Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas      ____________________________      Data __________ 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gerbiami tėveliai/globėjai, 

 

Siekiant išvengti infekcinių ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimo ugdymo įstaigose, prašome sutikimo 

atlikti Jūsų vaiko asmens higienos apžiūrą mokykloje, kurią vykdys visuomenės sveikatos specialistas. Mūsų 

veiksmai bus korektiški ir, nepriklausomai nuo apžiūros rezultatų, vaikas bus apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 

Ačiū už bendradarbiavimą. 

  

 

  Prašome užpildyti, pasirašyti ir į mokyklą grąžinti šią dalį: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mokinio vardas, pavardė, klasė ______________________________________________________ 

 

Neprieštarauju/Prieštarauju(pabraukti) vaiko higienos patikrinimui mokykloje, kurį atliktų mokyklos 

visuomenės sveikatos specialistas 

Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas      ____________________________  Data_____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Gerbiami tėveliai/globėjai, 

 

Siekiant išvengti infekcinių ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) plitimo ugdymo įstaigose, prašome sutikimo 

atlikti Jūsų vaiko asmens higienos apžiūrą mokykloje, kurią vykdys visuomenės sveikatos  specialistas. Mūsų 

veiksmai bus korektiški ir, nepriklausomai nuo apžiūros rezultatų, vaikas bus apsaugotas nuo viešo izoliavimo, 

pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių. 

Ačiū už bendradarbiavimą.  

                                                                                                                                                                                               

      Prašome užpildyti, pasirašyti ir į mokyklą grąžinti šią dalį: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mokinio vardas, pavardė, klasė ______________________________________________________ 

 

Neprieštarauju/Prieštarauju(pabraukti) vaiko higienos patikrinimui mokykloje, kurį atliktų mokyklos 

visuomenės sveikatos specialistas 

Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas      ____________________________  Data______ 

 



 

 

 

 

 

 

1 priedo 3 punktas 

 

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. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai 

utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, 

patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Prašome imtis priemonių, kad būtų išnaikintos utėlės/glindos, eančios Jūsų vaiko galvos plaukuose/drabužiuose arba 

siūlome kreiptis į šeimos gydytoją dėl gydymo. Prašome užpildyti žemiau esančią šio laiško dalį. 

Į mokyklą Jūsų vaikas gali sugrįšti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabužiuose nebeliks glindų ir utėlių. 

Dėkojame. 

Pranešė: ______________________________________________________ 

                     (visuomenės sveikatos specialisto vardas, pavardė, parašas)   

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

.......................................................................................................................................................... 
 
 

Mokinio vardas, pavardė ___________________________ 

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas ________________________ 

Gydymo pradžios data ____________ 

Data, kada mokinys grįžo į mokyklą ______________ 

Tėvo/globėjo parašas __________________________ 

 

 

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. Utėlės negali skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai 

utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, 

patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis. 

Prašome imtis priemonių, kad būtų išnaikintos utėlės/glindos, eančios Jūsų vaiko galvos plaukuose/drabužiuose arba 

siūlome kreiptis į šeimos gydytoją dėl gydymo. Prašome užpildyti žemiau esančią šio laiško dalį. 

Į mokyklą Jūsų vaikas gali sugrįšti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabužiuose nebeliks glindų ir utėlių. 

Dėkojame. 

Pranešė: ______________________________________________________ 

                     (visuomenės sveikatos specialisto vardas, pavardė, parašas)   

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

.......................................................................................................................................................... 
 
 

Mokinio vardas, pavardė ___________________________ 

Priemonės, panaudotos utėlių naikinimui, pavadinimas ________________________ 

Gydymo pradžios data ____________ 

Data, kada mokinys grįžo į mokyklą ______________ 

Tėvo/globėjo parašas __________________________ 



 

 

 

 

 

 

1 priedo 4 punktas 

Gerbiami tėveliai/globėjai, 

Informuojame, kad mūsų mokykloje, kurią lanko Jūsų vaikas, kai kurie vaikai apsikrėtė utėlėmis. 

Gali būti, kad nuo utėlių turinčių vaikų apsikrėtė ir Jūsų vaikas. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose 

nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės 

nemoka skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su žmonėmis metu (iš galvos į 

galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, 

pagalvėmis. 

Prašome padėti sustabdyti utėlių plitimą. Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą, 

pastebėjus užsikrėtimą mechaniniu būdu arba cheminių priemonių pagalba kuo skubiau jas šalinti. Įdėmiai 

perskaitykite šias rekomendacijas net ir tuo atveju, jei Jūsų vaikas nėra užsikrėtęs utėlėmis. 

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite mokyklą, kurioje lankosi kiti Jūsų vaikai. Taip pat reikia 

informuoti ir Jūsų vaiko draugų tėvus ar globėjus. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią 

pedikuliozės (utėlėtumo) plitimui. 

Pranešė                                                                                                                 Ačiū už bendradarbiavimą 

_____________________________________________________________________ 

 

Gerbiami tėveliai/globėjai, 

Informuojame, kad mūsų mokykloje, kurią lanko Jūsų vaikas, kai kurie vaikai apsikrėtė utėlėmis. 

Gali būti, kad nuo utėlių turinčių vaikų apsikrėtė ir Jūsų vaikas. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose 

nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės 

nemoka skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su žmonėmis metu (iš galvos į 

galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, 

pagalvėmis. 

Prašome padėti sustabdyti utėlių plitimą. Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą, 

pastebėjus užsikrėtimą mechaniniu būdu arba cheminių priemonių pagalba kuo skubiau jas šalinti. Įdėmiai 

perskaitykite šias rekomendacijas net ir tuo atveju, jei Jūsų vaikas nėra užsikrėtęs utėlėmis. 

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite mokyklą, kurioje lankosi kiti Jūsų vaikai. Taip pat reikia 

informuoti ir Jūsų vaiko draugų tėvus ar globėjus. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią 

pedikuliozės (utėlėtumo) plitimui. 

Pranešė                                                                                                             Ačiū už bendradarbiavimą 

______________________________________________________________________________________ 

 

Gerbiami tėveliai/globėjai, 

Informuojame, kad mūsų mokykloje, kurią lanko Jūsų vaikas, kai kurie vaikai apsikrėtė utėlėmis. 

Gali būti, kad nuo utėlių turinčių vaikų apsikrėtė ir Jūsų vaikas. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose 

nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės 

nemoka skraidyti ar šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su žmonėmis metu (iš galvos į 

galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, 

pagalvėmis. 

Prašome padėti sustabdyti utėlių plitimą. Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą, 

pastebėjus užsikrėtimą mechaniniu būdu arba cheminių priemonių pagalba kuo skubiau jas šalinti. Įdėmiai 

perskaitykite šias rekomendacijas net ir tuo atveju, jei Jūsų vaikas nėra užsikrėtęs utėlėmis. 

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite mokyklą, kurioje lankosi kiti Jūsų vaikai. Taip pat reikia 

informuoti ir Jūsų vaiko draugų tėvus ar globėjus. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią 

pedikuliozės (utėlėtumo) plitimui. 

Pranešė                                                                                                                          Ačiū už bendradarbiavimą 


