MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO
GIMNAZIJOJE TVARKŲ PATVIRTINIMO
2016 m. rugsėjo 1 d. Nr. V1-104
Mažeikiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.V-966/V-672 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005
m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 16 punktu:
1. T v i r t i n u Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo gimnazijoje tvarkas
(pridedama):
1.1. Gimnazijos pedagoginių darbuotojų veiksmų dėl mokinių asmens higienos apžiūros
tvarką.
1.2. Gimnazijos pedagoginių darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą
gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos
sutrikimą tvarką.
1.3. Pirmosios pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarką.
1.4. Gimnazijos pedagoginių darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką,
narkotines ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarką.
2. P a v e d u raštinės vedėjai Reginai Paulauskienei darbuotojus su šiuo įsakymu supažindinti
pasirašytinai.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę p a s i l i e k u sau.

Direktorė

Asta Žukauskienė

PATVIRTINTA
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-104

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ DĖL MOKINIŲ ASMENS HIGIENOS
APŽIŪROS TVARKA
Ši vidaus tvarka Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (toliau – Gimnazija) sudaryta
vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio
30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
1. Pedikuliozės paplitimo Gimnazijoje mažinimas:
1.1. Pedikuliozės stebėsena Gimnazijoje:
1.1.1. mokinio tėvų raštiškas sutikimas dėl vaiko asmens higienos ir švaros patikrinimo
procedūrų vykdymo Gimnazijoje įtrauktas į Mokinio sutartį;
1.1.2. pedikuliozės stebėseną Gimnazijoje vykdo Visuomenės sveikatos biuro visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas (toliau – VSPS);
1.1.3. planinis patikrinimas VSPS atliekamas po rudens, žiemos ir pavasario atostogų, neplaninis
– pagal poreikį;
1.1.4. vaikas, kuris buvo apsikrėtęs utėlėmis, tikrinamas kiekvieną mėnesį 1 kartą per savaitę, o
klasė, kurioje jis mokosi, tikrinama 2 kartus per mėnesį;
1.1.5 patikrinimas atliekamas sveikatos kabinete, kuriame yra vandens bei muilo. Vaikai
tikrinami po vieną;
1.1.6. prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai
reikia daryti. VSPS paaiškina, kad mokinio užsikrėtimas utėlėmis dar nereiškia, kad jis nesilaiko
higienos reikalavimų, nes net ir kasdieninis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis:
1.1.7. baigus patikrinimą, pagal poreikį vykdomos utėlėtumo profilaktikos priemonės:
1.1.7.1. raštu ir/ar tiesiogiai informuojami tėvai ar globėjai, kuriems rekomenduojama kreiptis dėl
pedikuliozės nustatymo ir utėlių naikinimo priemonių parinkimo į šeimos gydytoją;
1.1.7.2. VSPS tėvams pateikia rekomendacijas, kaip išnaikinti utėles;
1.1.7.3. skelbiama informacija apie apsisaugojimo priemones (Gimnazijos internetinėje
svetainėje, užsiėmimų metu);
1.1.8. tomis dienomis, kai Gimnazijoje nedirba VSP specialistas, už vaiko asmens higienos
priežiūrą atsako klasės kuratorius ir socialinis pedagogas:
1.1.8.1. klasės kuratorius, įtaręs, jog vaikas apsikrėtęs utėlėmis, praneša VSP specialistui;
1.1.8.2. tėvų raštiškus dokumentus dėl vaiko pedikuliozės gydymo perduoda mokyklos VSP
specialistui.
1.2. Jeigu mokinys į Gimnaziją grįžta be gydytojo pažymos, jį leisti mokytis klasėse su sveikais
mokiniais draudžiama.
1.3. Kai tėvai piktybiškai nereaguoja į Gimnazijos VSP specialisto ar klasės kuratoriaus
pranešimus dėl vaiko pedikuliozės:
1.3.1. Gimnazijos direktorius raštu kreipiasi į tėvus ragindamas išgydyti vaiką;
1.3.2. VSPS ir socialinis pedagogas apsilanko pedikulioze sergančio vaiko namuose.
Apsilankymo metu dar kartą pateikiamos rekomendacijos dėl asmens higienos laikymosi bei
surašomas aktas, kurio kopija, esant griežtesnių priemonių taikymo poreikiui, vėliau bus
perduodama Vaiko teisių apsaugos tarnybai.

1.4. Kai tėvai piktybiškai nereaguoja į 13.1. ir 13.2. punktuose nurodytus veiksmus, Gimnazijos
direktorius pakartotinai raštu įspėja tėvus, kad informacija dėl vaiko netinkamos priežiūros bus
perduota Vaiko teisių apsaugos tarnybai.
1.5. Kai tėvai ignoruoja 1.3 ir 1.4 punktuose nurodytus veiksmus, Gimnazijos direktorius raštu
kreipiasi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą dėl netinkamos vaiko priežiūros.
1.6. Tėvų/globėjų veiksmai vaikams užsikrėtus utėlėmis:
1.6.1. vaikui užsikrėtus utėlėmis tėvai turi kreiptis į šeimos gydytoją, kuris skirs vaistų nuo
pedikuliozės. Vaistus naudoti griežtai laikantis nurodymų, esančių vaistų pakuotės informaciniame
lapelyje;
1.6.2. rekomenduojama šeimai išsiaiškinti užsikrėtimo priežastį (asmenį), pastoviai tikrinti vaikų
galvos plaukus;
1.6.3. vaikas gydomas namuose iki 3 dienų.
1.7. Į Gimnaziją mokinys išleidžiamas tik tada, kai utėlės visiškai išnaikinamos (t.y., kai
nerandama nei utėlių, nei glindų).
1.8. Klasės kuratoriui arba VSP specialistui pristatoma gydytojo pažyma, įrodanti, kad vaikas
neserga užkrečiama liga bei raštišką patvirtinimą, kuriame nurodomos gydymo priemonės ir kada
buvo pradėtas gydymas.

________________________

PATVIRTINTA
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-104

GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS
AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ
INFORMAVIMO APIE GIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ
SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA
Ši vidaus tvarka Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (toliau – Gimnazija) sudaryta
vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio
30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
1. Vaikui susirgus ar patyrus traumą Gimnazijoje:
1.1. klasės kuratorius, mokytojas apie vaiko sveikatos būklę nedelsdamas informuoja vaiko
tėvus bei Gimnazijoje esantį sveikatos priežiūros specialistą ir Gimnazijos administracijos atstovą;
1.2. sveikatos priežiūros specialistas įvertina, ar vaikas gali toliau dalyvauti kasdienėje klasės
veikloje;
1.3. esant būtinumui, klasės kuratorius, mokytojas ar sveikatos priežiūros specialistas
nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą;
1.4. jis paguldomas ramioje vietoje (sveikatos priežiūros kabinete) ir stebimas, kol atvyks tėvai
arba greitoji medicinos pagalba;
1.5. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir
stebimas, kol atvyks tėvai.
2. Vaiką pasiimti iš Gimnazijos būtina:
2.1. kai vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu,
viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų;
2.2. vaiko liga riboja jo dalyvavimą klasės veikloje;
2.3. vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali suteikti,
nepažeisdami kitų vaikų interesų;
2.4. vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.

_____________________________

PATVIRTINTA
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-104

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOJE
TVARKA

Ši vidaus tvarka Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (toliau – Gimnazija) sudaryta
vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio
30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“.
1. Įvykus nelaimei, vaikus prižiūrintis pedagogas ar sveikatos priežiūros specialistas turi
neatidėliodamas suteikti nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą.
2. Jei reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba – iškviesti greitąją medicininę pagalbą.
3. Apie įvykusį nelaimingą atsitikimą informuoti vaiko tėvus (globėjus).
4. Reikalui esant palydėti nukentėjusį vaiką į gydymo įstaigą.
5. Apie įvykį pranešti Gimnazijos administracijos atstovui.
6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi reguliariai peržiūrėti ir papildyti pirmos
pagalbos rinkinius pagal higienos normas. Pirmosios pagalbos rinkinys turi būti mokiniams
nepasiekiamoje vietoje.
7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi peržiūrėti ar pedagogai išklausę pirmosios
pagalbos mokymo kursus.
8. Klasės kuratoriai, raštinės vedėjas, socialinis pedagogas, sveikatos priežiūros specialistas turi
turėti tėvų (globėjų) adresus ir telefonų numerius.

___________________________

PATVIRTINTA
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V1-104

GIMNAZIJOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS
MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ
VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje (toliau – Gimnazija) parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437
patvirtinta Ankstyvojo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo
tvarka, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. rugpjūčio 28d. įsakymu
Nr.V-1268 patvirtintomis rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros
mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos
mokymo sutartimi.
2. Gimnazijos pedagoginių darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką,
narkotines ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja mokinių, galimai vartojusių ar vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką
veikiančias medžiagas nustatymo organizavimą Gimnazijoje, mokinių apžiūrą (testavimą), siekiant
nustatyti, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo faktą.
3. Įgyvendinant šios tvarkos nuostatas, negali būti žeminamas mokinio orumas, turi būti
išlaikomas konfidencialumo principas.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
Ankstyvoji intervencija – psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos priemonės, taikomos
mokiniams po to, kai nustatoma, kad jie vartoja psichiką veikiančias medžiagas, skirtos skatinti
nevartoti šių medžiagų.
Apsinuodijimas – patologinė organizmo būklė, kurią sukelia narkotinių, psichotropinių, kitų
psichiką veikiančių medžiagų, vartojimas.
Apsvaigimas – psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia pavartotos narkotinės,
psichotropinės, kitos psichiką veikiančios medžiagos.
Medicininė apžiūra – specialių žinių ir reikiamą kvalifikaciją turinčių visų rūšių asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka suteikta teisė atlikti medicininę apžiūrą, atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar
mokinys vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo
šių medžiagų ar apsinuodijęs jomis.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios įrašytos į
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2000, Nr. 4-113). Psichiką veikiančios

medžiagos – psichoaktyvios medžiagos, sukeliančios psichikos ir elgesio sutrikimus, kurie
klasifikuojami pagal 10-tos redakcijos Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją
(TLK-10), pradėtą naudoti Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 542 (Zin.,
2001, Nr. 50-1758).
Sveikatos priežiūros paslaugos – mokinio sveikatos būklės vertinimas, psichikos ir elgesio
sutrikimų diagnostika, gydymas ir slauga.
Teisėti mokinio atstovai – tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – asmuo, vykdantis sveikatos priežiūrą
Gimnazijoje.
II. MOKINIŲ, GALIMAI VARTOJUSIŲ AR VARTOJANČIŲ ALKOHOLĮ,
TABAKĄ, NARKOTINES IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS
MEDŽIAGAS NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE
5. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų gimnaziją lankantis mokinys Gimnazijos
teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs
nuo šių medžiagų, nedelsiant informuoja apie tai mokyklos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat
visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.
6. Gimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis
pedagogas), esant Aprašo 5 punkte numatytoms aplinkybėms:
6. 1. nedelsiant informuoja teisėtus mokinio atstovus apie įtarimą, kad jis vartoja ar galimai
vartojo alkoholį, tabaką narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių
medžiagų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;
6.2. informuoja mokinį bei teisėtus vaiko atstovus apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas,
teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas bei institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias
psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.
7. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų Gimnaziją lankantis mokinys Gimnazijos
teritorijoje yra apsinuodijęs/ galimai apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką
veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:
7.1. suteikia mokiniui pirmąją pagalbą;
7.2. nedelsiant organizuoja mokinio pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia
skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;
7.3. skubiai informuoja apie tai teisėtus mokinio atstovus.
8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, savo
darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Žin., 2005, Nr. 1535657), kitais šio specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės aktais.
9. Gimnazijai vadovai jų vadovaujamose įstaigose:
9.1. užtikrina, kad būtų įgyvendinama alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta mokiniams, vartojantiems narkotines,

psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas bei teikiama pagalba mokiniams,
vartojantiems šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas su mokinio teisių
apsaugos tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis;
9.2. supažindina pedagoginius darbuotojus bei mokinius su šio Aprašo nuostatomis.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Medicininė apžiūra atliekama ir kitos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl asmens sveikatos priežiūros nustatyta tvarka bei
Mokymosi sutarties 4 b punktu.
11. Asmens sveikatos priežiūros specialistai, nustatę, kad mokinys vartoja/galimai vartoja tabaką,
alkoholį, narkotines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra galimai apsvaigęs ar apsvaigęs
nuo šių medžiagų, informuoja mokinį ir jo atstovus pagal įstatymą apie tai ir apie institucijas,
įstaigas, organizacijas, teikiančias atitinkamą medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą.
12. Informacija apie mokinius, vartojančius narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias
medžiagas arba mokinius, turinčius priklausomybę nuo šių medžiagų, turi būti disponuojama tiek,
kiek ji reikalinga užtikrinti jo teisę būti sveikam, tačiau nepažeidžiant mokinio teisės į privatų
gyvenimą, asmens neliečiamybę, todėl ši informacija gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________________

