
 
Pedikuliozės ir niežų profilaktikos 

programa Švenčionių rajone  

2012-2013 m. 

 



 

 

 

Projektas skirtas užkrečiamųjų ligų profilaktikai 

ir kontrolei. 

 

Projektas finansuotas Švenčionių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis.  

 



 

Projekto partneriai: 

 
1. Vilniaus visuomenės sveikatos centro Švenčionių 

teritorinio skyriaus specialistai rinko, analizavo 

duomenis apie rajono gyventojų sergamumą pedikulioze 

ir niežais. 

 

2. Švenčionių rajono savivaldybės seniūnijų socialiniai 

darbuotojai bendravo su soc. rizikos šeimomis, rūpinosi 

šeimų sutikimu dezinfekcijai, dezinsekcijai jų 

gyvenamosiose patalpose atlikti, dalyvavo atliekant  

aplinkos profilaktines priemones. 



    2012 m. projekto tikslas – iki 2013 m. 

sumažinti pedikuliozės ir niežų paplitimą 

rajone 5 proc.  

 



 

 
Projekto uždaviniai 2012 m. 

 

1. Nustatyti realų pedikuliozės ir niežų paplitimą 

Švenčionių rajone; 

 

2. Organizuoti profilaktinį gyvenamosios aplinkos 

nukenksminimą  pedikuliozės ir niežų židiniuose - atlikti 

dezinfekciją, dezinsekciją; 

 

3. Šviesti ir mokyti vaikus, tėvus, soc. darbuotojus 

pedikuliozės, niežų profilaktikos temomis, gerinti ir 

formuoti šeimų, susidūrusių su pedikuliozės ir niežų 

atvejais, asmens higienos įgūdžius. 

  
 



 
 
 

Veiklos pavadinimas Veiklos apimtys 2012 m. 

1. Išvažiuojamąsis ULACo specialistų 

seminaras socialiniams darbuotojams ir 

ugdymo įstaigų specialistams 

pedikuliozės ir niežų profilaktikos tema 

1 seminaras (vyko Biuro patalpose) 

2. Projekto viešinamasis straipsnis 1 straipsnis Švenčionių rajono 

savivaldybės VSB tinklapyje 

www.svencioniuvsb.lt 

 

3. Dezinfekcija, dezinsekcija 12 objektų  

4. Šeimų aprūpinimas higienos 

priemonėmis 

Išdalinti higienos priemonių rinkiniai 

(šampūnai, muilas, skalbimo milteliai, 

plaušinės, specialios šukos) 

5. Lankstinukai Biuras pagamino ir išplatino 500 vnt. 

lankstinukų pedikuliozės ir niežų 

profilaktikos temomis 

http://www.svencioniuvsb.lt/


 

2013 m. projekto tikslas – užtikrinti profilaktikos 

organizavimą šeimose, dalyvavusiose projekte 

,,Pedikuliozės ir niežų profilaktikos programa 

Švenčionių rajone 2012 m.” , bei iki 2014 m.  

5 proc. sumažinti naujų pedikuliozės ir niežų atvejų 

paplitimą tarp mokyklinio amžiaus vaikų 

Švenčionių rajone. 
 



 

 

Projekto uždaviniai 2013 m. 

1. Stebėti šeimas, dalyvavusias projekte ,,Pedikuliozės ir 

niežų profilaktikos programa Švenčionių rajone 2012 m.“; 

 

2. Organizuoti profilaktinį gyvenamosios aplinkos 

nukenksminimą  pedikuliozės ir niežų židiniuose - atlikti 

dezinfekciją, dezinsekciją; 

 

3. Šviesti ir mokyti vaikus, tėvus, soc. darbuotojus 

pedikuliozės, niežų profilaktikos temomis, gerinti ir 

formuoti šeimų, susidūrusių su pedikuliozės ir niežų 

atvejais, asmens higienos įgūdžius.  

  

 



Veiklos pavadinimas 

 
Veiklos apimtys 2013 m. 

 

1. Projekto viešinamasis straipsnis 

 
1 straipsnis Švenčionių rajono 

savivaldybės VSB tinklapyje 

www.svencioniuvsb.lt 

 

2. Dezinfekcija, dezinsekcija 8 objektai 

 

3.  Šeimų aprūpinimas higienos 

priemonėmis 
Išdalinti higienos priemonių rinkiniai 

(šampūnai, muilas, skalbimo milteliai, 

plaušinės, specialios šukos) 

http://www.svencioniuvsb.lt/


 

 

 

Pasiekti projekto tikslai: 

 1. Išaiškintas realus pedikuliozės ir niežų paplitimo lygis 

Švenčionių rajono savivaldybėje; 

 

2. Sumažėjo socialiai remtinų asmenų, sergančių pedikulioze ir 

niežais, skaičius; 

 

3. Sumažėjo pakartotinų užsikrėtimų šiomis ligomis skaičius; 

 

4. Padidėjo šeimų informuotumas apie pedikuliozės ir niežų 

profilaktinių priemonių taikymą; 

 

5. Sumažėjo rizika seniūnijų soc. darbuotojams  užsikrėsti 

pedikulioze, niežais. 

  

  
 



Dėkojame už dėmesį ! 


