
STUDENTŲ ELGESIO IR TVARKOS PROZEKTORIUME IR DISEKCIJOS 

SALĖJE TAISYKLĖS 

 

Visi studentai privalo laikytis nustatytų studentų elgesio ir tvarkos prozektoriume bei disekcijos salėje taisyklių: 

1. Prozektoriumas ir disekcijos salė yra žmogaus anatomiją besimokantiems LSMU studentams skirtos 

patalpos, kuriose draudžiama lankytis pašaliniams asmenims be specialaus raštiško Anatomijos instituto 

vadovo leidimo. 

2. Prozektoriume ir disekcijos salėje yra saugojami mirusių žmonių palaikai, prie kurių studentai privalo elgtis 

pagarbiai, o laboratorinių darbu metu - privaloma tyla ir rimtis, suteikiant galimybę netrukdomai kiekvienam 

studijuoti žmogaus anatomiją. 

3. Kiekvienas studentas prozektoriume privalo segėti ne mažesnę nei 4 cm X 8 cm kortelę, kurioje užrašytas jo 

fakultetas, kursas, grupės numeris, ir padidintomis raidėmis – vardas ir pavardė.  

4. Studentai privalo vilkėti užsegtus švarius baltus (medicininius) chalatus, avėti švarią avalynę, dėvėti 

kepuraitę, kaukę ir turėti pirštines. Ilgi studentų galvos plaukai turi būti surišti, o asmens aksesuarai 

(žiedai, apyrankės, auskarai, laikrodžiai ir pan.) turi netrukdyti darbui. 

5. Studentai privalo pagarbiai ir labai atsargiai elgtis su žmonių kaulais, organais, organų kompleksais, 

modeliais ir plakatais.  

6. Studentai privalo saugoti nuo išdžiūvimo anatominius preparatus: uždengti polietileno plėvele tas palaikų 

dalis, kurios tuo metu nėra studijuojamos. Pasibaigus praktikos darbams, studentai žmogaus palaikus privalo 

sandariai apgaubti polietileno plėvele ir, padedant Anatomijos instituto darbuotojui, patalpinti šaldytuve. 

7. Apie studentų elgesio ir tvarkos prozektoriume ir disekcijos salėje taisykles studentus informuoja dėstytojai 

Anatomijos paskaitų metu, o šių taisyklių laikymąsi praktikos darbų metu kontroliuoja grupės dėstytojas 

arba, jam neesant, kiti atsakingi Anatomijos instituto darbuotojai. 

 

Preparuojantys studentai, vadovaujami ir prižiūrimi anatomijos dėstytojo, turi: 

1) vilkėti drėgmei nepralaidžias ilgas prijuostes arba ilgus (žemiau kelių) baltus medicininius chalatus 

su užsagstomais rankogaliais, užsimauti gumines pirštines, avėti bachilais apdengtus batus, užsidėti 

kepuraites ir veido kaukes; 

2) turėti preparavimui skirtus instrumentus, kurie po jų panaudojimo turi būti švariai nuplauti karštu 

vandeniu su muilu ir dezinfekuoti specialiu tirpalu; 

3) preparavimo metu nuo žmogaus palaikų atskirtus audinius tvarkingai sukaupti vienoje vietoje, sudėti 

į specialų polietileninį maišą ir, pabaigus darbą, perduoti prozektoriumo atsakingam darbuotojui. Po 

preparavimo stalą reikia nuplauti karštu vandeniu su muilu ir dezinfekuoti specialiai tam skirtu 

tirpalu; 

4) turėti anatomijos atlasą; 

5) preparavimo metu susižeidus, darbą reikia nedelsiant nutraukti ir pirmosios pagalbos priemonių 

kreiptis į atsakingus prozektoriumo darbuotojus. 

 

Studentams draudžiama: 

1) savavališkai imti anatomijos preparatus (žmogaus palaikus, jo dalis ar organus) iš šaldytuvo 

ar spintų be prozektoriaus ar kito atsakingo darbuotojo priežiūros;  

2) savavališkai išsinešti iš prozektoriumo ir disekcijos salės preparatus bei modelius; 

3) gerti ir valgyti prozektoriume ir disekcijos salėje; 

4) fotografuoti ir filmuoti prozektoriume ir disekcijos salėje. 

 


