Cara Memberikan Vitamin A pada Anak Umur 6-59 Bulan
Pada negara-negara yang mengalami Kurang Vitamin A (KVA), memberikan zat gizi tambahan dalam bentuk
kapsul vitamin A setiap 6 bulan penting bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi dan anak-anak.
Hal ini dianggap sebagai bagian penting dari program peningkatan kelangsungan hidup anak. Satu kapsul vitamin A
yang diberikan kepada anak berumur 6-59 bulan setidaknya dua kali setahun dapat mengurangi angka kematian
sebesar 24%.

Suplementasi Vitamin A dapat membantu
melindungi kesehatan bayi dan anak
sebab:
• Meningkatkan kelangsungan hidup anak
• Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak
• Menurunkan angka kejadian dan keparahan dari diare
dan campak
• Melindungi mata dan penglihatan, serta
mencegah anemia
• Meningkatkan perkembangan tubuh anak

Rekomendasi:
• Selama enam bulan pertama, bayi sebaiknya hanya
diberikan ASI.
• Anak-anak berumur di atas 6 bulan, harus makan
makanan bergizi, termasuk berbagai jenis buah-buahan
dan sayuran berwarna cerah, pangan hewani seperti
susu dan daging, kacang-kacangan, minyak, dan
kacang-kacangan.
• Bayi berumur 6-11 bulan harus menerima satu kapsul
vitamin A dengan dosis 100.000 SI.
• Anak berumur 12-59 bulan harus menerima satu kapsul
vitamin A dengan dosis 200.000 SI dua kali setahun.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: programs@vitaminangels.org
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Pencegahan Infeksi
Tangan penyedia layanan harus
dibersihkan dengan cairan
pembersih tangan beralkohol
atau sabun dan air bersih

Untuk mengurangi penyebaran infeksi
pada anak-anak, pastikan tangan Anda
bersih ketika memberikan vitamin A
kepada bayi dan anak-anak.

Menggunting
Kapsul
Dengan ujung kapsul berada
di atas, guntinglah ujungnya
dengan menggunakan
gunting bersih

Menggunting ujung kapsul vitamin A
dengan menggunakan gunting bersih.

Ketika pengasuh memegang bagian
belakang kepala anak dan memastikan
bahwa mulut anak terbuka, tekan semua minyak
kapsul vitamin A ke dalam mulut anak, tanpa
menyentuh anak itu.
Jangan pernah memaksa anak untuk meminum
vitamin A, dan jangan memberikannya jika anak
sedang menangis

!

•  Anak berumur 6-59 bulan boleh mendapatkan layanan VAS, meskipun mempunyai masalah kesehatan dan
penyakit lainnya, kecuali mengalami infeksi pernapasan dan tidak bisa bernapas. Jika anak mengalami
sesak napas, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan.
•  Jangan pernah menitipkan kapsul vitamin A kepada pengasuh untuk diberikan kepada anaknya
nanti di rumah
•  Bayi dan anak yang telah menerima Suplementasi Kapsul Vitamin A dalam 1 bulan (4 minggu) terakhir, tidak
perlu diberi dosis kedua vitamin A pada bulan yang sama, karena tidak akan mendapatkan manfaatnya.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: programs@vitaminangels.org

