Paano Ibigay ang Bitamina A sa mga Batang
6-59 na buwan
Sa mga bansang nakararanas ng kakulangan sa Bitamina A, ang pagbibigay ng karagdagang nutrisyon
gamit ang kapsula ng Bitamina A kada 4 hanggang 6 na buwan ay mahalaga para sa paglago at paglaki
ng malusog na sanggol at bata. Ito ay kinikilalang mahalagang bahagi ng mga programa sa ikabubuhay ng
mga bata. Ang isang kapsula ng Bitamina A na binibigay dalawang beses sa isang taon sa mga batang 6
hanggang 59 buwan ay makapagpapababa ng pagkamatay ng bata ng 24%.

Ang Suplementasyon ng Bitamina A
ay makatutulong na pangalagaan ang
kalusugan ng sanggol at bata dahil ito ay:
• Nagpapataas ng posibilidad na mabubuhay ang bata
• Tumutulong para maging malakas ang ‘immune system’
• Nababawasan ang pagkakaroon ng pagtatae at tigdas
• Napapangalagaan ang mga mata at paningin at
naiiwasan ang ‘anemia’
• Tumutulong sa pisikal na paglago

Mga Mungkahi:
• Sa unang anim na buwan ng kanilang buhay, ang mga
bagong silang na sanggol ay dapat na gatas ng ina
lamang ang ipasuso
• Ang mga batang ang edad ay 6 na buwan pataas ay
dapat na kumain ng masustansyang pagkain tulad ng
mga makulay na gulay at prutas, gatas at karne, mga
‘nut oils’ at mga may butong gulay.
• Ang mga sanggol na ang edad ay 6 hanggang 11 na
buwan ay dapat makatanggap ng isang kapsula ng
100,000 IU na Bitamina A
• Ang mga batang ang edad ay 12 hanggang 59 na buwan
ay dapat makatanggap ng 200,000 IU ng Bitamina A
dalawang beses sa isang taon

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan: programs@vitaminangels.org
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Pag-iwas sa Impeksyon
Ang mga kamay ng mga
manggagawang pangkalusugan
ay nililinis gamit ang isang
‘alcohol-based sanitizer’ o
kaya’y sabon at malinis
na tubig

Upang mabawasan ang pagkalat ng
impeksyon sa mga bata, laging
siguraduhing malinis ang mga kamay
kapag nagbibigay ng bitamina A sa mga
sanggol at mga bata.

Pagputol ng Kapsula
Habang nakaturo pataas
ang matulis na dulo ng
kapsula, putulin ito gamit
ang malinis na gunting

Habang nakaturo pataas ang
matulis na dulo ng kapsula, putulin ito
gamit ang malinis na gunting

Habang inaalalayan ng tagapag-alaga ang ulo
ng bata at sinisiguradong ang bibig ng bata ay
nakabuka, ipatak ang Bitamina A sa bibig ng
bata nang hindi hinahawakan ang bata.
Huwag na huwag pilitin ang isang bata na
tumanggap ng Bitamina A kapag ayaw nito; at
huwag ito ibibigay sa umiiyak na bata.

!

• Maliban lang kung ang bata ay may impeksyon sa baga at nahihirapang huminga, walang kondisyon
o karamdaman ang pwedeng maging hadlang upang mabigyan ang batang edad 6-59 na buwan ng
karagdagang Bitamina A. Kung ang bata ay nahihirapang huminga, dapat siyang dalhin kaagad sa duktor
• Huwag na huwag ipauwi ang Bitamina A o pampurga sa tagapag-alaga para ibigay niya ito sa bata sa
kanilang bahay
• Walang karagdagang benepisyong madudulot ang pagbibigay ng pangalawang dosis ng Bitamina A sa
loob ng isang buwan. Ang mga sanggol at batang nakatanggap na nito sa loob ng nakaraang isang
buwan (4 na linggo) ay hindi na dapat pang bigyan muli.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan: programs@vitaminangels.org

