Unsaon paghatag sa Bitamina A ngadto sa mga
bata nga 6-59 ka bulan
Sa mga nasud nga nakasinati sa kakulangon sa Bitamina A, ang paghatag ug pagsuplemento sa nutrisyon
pinaagi sa kapsula sa Bitamina A kada 4 hangtod sa 6 ka bulan mahinungdanon alang sa maayong
panglawas, pagtubo ug kalamboan sa mga masuso ug mga bata; kini ginadawat isip usa ka mahinungdanong
parte sa mga programa sa pagluwas sa kamatayon sa mga bata. Ang usa ka ka kapsula sa Bitamina
A nga ginahatag kaduha sa usa ka tuig sa mga bata nga anaa sa 6 hangtod sa 59 ka bulan ang edad
makapakunhod sa pagpangamatay duol sa 24%.

Ang pagsuplemento sa Bitamina A
makatabang sa pagpanalipod sa panglawas
sa mga masuso ug bata tungod kay:
• Mapataas ang higayon nga maluwas ang bata sa
kamatayon
• Makatabang sa usa ka himsog na sistemang panluwas
sa mga sakit
• Mapaubos ang mga bag-ong panghitabo o mga insidente
sa kalibanga ug tipdas
• Mapanalipdan ang mga mata ug panan-aw ug mahilikay
sa anemia
• Mapahigayon ang kalamboang pisikal

Mga Rekomendasyon:
• Sa sulod sa unang 6 ka bulan sa kinabuhi, ang mgamasuso
gikinahanglan nga bugtong na ginapasuso sa inahan
• Ang mga bata nga 6 ka bulan ug labaw pa, kinahanglan
mokaon sa mga masustansyang pagkaon nga gilangkuban
sa nagkalain-laing mahayagon ang kolor na mga prutas ug
gulay, mga produkto sa hayop sama sa gatasan ug karne,
mga liso, lana, ug mga lagutmon.
• Mga masuso nga 6 hangtod sa 11 ka bulan gikinahanglang
makadawat ug usa ka 100,000 IU nga dosis sa Bitamina A.
• Mga bata nga 12 hangtod 59 ka bulan ang edad
gikinahanglan makadawat ug usa ka 200,000 IU nga dosis
sa Bitamina A kaduha sa usa ka tuig.

Para sa dugang impormasyon, ikontak: programs@vitaminangels.org
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Paglikay sa Impeksyon
Ang mga kamot sa tagahatag sa
serbisyong panglawas nalimpyohan gamit ang usa ka sinagulan
sa alcohol nga panghugas sa
kamot o sabon ug limpyo nga
tubig.

Aron mapaubos ang pagkaylap sa
impeksyon gikan sa usa ka bata ngadto sa
uban, kanunay ipaniguro nga limpyo ang
mga kamot kung maghatag sa Bitamina A
ngadto sa mga masuso ug mga bata.

Pagputol sa
Kapsula
Sa gamay nga tumoy sa
kapsula nga nagtudlo
sa ibabaw, gamita ang
limpyo nga gunting sa
pagputol sa tumoy sa
kapsula.

Putla ang masigbit nga tumoy sa
kapsula gamit ang limpyo nga gunting

Samtang gisuportahan sa tig-alima ang ulo
sa bata ug gipaniguro nga ang ilang baba
nagnganga, pislita ang lana sa Bitamina A
ngadto sa baba sa bata nga dili matandog
ang bata.
Ayaw pugsa ang bata sa pag-inom sa
Bitamina A ug ayaw kini ihatag sa bata
nga naghilak

!

• Gawas sa kon ang bata adunay impeksyon sa baga ug dili makagginhawa, walay mga kondisyon o mga
sakit nga makapakgang sa bata naa sa 6-59 ka bulan nga dili mahatagan sa pagsuplemento sa Bitamina
A. Kon ang bata nag-antos ug kalisod sa pagginhawa, kinahanglan silang idangop alang sa diha dayong
medical na pagtagad.
• Dili gayod ipauli sa balay ang Bitamina A sa tig-alima aron ihatag sa bata sa ulahi
• Mga masuso ug mga bata nga nakadawat na sa pagsuplemento sa Bitamina A sa sulod sa miaging usa ka bulan
(4 ka semana) dili na makadawat ug dugang mga benepisyo gikan sa ika-duhang dosis sa Bitamina A nga ihatag
sa parehong bulan, kini dili angayan nga ihatag.
Para sa dugang impormasyon, ikontak: programs@vitaminangels.org

