Daftar Tilik Kinerja dalam Pemberian Tablet Obat Cacing
Instruksi: Daftar Tilik Kinerja sebaiknya digunakan bersamaan dengan Pedoman Bergambar pemberian tablet obat cacing –
keduanya mempunyai 33 tahapan yang sama. Sambil mengamati pemberian tablet obat cacing, bandingkan kualitas layanan
dengan praktik terbaik berstandar internasional dengan memberikan penilaian (+,-,0) pada kolom (kolom-kolom) di sebelah
kanan untuk setiap langkahnya. Gunakan kolom baru untuk setiap pengamatan.
Penilaian kinerja (+,-,0): Penilaian kinerja memberikan catatan tahap demi tahap dalam pelaksanaan pemberian tablet obat
cacing. Pengawas dan pelaksana monitoring (pemantau) wajib menggunakan penilaian kinerja untuk mengenali tahapan mana
saja yang sudah mampu dilakukan penyedia layanan dengan baik (+) dan masih membutuhkan bantuan (-,0).
+
Penyedia layanan telah melakukan tahapan dengan benar, tidak perlu dibantu dalam menyelesaikan proses pemberian
Penyedia layanan tidak melakukan tahapan dengan benar, atau masih perlu dibantu dalam menyelesaikan proses

pemberian
0
Penyedia layanan tidak melakukan tahapan yang sudah ditetapkan
Tahap
-an

Bagian 1: Penyuluhan tentang Tablet Obat Cacing
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Sambutan selamat datang kepada anak dan pengasuh atau ibu yang membawa anak.
Beritahukan para pengasuh bahwa pada hari ini tablet obat cacing akan diberikan kepada anak-anak
yang memenuhi syarat.
Perlihatkan bentuk tablet obat cacing dan jelaskan hubungan antara umur anak dan dosis
pemberiannya:
 “Anak berumur 12-23 bulan (1 tahun sampai 2 tahun) akan mendapatkan setengah tablet obat
cacing dan bagi anak berumur 24-59 bulan (2 tahun sampai 5 tahun kurang) akan menerima satu
tablet obat cacing.”
Jelaskan jadwal pemberian tablet obat cacing :
 “Tablet obat cacing sebaiknya diberikan kepada anak-anak setiap 6 bulan sekali (2 kali
setahun).”
Sampaikan manfaat pemberian tablet obat cacing:
 “Pemberian tablet obat cacing secara teratur akan membuat anak Anda bebas dari cacingan,
sehingga status gizi anak menjadi lebih baik.”
Jelaskan efek samping dari pemberian tablet obat cacing: (untuk informasi lebih lanjut, lihat
Tabel 1 di bawah daftar ini):
 “Anak yang meminum tablet obat cacing mungkin dapat mengalami satu atau lebih efek
samping seperti: mual, muntah, sakit kepala, nyeri perut ringan, diare, dan kelelahan.”
Sebutkan peluang terjadinya efek samping:
 “Kasus efek samping ini sangat jarang terjadi, hanya sekitar 5 dari setiap 100 anak yang
mungkin pernah mengalaminya.”
Tegaskan lamanya efek samping ini terjadi:
 “Efek samping yang terjadi tidak akan lebih dari 2 hari terhitung sejak anak mendapat tablet
obat cacing.”
Jelaskan kapan anak harus dirujuk ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dll.):
 “Jika gejala efek samping ini terjadi lebih dari 2 hari atau timbul gejala lainnya, segera bawa
anak ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dll.).”
Tegaskan efek samping lainnya dari tablet obat cacing:
 “Setelah meminum tablet obat cacing, mungkin ada cacing akan keluar dan berada di
tinja/kotoran anak. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, cacing akan keluar melalui hidung
dan mulut; cacing tersebut harus ditarik perlahan atau dimuntahkan.”
Jelaskan bahwa tablet obat cacing aman diberikan bersamaan dengan vaksinasi:
 “Tablet obat cacing sangat aman diberikan pada hari yang sama dengan pemberian vaksinasi.”
Tanyakan apakah ada hal-hal yang belum jelas. Jika ada pertanyaan, jawablah dengan sopan dan
tepat.
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Bagian 2: Persyaratan Mendapatkan Tablet Obat Cacing dan Pemberian Tablet Obat Cacing
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Tanyakan nama anak dan mintalah KMS atau Buku KIA atau kartu kesehatan lainnya untuk
memeriksa apakah nama anak sesuai dengan kartu kesehatan .
Periksa apakah anak memenuhi syarat untuk menerima tablet obat cacing dengan menggunakan
daftar syarat-syarat di bawah ini. Jika anak tidak memenuhi 1 atau lebih syarat yang telah
ditetapkan, jangan berikan tablet obat cacing. Lihat Tabel 2 di bawah daftar ini.
*Jangan menitipkan tablet obat cacing kepada pengasuh untuk diberikan kepada anaknya nanti di
rumah.
6 Persyaratan untuk Bisa Mendapatkan Tablet Obat Cacing
 Anak berumur 12–59 bulan
 (1 tahun sampai 5 tahun)
 Tunjukkan tabletnya dan pastikan bahwa:
 Anak tidak mendapatkan tablet obat cacing dalam 1 bulan terakhir
Pastikan anak tidak mengalami gejala yang disebutkan di bawah ini pada hari pemberian tablet obat
cacing. Tanyakan pengasuh apakah anak mengalami gejala tersebut. Jika jawabannya "Ya", segera
bawa anak ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit:
 Hari ini mengalami sesak napas
 (amati dan pastikan anak tidak akan tersedak obat cacing)

Hari ini muntah


Hari ini demam


Hari ini diare berat

Cucilah tangan Anda dengan pembersih tangan beralkohol, atau dengan sabun dan air bersih yang
mengalir.
Bagi anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tablet obat cacing, pilihlah dosis tablet
Albendazole yang sesuai umur (untuk alternatif persiapan tablet dan Mebendazole, lihat Tabel 4 di
bawah daftar ini):
 Anak berumur 12-23 bulan (1 tahun sampai 2 tahun) menerima setengah tablet (200 mg)
yang sudah DIHANCURKAN
o Jika menggunakan setengah tablet, simpan sisa setengahnya untuk anak yang lain.
 Anak berumur 24-59 bulan (2 tahun sampai 5 tahun) menerima satu tablet (400 mg) yang
sudah DIHANCURKAN
Siapkan Albendazole dengan menaruh 1/2 atau 1 tablet ke dalam kertas bersih yang dilipat kecil,
tidak ada cetakan tinta, dan berwarna putih. Gunakan botol kaca atau alu, untuk menumbuk tablet
menjadi bubuk halus. Pastikan tablet obat cacing SELALU dihancurkan sebelum diberikan kepada
SEMUA anak berumur di bawah lima tahun.
Tanyakan apakah anak merasa nyaman dan pastikan anak tenang. Untuk mengurangi risiko
tersedak, jangan pernah memaksa anak untuk meminum tablet obat cacing dan jangan
memberikannya jika anak sedang menangis.
Minta pengasuh untuk membantu memegang bagian belakang kepala anak dan memastikan mulut
anak terbuka. Tanpa menyentuh anak, gunakan lipatan kertas yang dibentuk corong untuk
menuangkan tablet yang sudah dihancurkan ke dalam mulut anak.
Buanglah kertas yang telah terpakai ke dalam tempat sampah .
Tanyakan apakah anak telah mengunyah dan menelan seluruh tablet yang sudah dihaluskan, dan
merasa nyaman.
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Bagian 3: Pencatatan Data dan Pemberian Konseling
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Catat dosis tablet obat cacing yang telah diberikan pada kartu KMS atau Buku KIA atau kartu
kesehatan lainnya dan pada buku pendaftaran/registrasi anak.
Catat tanggal kembali di KMS atau Buku KIA atau kartu kesehatan lainnya , dan berikan kepada
pengasuh. Minta pengasuh kembali ke tempat layanan pada jadwal pemberian tablet obat cacing
berikutnya.
Jelaskan bahwa tablet obat cacing aman diberikan bersamaan dengan vaksinasi:
 “Tablet obat cacing sangat aman diberikan pada hari yang sama dengan pemberian vaksinasi.”
Jelaskan efek samping dari pemberian tablet obat cacing: (untuk informasi lebih lanjut, lihat
Tabel 1 di bawah daftar ini):
 “Anak yang meminum tablet obat cacing mungkin dapat mengalami satu atau lebih efek
samping seperti: mual, muntah, sakit kepala, nyeri perut ringan, diare, dan kelelahan.”
Sebutkan peluang terjadinya efek samping:
 “Kasus efek samping ini sangat jarang terjadi, hanya sekitar 5 dari setiap 100 anak yang
mungkin pernah mengalaminya.”
Tegaskan lamanya efek samping ini terjadi:
 “Efek samping yang terjadi tidak akan lebih dari 2 hari terhitung sejak anak mendapat tablet
obat cacing.”
Jelaskan kapan anak harus dirujuk ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dll.):
 “Jika gejala efek samping ini terjadi lebih dari 2 hari atau timbul gejala lainnya, segera bawa
anak ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit dll.).”
Tegaskan efek samping lainnya dari tablet obat cacing:
 “Setelah meminum tablet obat cacing, mungkin ada cacing akan keluar dan berada di
tinja/kotoran anak. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, cacing akan keluar melalui hidung
dan mulut; cacing tersebut harus ditarik perlahan atau dimuntahkan.”
Sampaikan manfaat pemberian tablet obat cacing:
 “Pemberian tablet obat cacing secara teratur akan membuat anak Anda bebas dari cacingan,
sehingga status gizi anak menjadi lebih baik.”
Tanyakan apakah ada hal-hal yang belum jelas. Jika ada pertanyaan, jawablah dengan sopan dan
tepat.
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Efek Samping
Albendazole

Mual
✓

Tabel 1: Penjelasan Terperinci tentang Efek Samping
Muntah
Sakit kepala
Nyeri perut ringan
✓
✓
✓

Penilaian

Diare
✓

Kelelahan
✓

Tabel 2: Penjelasan tentang Anak yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Menerima Tablet Obat Cacing (lihat tahapan no 14)
Jika salah satu pernyataan di bawah ini benar, maka anak tidak memenuhi syarat untuk menerima tablet obat cacing Albendazole.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Reference Manual for Administration of Deworming Tablets to Preschool Children 12-59 Months
of Age in Distribution Projects. (Buku Pedoman Pemberian Tablet Obat Cacing kepada Anak-anak Balita Berumur 12-59 Bulan
dalam Proyek Distribusi ).
Alasan tidak memenuhi syarat:
Anak yang…

Cara Menanggapi Anak yang Tidak Memenuhi Syarat:
Jika anak....

Berumur kurang dari 12 bulan (1
tahun), atau berumur 60 bulan (5
tahun) atau lebih.





Telah mendapat tablet obat
cacing dalam 1 bulan terakhir.





Sedang mengalami salah satu
gejala di bawah ini pada hari ini:
demam; muntah; diare berat;
atau sesak napas yang parah.





Berumur kurang dari 12 bulan (1 tahun), tentukan apakah anak bisa mendapatkan
layanan kesehatan lainnya, khususnya vitamin A.
Berumur 60 bulan (5 tahun) atau lebih, berikan konseling tentang gejala penyakit
cacingan dan tempat untuk berobat. Berikan juga informasi tentang sumber
makanan yang kaya gizi khususnya vitamin A.
Telah mendapat tablet obat cacing dalam 1 bulan terakhir, minta pengasuh
kembali ke tempat layanan pada jadwal pemberian tablet obat cacing berikutnya.
Sedang mengalami demam; muntah; diare berat; atau sesak napas yang parah pada
hari ini, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit
dll.). Minta pengasuh kembali pada jadwal pemberian tablet obat cacing
berikutnya.
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Tabel 4: Cara Lain Untuk Menghancurkan Tablet (dari Bagian 2b)
Jika menggunakan Mebendazole—
Untuk anak yang memenuhi syarat mendapatkan tablet obat cacing, pilihlah dosis yang tepat
sesuai umur anak:
 Umur 12-59 bulan mendapatkan satu tablet Mebendazole (500 mg) yang sudah
DIHANCURKAN
Cara Lain untuk Menghancurkan Tablet—
Pastikan tablet obat cacing SELALU dihancurkan sebelum diberikan kepada SEMUA anak berumur
di bawah lima tahun.
 Gunakan dua sendok atau mortar dan alu yang bersih untuk menumbuk setengah atau satu
tablet obat cacing menjadi bubuk halus. Lalu tempatkan bubuk halus itu ke dalam sendok
plastik atau kertas putih bersih yang dapat dilipat.
 Jika menghaluskan dengan sendok, larutkan bubuk halus itu dengan beberapa tetes air
bersih yang matang.
… Lanjutkan ke Tahapan 18
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