MONITORING DAN SUPERVISI

Petunjuk: Alat ini dapat digunakan untuk memonitor implementasi suplementasi vitamin A (VAS) dan tablet obat cacing (albendazole) untuk
anak berumur 6-59 bulan dan suplementasi multi mikronutrien (MMS) untuk ibu hamil. Ada berbagai pertanyaan tentang ketersediaan pasokan,
pelatihan dan kinerja penyedia layanan, jumlah sisa produk dalam inventaris, dan kondisi tempat penyimpanan sisa produk pada organisasi Anda.
Penggunaan alat ini bersifat tidak wajib. Jika ada pertanyaan atau masalah, silakan kirim email ke me@vitaminangels.org.

BAGIAN 1: PENGAMATAN PADA PEMBERIAN LAYANAN

Petunjuk: Kumpulkan informasi berikut dengan mengunjungi lokasi tempat Anda mengamati para penyedia layanan yang secara aktif
memberikan layanan kepada penerima layanan.

INFORMASI TEMPAT DISTRIBUSI
1

Tanggal Observasi:

2

Nama Tempat Distribusi:

3

Lokasi:

4

Produk Vitamin Angels apa saja yang telah diterima di tempat distribusi ini?
☐ Vitamin A
☐ Tablet Obat Cacing/Albendazole
☐ Suplemen Multi Mikronutrien (MMS)
☐ Tidak ada (jika tidak ada, langsung menuju Pertanyaan 10)

PERALATAN
5

Apakah peralatan untuk pemberian layanan hari ini memadai?
PRODUK VITAMIN
ANGELS

Perlengkapan

PERALATAN

YA

TIDAK

Pedoman Bergambar/Alat Bantu Kerja VAS+D
Pembersih tangan beralkohol, dan/atau sabun dan air bersih
yang mengalir.
Alat tulis/pena
Kantong plastik untuk sampah
Lembar Perhitungan Harian dan/atau Buku Pendaftaran

Vitamin A

Kapsul vitamin A 100.000 SI dan/atau 200.000 SI
Gunting bersih (untuk menggunting ujung kapsul)
Tisu/Lap bersih (untuk membersihkan sisa minyak kapsul)

Tablet Obat
Cacing/
Albendazole

Tablet Obat Cacing/Albendazole
Botol kaca (atau alat lain) untuk menghancurkan tablet
albendazole
Kertas putih yang bersih untuk menghancurkan tablet
albendazole

MMS

Suplemen Multi Mikronutrien (MMS) untuk ibu hamil

PENYEDIA LAYANAN
6

Berapa jumlah penyedia layanan yang memberikan layanan secara langsung pada hari ini? (tulis jumlahnya dengan angka) ______

PELATIHAN
7

Bagaimana (para) penyedia layanan ini belajar
memberikan produk layanan? (pilih semua kode

KODE

JENIS PELATIHAN

yang cocok untuk setiap penyedia layanan)
0

Belum pernah mengikuti pelatihan

1

1

Pelatihan Vitamin Angels (eLearning atau pelatihan yang dipimpin
langsung oleh pengajar)

2

2

Materi Edukasi Vitamin Angels (video, pedoman bergambar, kartu
langkah-langkah pemberian layanan, aplikasi seluler, dll.)

3

3

Dilatih oleh pemerintah

4

4

Pendidikan medis/keperawatan

5

5

Lainnya, sebutkan: __________

PENYEDIA LAYANAN
#

JENIS PELATIHAN

DAFTAR TILIK KINERJA PEMBERIAN LAYANAN VITAMIN A DAN TABLET OBAT CACING
Petunjuk: Jika jawaban untuk Pertanyaan 4 adalah vitamin A atau tablet obat cacing/albendazole, amati cara setiap penyedia layanan dalam
memberikan layanan. Untuk memberi skor, pilih “Ya” (Y) jika penyedia layanan melakukan tahapan dengan benar. Pilih “Tidak” (T) jika penyedia layanan tidak melakukan tahapan dengan benar. Pilih “Tidak Berlaku” (TB) jika penyedia layanan tidak dapat melakukan tahapan layanan
tertentu karena produk untuk tahapan tersebut tidak tersedia, atau karena tahapan itu harus dilakukan oleh penyedia layanan lainnya.
8

PRODUK

TAHAPAN-TAHAPAN

Penyedia layanan...
Vitamin A
atau Table
Obat Cacing/
Albendazole

Pastikan anak tidak menerima vitamin
A atau tablet obat cacing dalam 1 bulan
terakhir.
Pastikan anak tidak mengalami sesak
napas parah.
Cucilah tangan Anda dengan pembersih
tangan beralkohol, atau dengan sabun
dan air bersih yang mengalir.

Vitamin A

Jangan memaksa anak untuk meminum
vitamin A.
Pilih dosis Vitamin A sesuai dengan
umur (Kapsul berwarna biru (100.000 SI)
untuk anak berumur 6-11 bulan; Kapsul
berwarna merah (200.000 SI) untuk anak
berumur 12-59 bulan).
Gunakan gunting bersih untuk
menggunting ujung kapsul.
Jangan menyentuh anak ketika
memberikan vitamin A.
Hapus sisa kelebihan minyak dari tangan
dan gunting.

Tablet Obat
Cacing/
Albendazole

Pilih dosis tablet obat cacing/albendazole
sesuai dengan umur (Setengah tablet
(200 mg) untuk anak berumur 12-23
bulan; Satu tablet (400 mg) untuk anak
berumur 24-59 bulan).
Hancurkan tablet obat cacing/
albendazole.
Jangan memaksa anak untuk meminum
tablet obat cacing/albendazole.
Jangan menyentuh anak ketika
memberikan tablet obat cacing/
albendazole.

Vitamin A
atau Table
Obat Cacing/
Albendazole

Jangan menitipkan vitamin A atau tablet
obat cacing/albendazole
kepada pengasuh untuk diberikan
kepada anak di rumah.
Catat dosis pada Kartu Menuju Sehat
(jika ada).
Catat dosis pada pencatatan organisasi
(misalnya buku pendaftaran, lembar
perhitungan harian, dll.)

PENYEDIA
LAYANAN
1

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
2

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
3

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
4

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
5

Y

T

TB

DAFTAR TILIK KINERJA PEMBERIAN SUPLEMENTASI MULTI MIKRONUTRIEN (MMS)
Petunjuk: Jika jawaban untuk Pertanyaan 4 adalah MMS, amati cara setiap pemberi layanan dalam memberikan MMS. Untuk memberi
skor, pilih “Ya” (Y) jika penyedia layanan
melakukan tahapan dengan benar. Pilih “Tidak” (T) jika penyedia layanan tidak melakukan tahapan dengan benar. Pilih “Tidak Berlaku”
(TB) jika tahapan layanan tertentu tidak dapat dilakukan oleh penyedia layanan.
9

TAHAPAN-TAHAPAN

Penyedia layanan...
Berikan MMS kepada ibu hamil.
Pastikan bahwa ibu hamil tidak mendapatkan
suplai MMS atau zat besi dan asam folat (TTD) saat
ini.
Mengingatkan ibu hamil untuk meminum 1 kapsul/
tablet setiap hari.
Berikan konsultasi MMS selama kunjungan
(misalnya, manfaat, efek samping, cara meminum
MMS, dsb.)
Catat dosis yang diterima oleh Ibu hamil pada
Kartu Ibu Hamil (jika ada).
Catat dosis yang diterima oleh Ibu hamil pada
pencatatan organisasi (misalnya buku pendaftaran,
lembar perhitungan harian, dll.)

PENYEDIA
LAYANAN
1

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
2

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
3

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
4

Y

T

TB

PENYEDIA
LAYANAN
5

Y

T

TB

BAGIAN 2: PENGAMATAN PADA INVENTARIS
Petunjuk: Kumpulkan informasi berikut dengan mengunjungi lokasi tempat menyimpan produk dan sisa produk yang dapat
diamati.
10

Berapa jumlah dosis dari setiap produk yang tersisa dalam inventaris? (tuliskan jumlahnya; tulis “0” dosis jika tidak ada dosis yang
tersisa atau TB (Tidak Berlaku) jika organisasi Anda tidak menerima produk dari VA)
PRODUK DARI VITAMIN ANGELS

SISA DOSIS

Vitamin A 100.000 SI
(kapsul berwarna biru)
Vitamin A 200.000 SI
(kapsul berwarna merah)
Tablet Obat Cacing/Albendazole
Suplemen Multi Mikronutrien
(MMS)
11

Apakah jumlah stok produk Anda cukup? (pilih salah satu)
☐ Ya ☐ Tidak

12

13

Tunjukkan kondisi tempat penyimpanan produk Vitamin Angels. (pilih salah satu untuk setiap kondisi)
KONDISI

YA

TIDAK

Suhu sejuk (antara 15-30 °C)

☐

☐

Kering

☐

☐

Terlindung dari cahaya matahari langsung

☐

☐

Terlindung dari hama

☐

☐

Aman

☐

☐

Tidak diletakkan langsung di atas lantai

☐

☐

Disimpan dalam botol aslinya

☐

☐

Adakah produk Vitamin Angels yang sudah kedaluwarsa? (pilih salah satu per produk, pilih TB (Tidak Berlaku) jika organisasi Anda
tidak menerima produk dari VA)

14

PRODUK DARI VITAMIN ANGELS

YA

TIDAK

JIKA YA, TULISKAN JUMLAH PRODUK (DOSIS) YANG SUDAH KEDALUWARSA.

TIDAK BERLAKU

Vitamin A 100.000 SI

☐

☐

☐

Vitamin A 200.000 SI

☐

☐

☐

Tablet Obat Cacing/Albendazole

☐

☐

☐

Suplemen Multi Mikronutrien (MMS)

☐

☐

☐

Apa pendapat Anda secara keseluruhan mengenai distribusi layanan hari ini? (Masukkan komentar tentang protokol kesehatan
COVID setempat; keberhasilan atau tantangan yang dihadapi penyedia layanan, dll.)

Apa saja yang sudah berjalan dengan baik?

Apa saja yang masih perlu diperbaiki?

BAGIAN 3: TINDAKAN SELANJUTNYA
BAGIAN

HASIL

TINDAKAN YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH VA

Peralatan
(Pertanyaan 5)

Jika peralatan VAS+D tidak memadai...

Sebelum jadwal distribusi berikutnya, pastikan peralatan VAS+D
tersedia agar produk layanan dapat diberikan dengan aman.
Daftar peralatan VAS+D dapat dilihat pada halaman terakhir
Pedoman Bergambar: https://www.vitaminangels.org/vasd-servicedelivery#Visual%20Checklist

Pelatihan
(Pertanyaan 7)

Jika penyedia layanan belum
mendapatkan pelatihan...

Hubungi Unit Solusi Belajar VA di technicalservices@vitaminangels.
org atau kunjungi situs https://www.vitaminangels.org/vasd-servicedelivery untuk mengakses materi pelatihan/edukasi.

Daftar tilik kinerja Jika penyedia layanan melewatkan
pemberian layanan salah satu tahapan...
vitamin a dan
tablet obat cacing/
albendazole
(Pertanyaan 8)

Kunjungi: https://www.vitaminangels.org/vasd-service-delivery
untuk mengakses materi pelatihan/edukasi untuk melatih atau
mengingatkan kembali penyedia layanan yang melewatkan
tahapan-tahapan layanan atau hubungi Unit Solusi Belajar VA di
technicalservices@vitaminangels.org

Suplementasi
Jika penyedia layanan melewatkan
Multi Mikronutrien salah satu tahapan...
(Daftar Periksa
Tahapan
Pemberian MMS)
(Pertanyaan 9)

Lihat panduan pada bagian Tanya Jawab untuk Penyedia Layanan
yang Mendistribusikan MMS kepada Ibu Hamil: https://www.
vitaminangels.org/assets/content/uploads/MMS_FAQs_for_
service_providers_final.pdf

Pengamatan
pada inventaris:
Sisa dosis produk
(Pertanyaan 10)

Catat tanggal kedaluwarsa pada botol produk yang tersisa dan
rencanakan pendistribusiannya.

Jika Anda mempunyai sisa produk...

Pengamatan
Jika stok produk Anda tidak cukup...
pada inventaris:
Persediaan produk
yang cukup
(Pertanyaan 11)
Pengamatan
pada inventaris:
Kondisi tempat
penyimpanan
(Pertanyaan 12)

Jika tidak ditemukan tempat
penyimpanan produk...

Pengamatan pada Jika Anda mempunyai produk yang
inventaris: Produk sudah kedaluwarsa...
yang sudah
kedaluwarsa
(Pertanyaan 13)

Hubungi perwakilan VA Anda untuk mendapatkan solusi.

Lihat halaman 20-21 dari Buku Pedoman Pemberian Layanan
Suplemen Vitamin A dan Tablet Obat Cacing di https://www.
vitaminangels.org/assets/content/uploads/VAS_Reference_
Manual_121818.pdf

Hubungi perwakilan VA Anda untuk mendapatkan solusi.

