Ngalan:

Pagkat-ong Tagilungsod

Part 1

6-11 ka bulan

Pangpurga

12-23 ka bulan

(6 ka bulan hantod
1 ka tuig)

(1 ka tuig hantod
2 ka tuig)

24-59 ka bulan

(2 ka tuig hantod 5 ka tuig)

Bitamina A

1

Pag abi-abi sa mga
bata ug tagabantay

4

Ihatag kada ika-4 hantod 6 ka

2 Bitamin A ug pangpurga
ihatag karong adlawa

5

3

Pagpasabot sa kalabutan sa edad ug takos sa tambal

Kaayohan sa paguban sa bitamina A ug pangpurga:

hantod

Baskog/Himsog

6

Tinaw ang mata

Mga epektong posible mahitabo:

Kasukaon

Hubag ang hubon

Pagsuka

Gamay nga sakit
sa tiyan

Labad/Sakit ang ulo

Kalibanga

10 Ubang Posible Epekto sa Pangpurga: Ang bitok pwede

makit-an sa tai o sa talagsara mahitabo nga mogawas sa ilong
o baba – kung mahitabo ni, mahimo lang birahon ang bitok sa
ilong o paluwa sa bata.

Walay bitok alang sa
maayong nutrisyon

7

Panalagsaonong posible
mahitabo: 5 gawas sa
100 ka bata

8

Ang epekto mo dugay walay
sobra sa 2 ka adlaw.

9

Kung ang simtoma mo lapas
ug 2 ka adlaw o uban pang
lain na simtoma mamatikdan,
magpatanaw sa doktor.

Walay gana sa kaon

Kakapoy/naluya

11 Luwas/walay kayaw;
maski dungan sa
mga bakuna

1

2

3

12 Mangutana kung
naa’y pangutana

?

Part 2a

Mga Kriterya sa Pagka-Elidyibol
para Madawat/Mopasar

13 P
 angayua ang ngalan sa bata ug kuhaa

ang iyang health card - gamita kini para
sa pagsusi sa ngalan, edad, ug ang
katapusang pagtumar

14 P
 agsusi sa pagka-elidyibol. Ang bata dili elidyibol para sa serbisyo kung wala nitagbo sa mga kriterya nga naka-

lista sa anang serbisyo. Ayaw ipadala sa balay sa taga-alaga ang bitamina A o pampurga aron ihata sa bata unya.
Makapasar para sa Bitamina A

Makapasar para sa Pangpurga

6-59 ka bulan
(6 ka bulan hantod 5 ka tuig)

12-59 ka bulan
(1 ka tuig hantod 5 ka tuig)

Ipangutana: Pila’y edad sa imong bata?

Ipangutana: Pila’y edad sa imong bata?

I-check: Ang edad sulod 6-59 ka buwan

I-check: Ang edad sulod sa 12-59 ka bulan

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

Ipakita ang kapsulang pang bitamina A sa tagabantay

Ipakita ang tableta na pangpurga sa tagabantay

Ipangutana: Kanusa ang katapusang nadawat/natumar
na bitamina A sa bata?

Ipangutana: Kanusa katapusang nadawat/natumar
nga pangpurga?

I-check: Walay nadawat/natumar na bitamina A sa bata
sulod sa 1 ka bulan.

I-check: Walay pangpurga nadawat/tumar sa sulod
sa 1 ka bulan.

Ipangutana sa tagabantay kung ang bata adunay iyaha sa
sumusunod sa karong adlawa. Kung aduna, dili hatagan sa
serbisyo ug ipatanaw sa doktor.

Ipangutana sa tagabantay kung ang bata adunay iyaha sa
sumusunod sa karong adlawa. Kung aduna, dili hatagan
sa serbisyo ug ipatanaw sa doktor.

Para sa bitamina A - BANTAYI ug siguraduhon nga WALA:

Para pangpurga - BANTAYI ug siguraduhon nga WALA:

Perting kalisod sa paginhawa
karong adlawa

Perting
kalisod sa
paginhawa
karong
adlawa

Nisuka/
sige ug
suka
karong
adlawa

Naay
hilanat
karong
adlawa

Perting
kalibanga
karong
adlawa

Paghatag sa Bitamina A

Part 2b

15 Panghugas sa imong kamot

19 Putla ang tumoy sa kapsula

16 P
 ara dili matuk-an, pangutan-a ug

20 Ayaw hikapa ang bata; ihatag

siguruha nga kalmado ang bata.

ang bitamina A.

Ayaw pugsa ang bata sa pagtumar ug
bitamina A ug ayaw ni ipatumar sa bata
nga naghilak.
6-11 ka bulan

(6 ka buwan hantod
1 ka tuig)

12-59 ka bulan
(1 ka tuig hantod
5 ka tuig)

21 Ilabay ang kapsula sa basurahan
100,000 IU

200,000 IU

17 Pilia ang dosis basi sa edad

22 Ipangutana kung natulon na sa bata ang

18 Ang tagabantay ang mogunit sa ulo sa bata

23 Trapuhi ang mga nabilin nga mantika

ug motabang sa pag-abri sa baba sa bata.

bitamina ug kung maayo ang gibati.

sa kamot ug gunting.

Paghatag sa Pangpurga

Part 2c
12-23 ka bulan

24-59 ka bulan

DUGMOK

DUGMOK

(1 ka tuig hantod
2 ka tuig)

200 mg

(2 ka tuig hantod
5 ka tuig)

400 mg

24 Pilia ang dosis base sa edad. Pag mogamit ka ug katunga
sa tableta, tagui ang katunga para sa lain na bata.

25 Pinuha ang tableta sama sa pulbos gamit ang
botelya. Dugmuka pirmi ang pampurga bag-o
ihatag sa mga bata na wala pay lima ka tuig.

26 P
 ara dili matuk-an, pangutan-a ug siguruha nga
kalmado ang bata. Ayaw pugsa ang bata sa pagtumar ug bitamina A ug ayaw ni ipatumar sa bata
nga naghilak.
PWEDE RIN: Pagkahuman ug hatag sa pampapurga, pwede
paimnon ang bata ug limpyo na tubig. Kung walay limpyo
na tubig, pwede magpabukal, magfilter o mag chlorinate ug
tubig para pwede siya imnon.

27 Ang tagabantay ang mogunit sa ulo sa bata ug

motabang sa pag-abri sa baba sa bata. Ayaw hikapa
ang bata, gamita ang pinilong papel para mabubu
ang pulbos sa baba sa bata.

28 Ilabay ang papel sa basurahan

29 Ipangutana kung nausap sa bata ug kung
maayo ang gibati.

Uban Pang Pamaagi sa Pagdukduk sa Tambal

o
Pagdukduk gamit
ang kutsara

Pagdukduk gamit ang
‘mortar and pestle’

Kung ang ihatag Mebendazole ipuli ang sumusunod nga buluhaton sa ubos sa buluhatong
ika 24 nga nakasulat sa taas.
12-59 ka bulan
DUGMOK

a

Pagkahuman ug hatag (OR
pagpainom) sa pampapurga, pwede nimo paimnom
ug limpyo na (ilimnong)
tubig ang bata

b

Hatagi ang tagabantay
ug baso na naay limpyo
na (ilimnong)tubig para
ipainom sa bata

500 mg

24 Parehas nga takos para sa tanang bata na
wala pay lima ka tuig

Part 3

Pagsulat ug Ulahing
Panambag/Pasayod/Pahinumdum
Pabalikon sulod sa 4-6 ka bulan

hantod

30 Isulat ang mga takos na nahatag sa

31 Isulat ang adlaw sa pagbalik sa bata
ug sultian ang tagabantay kanusa
pabalikon

register ug health card

33 Mga epektong posible mahitabo:

Kasukaon

Pagsuka

32 Luwas/walay kayaw;

maski maski dungan
sa mga bakuna

34 Panalagsaonong posible
mahitabo: 5 gawas sa
100 ka bata

Labad/Sakit ang ulo

Walay gana sa kaon

35 Ang epekto mo dugay

walay sobra sa 2 ka adlaw.

36 Kung ang simtoma mo

lapas ug 2 ka adlaw o
uban pang lain na simtoma
mamatikdan, magpatanaw
sa doktor.

Hubag ang hubon

Gamay nga sakit
sa tiyan

Kalibanga

Kakapoy/naluya
1

2

37 Ubang Posible Epekto sa Pangpurga: Ang bitok pwede makit-an sa tai o sa

talagsara mahitabo nga mogawas sa ilong o baba – kung mahitabo ni, mahimo lang
birahon ang bitok sa ilong o paluwa sa bata.

38 Kaayohan sa paguban sa bitamina A ug pangpurga:

Baskog/Himsog

Tinaw ang mata

Walay bitok alang sa
maayong nutrisyon

39 Mangutana kung
naa’y pangutana

?

3

Tabang sa Trabaho
Panan-awong Checklist sa Paghatag ug
Bitamina A ug Pangpurga
Mga Tugon: Kaning panan-awong checklist usa lamang ka version sa panghimong checklist para sa
suplementang Bitamina ug Pangpurga (VAS+D). Kada ang-ang sa panghimong checklist ipakita diri
sa panan-awong checklist. Ang katuyuan ania para makatabang sa imo sa paghatag sa VAS+D ug sa
pagtambag nimo sa ubang tao nga maghatag ug VAS+D, nga gitugtan sa imong organisasyon.
Sa kanunay nimong paghatag ug VAS+D ug sa paglambo ani nga paagi, isulat sa bolpen ang mga
kinahanglanon para sa mga importante nimong pahinumdum sa panan-awong checklist.
Kani ang kasagarang pamaagi sa pagamit sa panan-awong checklist kung ikaw nagatudlo sa uban bahin
sa VAS+D:
1. Iklaro pagpasabut: Gamita ang panan-awong checklist para masabtan ang kada usa ka buhatonon
sa paghatag ug VAS+D. (Gamiton usab ang panghimong checklist para makatabang sa bahin aning
kasayuran/impormasyon).
• Una, ipakita ug ipasabut ang tulo ka parte sa checklist.
• Dayon, samang gitudlo nila ang una nga buhatunon, ipangutana “Unsa’y imong nakita diri?”.
• Sunod, ipabasa ug klaro sa usa ka tagahatag ug serbisyo. Ipapuli-puli ug pabasa sa mga tagahatag ug
serbisyo hantod sa ika-39 na buhatunon.
2. Ipakita: Buhata tanan 39 buhatonon sa paghatag ug VAS+D gamit ang panan-awong checklist.
3. Tuuran/Gabayan: Sultihan ang tagahatag ug serbisyo nga gamiton ang ilang panan-awong checklist
para magpraktis sa paghatag ug VAS+D (tagduha-duha ka tao) mentras ikaw magmatikud ug hatag ug
tambag.

Mga gamit para VAS+D:

 Listas de cotejo visual de SVA+D
 Panan-awong o visual checklists
para sa VAS+D
 100,000 IU blu nga bitamina A
 200,000 IU pula nga bitamina A
 Tabletas na pangpurga
 Hand sanitizer na nagbaton
ug alcohol
 Limpyo na gunting
 Serbilyeta/Pangtrapo na napkin
 Gamay ug limpyo na puti nga papel
 Mabuak na botelya para
dangdukduk sa tableta
 Plastik pang basura
 Bolpen
 Papel para sa pagkwenta
 Rehistro sa pagbahinbahin

4. Tambag/Saysay: H
 atagan tanan tagahatag ug serbisyo ug tambag o saysay sa ilang mga binuhat na maayo ug sa mga buhatunon
na pwede pa paanindoton.
Dapat naa kay pila ka kopya sa panan-awong checklist samtang naghatag na ug serbisyong VAS+D. Para kini makatabang ug siguro nga ikaw ug ang
ubang tagahatag ug serbisyo sakto ug luwas ang ginabuhat.
Para sa dugang na kasayuran bahin sa serbisyong paghatag sa VAS+D apil na ang kopya sa panan-awong checklist, bidyo unsaon paghatag ug
VAS+D, ug uban pang mga galamiton, adto sa website sa Vitamin Angels, www.vitaminangels.org.

Unsay buhaton kung ang bata matuk-an
Ang mga trabahante nga magpatumar sa mga gagmay na bata dapat nakakat-on ug kahibalo unsay buhaton kung ang bata matuk-an.
Dapat aduna sila’y kahitungod ug abiso gikan sa mga tagapang-alagad sa kahimsog kung naa may panghitabo.

Para sa gagmay kaayo na mga bata

Ihigda ang dughan sa bata sa Kung wala nasulbad ang
imong hita, una ipadungo ang problema:
• Ihigda ang bata sa imong hita
ulo sa bata.
pataubang. (Ang iyang likod
• Idukduk imong palad sa
mao ang naa sa imong hita).
tunga na parte sa likod sa
• Pislita ang dughang dapit gamit
bata, buhata kini ika 5.
2 ka tudlo, buhata kini ika 5.
• Utroha kung kinahanglan.
•

Para sa dagko na bata

Ihigda ang titan dapit sa
imong hita, ipadungo ang
ulo sa bata.
• Idukduk imong palad sa
tunga na parte sa likod sa
bata, buhata kini aka 5.
•

Kung wala nasulbad ang
problema:
• Patinduga ang bata. Tindog sa likod
sa bata ug ikapyot/igakus imong
mga bukton. Ipwesto ang imong
mga braso sa ubos sa gusok.
• Iduut ang lawas sa bata pataas.
• Utroha kung kinahanglan.
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