Alat Bantu Kerja
Pedoman Bergambar untuk Pemberian Kapsul Vitamin A
dan Tablet Obat Cacing Secara Bersamaan

Bagian 3 Pencatatan dan Pemberian Konseling

Petunjuk: Pedoman bergambar ini merupakan versi gambar dari daftar tilik kinerja Suplementasi Kapsul
Vitamin A dan Tablet Obat Cacing (VAS+D). Setiap 39 tahapan dalam daftar tilik kinerja dibuat dalam bentuk
gambar. Pedoman bergambar ini bertujuan untuk membantu Anda ketika Anda memberikan layanan VAS+D
dan ketika Anda membina orang lain untuk memberikan layanan VAS+D, yang telah disetujui oleh LSM/
organisasi Anda.

Kembali lagi dalam 6 bulan

sampai

30 C
 atat dosis yang telah diberikan

pada buku pendaftaran dan kartu
sehat anak (KMS, Buku KIA)

sehat dan beritahu pengasuh
kapan dia harus kembali untuk
mendapatkan layanan berikutnya

33 Efek samping yang mungkin dapat terjadi:

32 Sangat aman, bahkan

bila diberikan bersama
vaksinasi







Berikut ini adalah tahapan umum untuk menggunakan pedoman bergambar ini ketika Anda membina orang
lain untuk memberikan layanan VAS+D:






1. Jelaskan: Gunakan pedoman bergambar ini untuk menjelaskan tahap demi tahap dalam memberikan
layanan VAS+D (Gunakan daftar tilik kinerja untuk memberikan informasi yang lebih terperinci).
• Pertama, tunjukkan dan jelaskan ketiga bagian dalam pedoman bergambar.
•  Ketika berlatih menjadi terampil dalam memberikan layanan VAS+D, catatlah hal-hal penting untuk diingat
pada pedoman bergambar ini.
• L
 alu minta satu orang untuk membacakan penjelasan tahap 1 dari daftar tilik kinerja. Lakukan semua 39
tahap ini secara bergiliran.

34 Efek samping jarang
terjadi: hanya 5 dari
100 anak

Penyuluhan tentang VAS+D

Bagian 1

Pemberian Tablet
Obat Cacing

Barang dan persediaan untuk
pemberian layanan VAS+D :

Ketika berlatih menjadi terampil dalam memberikan layanan VAS+D, catatlah hal-hal penting untuk diingat pada
pedoman bergambar ini.

31 Catat tanggal kembali pada kartu

Nama:






2. Peragakan: Peragakan semua 39 tahapan dalam pemberian layanan VAS+D dengan menggunakan
pedoman bergambar.

Pedoman Bergambar VAS+D
Kapsul biru Vitamin A 100.000 SI

Kapsul merah Vitamin A 200.000 SI

Tablet obat cacing
Cairan pembersih tangan

beralkohol
Gunting bersih
Serbet/Tisu bersih
Kertas putih yang kecil dan bersih

Botol kaca untuk menghaluskan

tablet
Kantong plastik untuk sampah

Alat tulis
Lembar Perhitungan Harian
Buku Pendaftaran Pemberian

VAS+D

1

Sambutan selamat
datang kepada anakanak dan pengasuh

4

Berikan setiap 6 bulan sekali

2 Vitamin A dan obat cacing
akan diberikan hari ini

Sakit kepala

Sediakan lebih dari satu salinan pedoman bergambar pada saat memberikan layanan VAS+D. Jika perlu, Anda dan penyedia layanan lainnya dapat melihat
pedoman bergambar ini untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan telah benar dan aman.

Hilang nafsu makan

35 Efek samping maksimal

berlangsung selama 2 hari

36 Jika gejala efek samping

Pembengkakan pada
ubun-ubun

Nyeri perut ringan

Diare

Kelelahan

(bagian lunak di atas kepala)

terjadi lebih dari 2 hari,
atau jika timbul gejala
lainnya, segera bawa
anak ke fasilitas
kesehatan

samping lainnya dari tablet obat cacing: Cacing mungkin akan keluar dan
37 Efek
berada di tinja/kotoran anak. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, cacing akan

1

keluar melalui hidung atau mulut; cacing tersebut harus ditarik perlahan atau
dimuntahkan.

2

Tubuh yang kuat

Mata yang sehat

Bebas cacingan sehingga status
gizi anak menjadi lebih baik

39 Tanyakan apakah
ada pertanyaan

?

5

3

Jelaskan hubungan antara umur anak dan dosis yang
akan diterima

Manfaat pemberian vitamin A dan obat cacing secara bersamaan:

Tubuh yang kuat

6

Mata yang sehat

Efek samping yang mungkin terjadi:

Bebas cacingan sehingga status
gizi anak menjadi lebih baik

7

Efek samping jarang terjadi:
hanya 5 dari 100 anak

8

Efek samping maksimal
berlangsung selama 2 hari

9

Jika gejala efek samping
terjadi lebih dari 2 hari,
atau jika timbul gejala
lainnya, segera bawa anak
ke fasilitas kesehatan

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemberian layanan VAS+D, termasuk salinan daftar tilik kinerja, video tentang cara memberikan layanan VAS+D, dan
materi lainnya, lihat situs internet Vitamin Angels di www.vitaminangels.org.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Anak Tersedak
Penyedia layanan yang memberikan tablet kepada anak kecil harus dilatih bagaimana menangani anak yang tersedak.
Mereka juga harus mendapat kewenangan dan kepercayaan dari tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan untuk
melakukan tindakan selanjutnya jika diperlukan

Untuk anak yang masih sangat kecil

Untuk anak yang lebih besar

Mual

Muntah

Sakit kepala

Hilang nafsu makan

3

•

38 Manfaat pemberian vitamin A dan obat cacing secara bersamaan:

Usia 24-59 bulan

(2 tahun sampai 5 tahun
kurang)

sampai

4. U
 mpan balik: Berikan umpan balik kepada penyedia layanan tentang setiap tahapan yang sudah mereka lakukan dengan baik dan yang masih perlu
dilatih.
Muntah

Umur 12-23 bulan

(1 tahun sampai 2 tahun
kurang)

Vitamin A

3. L
 akukan Pembinaan: Mintalah para penyedia layanan latihan memperagakan pemberian layanan VAS+D
(biasanya secara berpasangan) dengan menggunakan pedoman bergambar, sementara Anda mengamati dan memberikan umpan balik

Mual

Umur 6-11 bulan

(6 bulan sampai 1 tahun
kurang)

•

Tengkurapkan anak di paha
Anda, kemudian arahkan
kepala anak ke bawah.

Jika belum berhasil:

• Tengkurapkan anak di paha
Anda, kemudian arahkan
kepala anak ke bawah.

Tepuk-tepuk punggung
anak sebanyak 5 kali
dengan telapak tangan.

• Tekan pada daerah dada anak
selama 5 kali menggunakan 2
jari tangan.

• Tepuk-tepuk punggung anak
sebanyak 5 kali dengan
telapak tangan.

•Telentangkan anak di atas
paha Anda.

• Ulangi jika perlu.

Jika belum berhasil:

• Berdirilah di belakang anak dan
lingkarkan kedua lengan Anda
di bawah lengan anak tepat di
bawah tulang rusuknya.
• Apit dan lakukan gerakan
hentakan ke atas dengan cepat.
• Ulangi jika perlu.
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Pembengkakan pada
ubun-ubun (bagian

Nyeri perut ringan

Diare

Kelelahan

1

2

3

lunak di atas kepala)

10 Efek samping lainnya dari tablet obat cacing: Cacing mungkin

akan keluar dan berada di tinja/kotoran anak. Dalam kasus yang
sangat jarang, cacing akan keluar melalui hidung atau mulut;
cacing tersebut harus ditarik perlahan atau dimuntahkan.

11 Sangat aman,

bahkan bila diberikan
bersama vaksinasi

12 Tanyakan apakah
ada pertanyaan

?

Persyaratan untuk
Mendapatkan Layanan

Bagian 2a

Bagian 2b

Pemberian Kapsul Vitamin A

13 T
 anyakan nama anak dan kartu

Bagian 2c
Umur 12-23 bulan

(1 tahun sampai 2 tahun
kurang)

sehat anak (KMS, Buku KIA) – untuk
memeriksa nama, usia, dan kapan
terakhir kali anak mendapatkan
layanan

14 Periksa apakah anak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan. Anak dianggap tidak memenuhi syarat jika
tidak memenuhi semua persyaratan di bawah ini. Kapsul vitamin A dan tablet obat cacing tidak boleh dititipkan
kepada pengasuh untuk diberikan kepada anak nanti di rumah.
Syarat untuk Mendapatkan Vitamin A

Syarat untuk Mendapatkan Tablet Obat Cacing

Umur 6-59 bulan
(6 bulan sampai 5 tahun kurang)

Umur 12-59 bulan
(1 tahun sampai 5 tahun kurang)

Tanyakan: Berapa umur anak Anda?

Tanyakan: Berapa umur anak Anda?

Periksa: Berumur 6-59 bulan

Periksa: Umur 12-59 bulan
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2

3
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8
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Tunjukkan kapsul vitamin A kepada pengasuh

Tunjukkan tablet obat cacing kepada pengasuh

Tanyakan: Kapan terakhir kali anak Anda mendapatkan kapsul vitamin A?

Tanyakan: Kapan terakhir kali anak Anda
mendapatkan tablet obat cacing?

Periksa: Tidak mendapatkan kapsul vitamin A
dalam 1 bulan terakhir

Periksa: Tidak mendapatkan tablet obat
cacing dalam 1 bulan terakhir

Tanyakan pengasuh apakah anak mengalami gejala
di bawah ini pada hari ini. Jika ada, jangan berikan
layanan, dan segera bawa anak ke fasilitas kesehatan
Untuk memberikan vitamin A –
AMATI dan pastikan TIDAK ADA:

Tanyakan pengasuh apakah anak mengalami gejala di bawah
ini pada hari ini. Jika ada, jangan berikan layanan, dan
segera bawa anak ke fasilitas kesehatan

HANCURKAN

200 mg

400 mg

16 Pastikan anak tenang, supaya

20 Tanpa menyentuh anak; berikan vitamin

25 Hancurkan tablet menjadi bubuk halus dengan alat

Umur 6-11 bulan

7

HANCURKAN

24 Pilih dosis sesuai umur anak. Jika menggunakan

(6 bulan sampai 1 tahun
kurang)

6

(2 tahun sampai 5
tahun kurang))

19 Gunting ujung kapsul

setengah tablet, simpan sisa tablet untuk
digunakan kepada anak yang lain.

penumbuk yang tersedia (misalnya: botol kaca). Pastikan
tablet obat cacing SELALU dihancurkan sebelum diberikan
kepada SEMUA anak berumur di bawah lima tahun.

A dengan cara memencet kapsul

Jangan pernah memaksa anak menerima
kapsul vitamin A dan jangan diberikan
apabila anak masih menangis untuk
menghindari risiko tersedak.

5

Umur 24-59 bulan

15 Bersihkan tangan Anda

tidak tersedak

4

Pemberian Tablet Obat Cacing

kepala anak dan membuka mulut anak. Tanpa
menyentuh anak, gunakan lipatan kertas untuk
memasukkan bubuk halus ke dalam mulut anak

28 Buang kertas yang sudah dipakai
ke tempat sampah

Umur 12-59 bulan
(1 tahun sampai 5
tahun kurang)

21 Buang bekas kapsul ke tempat sampah
100.000 SI

27 Pengasuh membantu memegang bagian belakang

26 Tanyakan apakah anak merasa nyaman dan

pastikan anak dalam keadaan tenang untuk menghindari
kemungkinan tersedak.
Jangan pernah memaksa anak menerima tablet obat cacing
dan jangan berikan apabila anak masih menangis.

200.000 SI

PILIHAN: Setelah anak menelan tablet obat cacing, anak boleh
diberi air minum yang bersih dengan menggunakan gelas
bersih. Jika air bersih tidak tersedia, dapat diberikan air yang
telah difilter dan direbus, atau diberi klorin, sehingga aman
untuk diminum.

17 Pilih dosis sesuai umur anak

22 Tanyakan apakah anak telah menelan

29 T
 anyakan apakah anak telah mengunyah dan

menelan seluruh tablet, serta merasa nyaman

Cara Lain Untuk Menghancurkan Tablet

atau
Hancurkan tablet
dengan sendok
sampai halus

semua minyaknya, dan merasa nyaman

Untuk memberikan tablet obat cacing – AMATI dan pastikan
TIDAK ADA:

Hancurkan tablet
dengan mortar dan
alu sampai halus.

Jika memberikan Mebendazole, ganti tahapan
24 di atas dengan tahapan ini
Umur 12-23 bulan
HANCURKAN

a

=

Langkah-langkah
kritis bagi penyedia
layanan kesehatan

Sesak napas yang
parah pada hari ini

Sesak
napas yang
parah pada
hari ini

Muntah
pada
hari ini

Demam
pada
hari ini

Diare
berat pada
hari ini

18 Pengasuh membantu memegang bagian
belakang kepala anak dan membuka
mulut anak

23 Hapus sisa kelebihan minyak pada
tangan dan gunting

Berikan gelas plastik/
kertas berisi air bersih
kepada pengasuh untuk
diberikan kepada anak

b

Buang gelas plastik/
kertas yang sudah
dipakai ke tempat
sampah

500 mg

24 Dosis yang sama untuk SEMUA anak
berumur di bawah lima tahun.

