Part 3

Job Aid
Visual Checklist para sa Sabay na Pagbibigay ng
Bitamina A at Pampurga

Pagtatala at Pangwakas na Pagpapayo
Bumalik sa loob ng apat hanggang
anim na buwan

Mga tagubilin: Ang visual checklist na ito ay isinalarawang bersyon ng Performance Checklist para sa
Pagbibigay ng Bitamina A at Pampurga. Ang bawat 39 na hakbang sa Performance Checklist ay nakalarawan
dito. Ang Visual Checklist na ito ay nagsisilbing gabay at tulong para sa iyo sa pagbibigay ng suplementasyon
ng Bitamina A at pampurga at kapag tinuturuan o ginagabayan mo ang iba sa pagbibigay ng serbisyong ito.

hanggang

30 Itala ang mga dosis na naibigay sa
talaan/register at sa health card

31 Isulat ang petsa kung kailan babalik ang
bata at sabihin ito sa tagapangalaga

33 Mga side effects na maaaring maranasan:

Habang ikaw ay nagsasanay at nagiging mas bihasa sa pagbibigay ng suplementasyon ng Bitamin A at
pampurga, mainam na magsulat sa Visual Checklist ng mga tala at mga mahahalagang paalala. Hangga’t maaari,
tiyakin na ang lahat ay may sipi ng Visual Checklist.

32 Napakaligtas; kahit ibigay
kasabay ng bakuna

34 Bihira lamang ang mga side

effects: sa loob ng isang daang
bata, lima lang ang maaaring
makaranas ng mga ito

Naririto ang mga pangkalahatang hakbang sa paggamit ng Visual Checklist kapag tinuturuan o ginagabayan ang
iba sa pagbibigay ng serbisyong ito:
1. Ipaliwanag: Ipaliwanag ang bawat hakbang sa pagbibigay ng serbisyo gamit ang Visual Checklist (gamitin
ang Performance Checklist para sa mas detalyadong impormasyon).
• Ipakita at ipaliwanag ang tatlong bahagi ng checklist.
• Habang ang lahat ay nakaturo sa unang hakbang, itanong kung ano ang nakikita nila sa larawan.
• Ipabasa nang malakas ang unang hakbang. Ipagawa ito para sa lahat ng 39 na hakbang.
2. Ipakita o imuestra: Gawin ang lahat ng 39 na hakbang sa pagbibigay ng Bitamina A at pampurga gamit ang
Visual Checklist. Kung maari ay ipalabas ang demonstration video sa kompyuter.
3. Coach: Hilingin ang mga service providers na magpraktis na magbigay ng Bitamina A at pampurga gamit ang
Visual Checklist. Obserbahan sila habang ginagawa ito at bigyan ng marka gamit ang Performance Checklist.

Pangalan:

Pagtuturo sa Komunidad

Part 1

Pagpupurga

Mga Kagamitan para sa
Pagbibigay ng Bitamina A at
Pampurga:










VAS+D Visual Checklists
100,000 IU asul na vitamin A
200,000 IU pula na vitamin A
Tabletang pampurga
Alcohol-based hand sanitizer
Malinis na gunting
Pamunas o tisyu
Maliit at malinis na puting papel
Babasaging botelya para sa

pagdurog ng tableta
 Plastic bag para sa basura
 Bolpen
 Talaan

6 hanggang 11 buwan
(6 na buwan hanggang
isang taon)

Bitamina A

1

Batiin ang mga bata
at tagapangalaga

4

Ibinibigay kada apat hanggang
anim na buwan

 Distribution register

ng Vitamin A
2 Magbibigay
at pampurga ngayong
araw na ito

5

Pagsusuka

Sakit ng ulo

35 Panandalian lang ang mga
side effects: tumatagal
hanggang dalawang araw
lamang

36 Para sa mga sintomas na

Pamamaga ng
Bahagyang pananakit
bumbunan (malambot
ng tiyan
na bahagi ng ulo)

Pagtatae

Pagkahapo

lalagpas sa dalawang araw,
o kung may iba pang
maranasang sintomas,
magpatingin sa doktor

1

37 Iba pang epekto ng pagpupurga: Maaaring sumama ang bulati sa dumi o sa
napakabihirang pagkakataon ay lumabas ito sa ilong o sa bibig – maaaring
hilahin ito o kaya ay ipaluwa sa bata

38 Mga Benepisyo ng pagbibigay ng Bitamina A at pampurga nang sabay:

Malakas

Malusog ang mga mata

Walang bulati para sa mas
maayos na nutrisyon

2

Ipaliwanag ang tamang dosis ayon sa edad

Malakas

6

Malusog ang mga mata

Mga side effects na maaaring maramdaman:

silang mga katanungan.

Walang bulati para sa mas
maayos na nutrisyon

7

Bihira lamang ang mga side
effects: sa loob ng isang daang
bata, lima lang ang maaaring
makaranas ng mga ito

8

Panandalian lang ang mga side
effects: tumatagal nang hanggang
dalawang araw lamang

9

Para sa mga sintomas na
lalagpas sa dalawang araw, o
kung may iba pang maranasang
sintomas, magpatingin sa doktor

Ano ang dapat gawin kapag nabulunan ang isang bata
Ang mga nagbibigay ng tableta sa maliliit na bata ay dapat nakapagsanay sa gagawin kapag nabulunan ang bata. Dapat ding
mayroon silang awtoridad at paggalang ng mga tauhan sa health center upang umaksyon kung kinakailangan.

Para sa maliliit na bata

Para sa mga mas matandang bata.
Pagkaduwal

Pagsusuka

Sakit ng ulo

Pagkawala ng
ganang kumain

3

39 Itanong kung mayroon ba

?

Pumunta sa Vitamin Angels website sa www.vitaminangels.org para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbibigay ng suplementasyon ng Bitamina A
at pampurga. Matatagpuan din dito ang kopya ng Performance Checklist, demonstration video, at iba pang mga materyales.

(2 hanggang
5 taon)

hanggang

Maglaan ng ilang kopya ng Visual Checklist na ito kapag nagbibigay ng Bitamina A at pampurga. Ikaw at ang iba pang mga service provider ay maaaring
sumangguni sa checklist kung kinakailangan upang matiyak na tama at ligtas ang serbisyong ibinibigay.

Pagkawala ng
ganang kumain

(1 hanggang 2 taon)

24 hanggang 59 na
buwan

Mga Benepisyo ng pagbibigay ng Bitamina A at pampurga nang sabay:

4. Feedback/Puna: Bigyan ang bawat service provider ng iyong puna at komento sa mga hakbang na ginawa
nilang tama at sa mga hakbang na kailangan pa nilang pagbutihin. Gamitin ang performance ratings upang makapagbigay ng patas na puna.

Pagkaduwal

3

12 hanggang 23 na
buwan

• Ihiga ang bata nang nakadapa;
ilagay ang dibdib ng bata sa
iyong hita, pagkatapos ay
ayusin ang ulo ng bata na
nakaposisyon pababa.
• Maingat na birahin ang gitnang
bahagi ng likod ng bata 5 beses
gamit ang iyong palad.

Kapag hindi pa rin umubra:
• Ihiga ang bata nang patihaya
sa iyong hita.
• Pisilin ang dibdib ng bata 5
beses gamit ang iyong 2 daliri.
• Ulitin kung kinakailangan.

• Ihiga ang bata nang nakadapa; Kapag hindi pa rin umubra:
• Patayuin ang bata at pumusisyon
ilagay ang dibdib ng bata sa
iyong hita; ayusin ang ulo ng
ka sa likod niya. Ilagay ang iyong
bata na nakaposisyon pababa.
mga kamay sa bahagyang ibaba
• Maingat na birahin ang gitnang
ng kanyang rib cage/tadyang.
bahagi ng likod ng bata 5 beses • Hilahin ang katawan ng bata
gamit ang iyong palad.
pataas habang nakadiin ang mga
kamay sa nasabing posisyon.
• Ulitin kung kinakailangan.
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Kinikilala nang may pasasalamat ng Vitamin Angels ang paghango ng
mga materyales mula sa UNICEF, WHO, the Micronutrient Initiative,
and EngenderHealth para sa pagbuo ng checklist na ito.
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Hinihikayat ang paggamit ng mga materyales na may pagkilala
sa Vitamin Angels bilang pinagmulan ng mga ito.

Pamamaga ng
bumbunan

(malambot na bahagi ng ulo)

Bahagyang pananakit
ng tiyan

Pagtatae

10 Iba pang epekto ng pagpupurga: Maaaring sumama ang bulati sa
dumi o sa napakabihirang pagkakataon ay lumabas ito sa ilong o
sa bibig – maaaring hilahin ito o kaya ay ipaluwa sa bata

Pagkahapo

11 Napakaligtas,

kahit isabay pa
sa pagbabakuna

1

2

3

12 Itanong kung

mayroon ba silang
mga katanungan

?

Mga Kondisyon para
Makatanggap ng Serbisyo

Part 2a

Pagbibigay ng Bitamina A

Part 2b

13 T
 anungin ang pangalan ng bata at hingin

ang kanyang health card—gamitin ito para
tiyakin ang pangalan, edad at petsa ng
huling pagtanggap ng Bitamina A at
pampurga

natupad niya ang mga kondisyong nakalista para sa serbisyong iyon. Huwag na huwag ipauwi ang Bitamina A o pampurga sa
tagapangalaga para ibigay niya ito sa bata sa kanilang bahay.

Maging karapat-dapat tumanggap ng Bitamina A

Maging karapat-dapat tumanggap ng Pampurga

6 hanggang 59 na buwan

12 hanggang 59 na buwan

(6 na buwan hanggang 5 taon)

(1 hanggang 5 taon)

Tanungin: Ilang taon na ang bata?

Tiyakin: Ang edad ay 6 hanggang 59 na buwan

Tiyakin: Ang edad ay 12 hanggang 59 na buwan
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8
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Ipakita ang mga kapsula ng Bitamina A sa tagapangalaga

Ipakita ang mga tableta ng pampurga sa tagapangalaga

Tanungin: Kailan huling nakatanggap ng Bitamina A
ang bata?

Tanungin: Kailan huling nakatanggap ng pampurga ang bata?

Tanungin ang tagapangalanga kung ang bata ay nakararanas
ng mga sumusunod. Kung oo, huwag bigyan ng serbisyo
ang bata at ipadala siya sa pinakamalapit na health center
o ospital para masuri.
Para sa Bitamina A – OBSERBAHAN at tiyakin na ang bata
ay HINDI NAKARARANAS NG:

24 hanggang 59
na buwan

DINUROG/
DINIKDIK

DINUROG/
DINIKDIK

19 Putulin ang dulo ng kapsula

24 Piliin ang dosis ayon sa edad ng bata. Kapag

16 Upang maiwasang mabulunan ang bata,

20 Huwag hawakan ang bata; ibigay ang Bitamina A

25 Gamit ang babasaging bote, durugin ang tableta

21 Itapon ang gamit na kapsula sa basurahan

26 Upang maiwasang mabulunan ang bata, tanungin at

6 hanggang 11
buwang

100,000 IU

gagamit ng kalahating tableta, itabi ang natirang
kalahati para magamit sa ibang bata.

hanggang maging pinung-pino na parang pulbos.
LAGING durugin ang tableta para sa LAHAT ng mga
batang ang edad ay mababa sa limang taon.

27 Hahawakan ng tagapangalaga ang ulo ng bata at
tutulungan niya itong ibuka ang kanyang bibig.
Huwag hawakan ang bata. Gamit ang tiniklop na
papel, dahan-dahang ibuhos ang pinulbos na
pampurga sa bibig ng bata.

28 Itapon ang ginamit na papel sa basurahan

12 hanggang 59
na buwan

tiyakin na kalmado siya. Huwag na huwag pilitin ang
isang bata na tumanggap ng pampurga kapag ayaw
nito; at huwag ibibigay sa batang umiiyak.

200,000 IU

OPSYONAL: Pagkatapos ibigay ang pampurga, maaaring
painumin ang bata ng malinis na tubig na nasa malinis na tasa
o baso. Kapag walang malinis na tubig, maaaring pakuluan,
salain o lagyan ng chlorine ang tubig upang ito ay maging
ligtas na inumin.

Tiyakin: Hindi nabigyan ng pampurga sa loob ng isang buwan
Tanungin ang tagapangalanga kung ang bata ay nakararanas
ng mga sumusunod. Kung oo, huwag bigyan ng serbisyo
ang bata at ipadala siya sa pinakamalapit na health center o
ospital para masuri.

400 mg

15 Linisin/hugasan ang mga kamay

tanungin at tiyakin na kalmado siya. Huwag na
huwag pilitin ang isang bata na tumanggap ng
pampurga kapag ayaw nito; at huwag ibibigay
sa batang umiiyak.

Tanungin: Ilang taon na ang bata?

Tiyakin: Hindi nabigyan ng Bitamina A sa loob ng
isang buwan.

12 hanggang 23
na buwan

200 mg

14 T
 ignan kung karapat-dapat tumanggap ng serbisyo ang bata. Ang isang bata ay maaaring makatanggap ng serbisyo kapag

Pagbibigay ng Pampurga

Part 2c

17 Piliin ang tamang dosis ayon sa edad ng bata

22 Tanungin kung nalunok ba ng bata ang Bitamina A

29 T
 anungin ang bata kung nanguya na niya ito
at kung okay lang siya

Alternatibong Paraan ng Pagdurog ng Tableta

O
Durugin gamit ang
kutsara

at kung okay lang siya

Durugin gamit ang
almires

Kung Mebendazole ang ibibigay, sundin ang
mga hakbang na ito, kapalit ng # 24 na hakbang
na nasa itaas

Para sa pampurga – OBSERBAHAN at tiyakin na ang bata
ay HINDI NAKARARANAS NG:

12 hanggang 59 na buwan
DINUROG/DINIKDIK

a

Matinding hirap sa paghinga sa
araw na ito

Matinding
hirap sa
paghinga sa
araw na ito

Pagsusuka
sa araw na
ito

Lagnat sa
araw na
ito

Matinding
pagtatae sa
araw na ito

18 Hahawakan ng tagapangalaga

ang ulo ng bata at tutulungan niya
itong ibuka ang kanyang bibig

23 Punasan ang sobrang ‘oil’ sa kamay at gunting

Pagkatapos ibigay ang
pampurga, maaaring
painumin ang bata ng
malinis na tubig.

b

Bigyan ang tagapangalaga
ng ‘disposable’ na baso
na may malinis na inuming
tubig upang maibigay sa
bata.

500 mg

24 Parehong dosis para sa LAHAT ng batang
ang edad ay mababa sa limang taon

