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PETUNJUK: TEMPAT DISTRIBUSI/FASKES/ORGANISASI: TANGGAL:
KECAMATAN atau DAERAH TINGKAT DUA: PENANGGUNG JAWAB:

KABUPATEN/PROVINSI:

Kelompok 
Umur

Dosis

Tuliskan angka 1 jika penerima layanan mendapatkan suplemen multivitamin
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Total 
berdasarkan 
kelompok

Ibu
Menyusui

Wanita Usia Subur

Gunakan Lembar Perhitungan Harian 
baru setiap hari

Bukan kelompok sasaran VA

B. Total dosis yang digunakan hari 
ini

C. Total dosis yang hilang 
(Tidak diberikan, tidak tercatat)

D. Sisa Jumlah Stok
 __________ (tanggal)

(=A - B - C)

Jumlah dosis untuk setiap wanita: _______                                                (1 botol = 180 dosis)

Suplementasi Multivitamin untuk Wanita Hamil

Wanita Usia SuburIbu Menyusui

Keterangan

Wanita Hamil

Wanita Hamil

Produk
A. Total dosis yang diterima di 

tempat distribusi

Jumlah dosis untuk setiap wanita: _______                                               

Bukan kelompok sasaran VA

Multivitamin untuk 
Wanita Hamil 

Efek Samping Tindakan yang Diambil
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