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Pagtuturo sa Komunidad

MGA GABAY PARA SA SABAY NA PAGBIBIGAY 
NG VITAMIN A AT PAMPURGA

Magbibigay ng Vitamin A 
at pampurga ngayong
araw na ito

6 hanggang 11 buwan
(6 na buwan hanggang 

isang taon)

12 hanggang 23 
buwan

(1 hanggang 2 taon)

24 hanggang
59 buwan

(2 hanggang 5 taon)Pampurga

Bitamina A

Ibinibigay kada apat hanggang anim 
na buwan

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

Walang bulati para 
sa mas maayos na 

nutrisyon

Malusog ang 
mga mata

Malakas

Mga side e�ects na maaaring maranasan:

PagtataePagkawala ng
ganang kumain

Bahagyang
pananakit ng 

tiyan

Pagkaduwal Pagsusuka Sakit ng ulo PagkahapoPamamaga ng
bumbunan
(malambot na
bahagi ng ulo)

 

Bihira lamang ang mga 
side e�ects: Sa bawa't 
isang daang bata, lima 
lang ang maaaring 
makaranas ng mga ito

Ang mga side e�ects 
ay panandalian lang at 
maaring tumagal nang 
hanggang dalawang 
araw lamang

Kung ang mga sintomas ay tumagal nang lagpas sa dalawang araw o 
kung may iba pang maramdamang sintomas, ito ay hindi na bahagi ng 
side e�ects mula sa Vitamin A o pampurga. Malamang ay may sakit 
ang bata at dapat siyang dalhin sa health center para malapatan ng 
angkop na lunas.

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

Napakaligtas, 
kahit isabay pa sa 
pagbabakuna

Itanong kung 
mayroon ba silang 
mga katanungan.

Pangalan:                                                

Batiin ang mga bata
at tagapangalaga

Ipaliwanag ang tamang dosis ayon sa edad
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Mga Kondisyon para
Makatanggap ng Serbisyo

Tanungin 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.

Tignan kung karapat-dapat tumanggap ng serbisyo ang bata. Ang isang bata ay maaaring makatanggap 
ng serbisyo kapag natupad niya ang mga kondisyong nakalista para sa serbisyong iyon.

Huwag na huwag ipapauwi ang Vitamin A o pampurga sa tagapangalaga para ibigay sa bata.

MAAARING MAKATANGGAP 
NG BITAMINA A

MAGING KARAPAT-DAPAT 
TUMANGGAP NG PAMPURGA

Tiyakin: Ang edad ay 6 hanggang 59 na buwan 

Ipakita ang mga kapsula ng Bitamina A sa 
tagapangalaga
Tanungin: Kailan huling nakatanggap ng 
Bitamina A ang bata?
Tiyakin: Hindi nakatanggap ng Vitamin A sa 
loob nang nakaraan isang buwan. Ang bata 
ay pasok sa takdang bigayan na tuwing apat 
hanggang anim na buwan

Tanungin ang tagapangalanga kung ang bata 
ay nakararanas ng mga sumusunod.

Para Vitamin A -- Obserbahan at siguraduhing 
walang:

Matinding hirap sa 
paghinga sa araw na ito

6 hanggang 59 na buwan
6 na buwan (hanggang 5 taon)

Kung meron, huwag bigyan ng serbisyo ang bata at ipadala siya 
sa pinakamalapit na health center o ospital para masuri. 

= Mahahalagang Hakbang para sa mga Tagapagbigay ng Serbisyo

Tanungin: Ilang taon na ang bata?

Tiyakin: Ang edad ay 12 hanggang 59 na buwan 

Matinding 
hirap sa 
paghinga 
sa araw na 
ito

12 hanggang 59 na buwan
(1 hanggang 5 taon)

Pagsusuka
araw na ito

Lagnatsa 
araw na ito

Matinding
pagtatae sa
araw na ito
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Tanungin: Ilang taon na ang bata?

Ipakita ang mga tableta ng pampurga sa 
tagapangalaga
Tanungin: Kailan huling nakatanggap ng 
pampurga ang bata?

Tiyakin: Hindi nabigyan ng pampurga sa 
loob ng isang buwan

Tanungin ang tagapangalanga kung ang bata ay 
nakararanas ng mga sumusunod.

Para sa pampurga -- Obserbahan at 
siguraduhing wala ang mga sumusunod:

Kung meron, huwag bigyan ng serbisyo ang bata at ipadala siya sa 
pinakamalapit na health center o ospital para masuri. 
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Pagbibigay ng Vitamin A
Linisin ang iyong mga kamay

Piliin ang 'dose' ayon sa edad

Upang maiwasang mabulunan ang bata, tanungin at tiyakin na kalmado siya. 

Huwag na huwag pilitin ang 
isang bata na uminom ng 
Vitamin A. Huwag pisilin ang 
ilong upang mapalulon siya at 
huwag ibibigay sa isang bata 
na umiiyak.

100,000 IU 200,000 IU

 

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

Gupitin ang dulo ng kapsula Huwag hawakan ang bata; ibigay 
ang Bitamina A

Itapon ang ginamit
na papel sa basurahan

Tanungin ang bata kung nanguya 
na niya ito at kung okay lang siya

Punasan ang sobrang ‘oil’ sa 
kamay at gunting

Huwag na huwag 
ipapauwi ang 
Vitamin A o 

pampurga sa 
tagapangalaga 

para ibigay sa bata.

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

12 hanggang 59 na buwan
(2 hanggang 5 taon)
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Pagbibigay ng Pampurga
Piliin ang 'dose' ayon sa edad Kapag gagamit ng 
kalahating tableta, itabi ang natirang kalahati para 
magamit sa ibang bata.

Upang maiwasang mabulunan ang bata, 
tanungin at tiyakin na kalmado siya.

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

Huwag na huwag 
pilitin ang isang 
bata na uminom ng 
Vitamin A. Huwag 
pisilin ang ilong 
upang mapalulon 
siya at huwag 
ibibigay sa isang 
bata na umiiyak.

12 hanggang 23 buwan
(1 hanggang 2 taon)

200 mg 400 mg

24 hanggang 59 buwan
(2 hanggang 5 taon)

 

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.

Itapon ang ginamit na papel sa basurahan. Alamin kung nanguya ng bata at kung okay ba siya.

OPSYONAL: Maaaring painumin ng tubig ang batapagkatapos 
mabigyan ng pampurga, lalo na kung mukhangnahihirapan siyang 
lunukin ito.  Hindi kinakailangang magpainom ngtubig sa bawa’t 
batang pinupurga.  Siguraduhing ang ibibigay na tubig ay malinis 
at nakalagay sa malinis na baso.  Siguraduhing maayos na nakaupo 
ang bata at hindi ito nakatingala.

Pagkatapos ibigay 
angpampurga, maaaring 
painumin ang bata ngmalinis 
na tubig.

Huwag pilitin ang bata na 
uminom ng tubig.

Alternatibong Paraan ng Pagdurog ng Tableta

Durugin gamit 
ang kutsara

Durugin gamit
ang almires

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

DINUROG
12 hanggang 59 na buwan

500mg

DINUROG DINUROG

Huwag na huwag 
ipapauwi ang 
Vitamin A o 

pampurga sa 
tagapangalaga para 

ibigay sa bata.
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Pagtatala at Pangwakas na Pagpapayo
Itala ang mga dosis na naibigay sa 
talaan/register at sa health card

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

Para sa maliliit na bata Para sa mga mas matandang bata.

• 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. 
 

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.  

• Ihiga ang bata nang 
nakadapa; ilagay ang 
dibdib ng bata sa iyong 
hita; 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:
• Patayuin ang bata at 

pumusisyon ka sa likod 
niya. Ilagay ang iyong mga 
kamay sa bahagyang ibaba 
ng kanyang rib cage/tady-
ang.

• Hilahin ang katawan ng 
bata pataas habang 
nakadiin ang mga kamay 
sa nasabing posisyon.

• Ulitin kung kinakailangan.

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. 

 
 

© 2022 Vitamin Angels. Some Rights Reserved.
Hinihikayat ang paggamit ng mga materyales na may pagkilala sa

Vitamin Angels bilang pinagmulan ng mga ito.   

Para sa Hakbang 32 
hanggang 39, bumalik 

sa unang pahina at 
repasuhin ang Hakbang 

5 hanggang 12 ng 
Pagtuturo sa Komunidad

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
Distribution register

Pangwakas na 
Pagpapayo

-

Mga Kagamitan para saPagbibigay ng Bitamina A at Pampurga:
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