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Maaring mahirap ang pagdesisyon kung 
kailan pananatilihin ang may sakit na bata sa
pangangalaga. Ang mga sumusunod na mga
katanungan ay maaring makatulong sa iyong
mga desisyon: Madali bang makakasali ang 
bata sa mga normal na gawain ng programa? 
Ang sakit ba ng bata ay nangangailangan ng
higit na atensyon sa kayang ibigay ng mga 
staff? Ang sakit ba ng bata ay makakaapekto sa
kalusugan at kaligtasan ng 
ibang mga bata? Tandaan 
na kapag ang maysakit 
na bata ay pinanatili sa 
bahay, ang lahat ay mas 
magiging malusog.

GAANO KALALA 
ANG SAKIT NG 

BATA BAGO DALHIN 
SA PANGANGALAGA?

GAANO KATINDI ANG MALALANG SAKIT? 
PAGKIKILA SA MGA SENYALES
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BATA BAGO DALHIN 
SA PANGANGALAGA?
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Bagamat nilalayon naming magbigay ng napapanahon
at tamang impormasyon, maaaring ang ilan sa mga
impormasyong naririto ay nagbago na mula nang
ilathala ang pulyetong ito. Komunsulta ng doctor 
o eksperto sa pangangalaga ng kalusugan para sa
mas napapanahong impormasyon, lalo na kung ang
bata ay may sintomas na kahalintulad ng sakit na
trangkaso.
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MR. PUTTER AND TABBY CATCH THE COLD 
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P A R A   S A   D A G D A G   N A   K A A L A M A N

- Naimpeksyong mga marka sa balat
- Pagkukulay gray o pamumuti ng dumi
- Pananakit ng ulo at paninigas ng leeg
- Pagsusuka (dalawang beses o mahigit

sa loob ng 24 oras)
- Kakaibang mga ikinikilos — Ang bata ay

iritable ; hindi maganda ang pakiramdam
ng bata o nananamlay  ang bata mas
madalas umiyak

- Ang bata ay walang ganang sumali sa mga
normal na gawain ng programa

- Kawalan ng ganang kumain
- Pananakit ng tenga

KADALASANG SAKIT NG MGA BATA
PAMAMAGA NG MATA
(pamumula ng mata)

LUGA 
(impeksyon sa loob ng tenga)

SIPON

NAMAMAGANG LALAMUNAN
(strep lalamunan)

UBO

PAGTATAE

BULATE

SINGAW SA BALAT

BULATE

KUTO

GALIS

BULUTONG

TIGDAS HANGIN

MENINGITIS

POSIBLENG MGA SINTOMAS
Pangangati, pananakit ng mata, o pamumula
ng talukap

Pananakit ng tenga, mataas na temperatura, o 
pag-agos ng tubig sa tenga. Ang sanggol ay maaring
magpakita ng sakit sa pamamagitan ng pag-ikot 
ng ulo, paghila ng tenga, o pagiging iritable.

Barado o namumunong ilong, paghahatsing, pamamasa
ng mata, pananakit ng lalamunan, ubo, pananakit ng
kalamnan, pananakit ng ulo, pagsusuka o pagtatae

Matitinding papanakit ng lalamunan, lagnat, 
paglaki ng kulani,o pamumula

Matubig na dumi, limang beses o mahigit 
pang pagdumi sa loob ng 8 oras o mas 
madalas na pagdumi ng bata kumpara 
sa normal na pagdudumi

Iritasyon at pangangati ng puwet;
maliit na puting bulate sa puwet

Pamumula, pagbibiyak, taghiyawat; paikot na pagbabalat
(madalas sa mukha, pero pwedeng kahit saan)

Sa balat: namumula o nagingitim na bilugang marka na
may nakaumbok na gilid; sa anit: namumula, namamalat
na anit na may kasamang paglalagas ng buhok

Pangangati, maliliit na sugat sa dulo ng buhok,
lisa (maliliit na insekto) sa anit o buhok, itlog 
sa gilid ng buhok malapit sa anit

Sobrang pangangati, mapulang pantal o paltos, minsan
sa linya o madalas sa gitnang daliri ng kamay at paa

Lagnat, pangangatog, pananakit ng ulo, pamamantal
mula sa may tiyan palabas, na nagiging paltos na
may kasamang maliliit na pantal

Kadalasang nangyayari sa mga bata na edad
24 buwan pababa; lagnat ng 3 o 4 na araw, 
at pamamantal sa loob ng 1 hanggang 2 araw

Matinding pananakit ng ulo, mataas na lagnat, 
kawalan ng ganang kumain, pagsusuka, deliryo,
paninigas ng leeg at likod, koma

MGA SANHI
Mga virus, bakterya, baradong daanan ng luha.
Nagtutubig at pamumula ng mata ay madalas sa
mayroong allergy o sipon.

Bacteria, mga virus

Mga virus

Streptokokus na bakterya, kumakalat sa 
pamamagitan ng laway paghatsing o pag ubo

Impeksyon ng virus, kumakalat sa pamamagitan 
ng hangin at direktang kontak; o maaring 
sanhi ng allergy na hindi nakakahawa

Mga virus, bakterya o parasitiko, allergy sa 
pagkain, mga gamot, mga sakit sa pagdumi. 
Ang mga nakakahawang uri ay kumakalat 
sa direktang kontak, lalong lalo na sa dumi. 
Maiging maghugas ng kamay pagkatapos 
magpalit ng diaper o magbanyo!

Pagkamot ng bata sa may parasitikong bahagi,
pagkokontamina ng mga daliri, at pagkakalat
ng impeksyon sa kanya at sa iba
Mga bakterya, kumakalat sa pamamagitan ng
pagkadikit sa maysakit o kontaminadong lugar

Fungus infection, kumakalat sa pamamagitan ng
maysakit na tao, hayop, o kontaminadong lugar

Kuto sa ulo, kumakalat sa pamamagitan ng pagdikit
sa taong may lisa/kuto, o sa ng pakikipaghiraman
ng suklay, damit, o kobre kama.

Mites, kumakalat sa pamamagitan ng pagdikit sa taong
may galis o sa damit o kobre kama ng taong may galis.

Mga virus, kumakalat sa pamamagitan ng pagdikit
sa taong may bulutong o sa pamamagitan ng
hangin, lalo na kung 2 bago magpakita 
ng pamamantal hanggang ito ay matuyo.

Pantao herpes virus 6, kumakalat sa pamamagitan 
ng pagkadikit sa pawis, laway o anumang nilalabas 
ng katawan ng taong may sakit.

Mga virus at bakterya, kumakalat sa pamamagitan 
ng pagdikit sa tao, hayop, insekto, o lugar ng
taong maysakit.

AKSYON
Huwag isama ang bata kung hindi komportable,
nilalabasan ng medyo makapal na puti o dilaw 
sa mata, o ang talukap ay namamaga, o nag iba 
ang kulay. Readmit sa loob ng 24 oras pagkatapos
malagyan ng antibiotic eye drops.

Huwag isama kung ang bata may lagnat, 
mukhang may sakit, may luga, o may 
nararamdamang sakit na mahigit na sa 3 araw.

Huwag isama kung ang bata ay ayaw makisali, 
may lagnat, hirap huminga, o nagpapakita ng
sintomas ng pamamantal o pagkakaroon ng
pasa na walang kinalaman sa pagkakabangga.
Huwag isama hanggang matapos ang 24 oras
na pang gagamot o habang hindi pa nawawala
ang lagnat.

Huwag isama kung may walang gana
o may lagnat.

Huwag isama kung may duming madugo o maitim, 
kung may pananakit ng tiyan, walang ihi sa loob
ng 8 oras, lagnat, plema sa dumi, matamlay, mata
o balat na madilaw o dumi na hindi nailagay sa
diaper o banyo. Maaring kinakailangang dumaan
sa stool culture ang bata para malaman ang sanhi.
Babala sa panunuyo (kawalan ng ihi, panunuyo
ng bibig, kawalan ng luha, panunuyo ng balat).

Huwag isama hanggang hindi pa magaling.

Huwag isama hanggang 24 hours pagkatapos
magsimula ng pang gagamot.

Huwag isama hanggang 24 hours pagkatapos
magsimula ng pang gagamot.

Huwag isama hanggang hindi pa magaling; 
maaraming kailanganin ang pangalawang lunas.
Importante ang tuloy tuloy na pag-aalis ng itlog 
para malaman ang matagumpay na pang gagamot.

Huwag isama hanggang 24 hours pagkatapos
magsimula ng pang gagamot.

Huwag isama hanggang matuyo ang mga 
paltos at walang makitang mga bagong
paltos sa loob ng 48 oras.

Huwag isama hanggang di pa lumilipas ang 
lagnat o nababawasan ang pantal.

Huwag isama hanggang hindi pa sinasabi
ng doktor or departamento na pwede nang
umuwi ang bata.

Komonsulta sa doktor kung ang mga sintomas

ng bata ay nagpatuloy or lumala. Hinihikayat 

na ang mga tagapangalaga ay sumunod sa

alituntunin ng bawat programa. Mas makabubuti

kung ang mga magulang ay pamilyar sa mga

alintuntunin ng kanilang mga amo sa oras ng

pangangailan at maghanda ng ikalawang plano

para sa ibang pang pagpipiliang mangangalaga

sa mga hindi inaasahang araw.

Kung ang iyong anak ay may alinman sa mga sumusunod
na sintomas at may lagnat na 100°F o pataas, siya ay hindi
dapat alisin sa pangangalaga:

- Kakaibang marka sa balat, pamumula, o mga pasa
na hindi sanhi ng pagkakasugat

- Namamagang lalamunan or hirap sa paglunok
- Kakaibang pangingitim o pagkukulay tsaa ng ihi
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Mga virus

Streptokokus na bakterya, kumakalat sa 
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ng hangin at direktang kontak; o maaring 
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Ang mga nakakahawang uri ay kumakalat 
sa direktang kontak, lalong lalo na sa dumi. 
Maiging maghugas ng kamay pagkatapos 
magpalit ng diaper o magbanyo!
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ng impeksyon sa kanya at sa iba
Mga bakterya, kumakalat sa pamamagitan ng
pagkadikit sa maysakit o kontaminadong lugar

Fungus infection, kumakalat sa pamamagitan ng
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sa taong may lisa/kuto, o sa ng pakikipaghiraman 
ng suklay, damit, o kobre kama.

Mites, kumakalat sa pamamagitan ng pagdikit sa taong
may galis o sa damit o kobre kama ng taong may galis.

Mga virus, kumakalat sa pamamagitan ng pagdikit 
sa taong may bulutong o sa pamamagitan ng 
hangin, lalo na kung 2 bago magpakita 
ng pamamantal hanggang ito ay matuyo.

Pantao herpes virus 6, kumakalat sa pamamagitan 
ng pagkadikit sa pawis, laway o anumang nilalabas 
ng katawan ng taong may sakit.

Mga virus at bakterya, kumakalat sa pamamagitan 
ng pagdikit sa tao, hayop, insekto, o lugar ng 
taong maysakit.
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Huwag isama kung ang bata may lagnat, 
mukhang may sakit, may luga, o may 
nararamdamang sakit na mahigit na sa 3 araw.
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may lagnat, hirap huminga, o nagpapakita ng 
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pasa na walang kinalaman sa pagkakabangga.
Huwag isama hanggang matapos ang 24 oras 
na pang gagamot o habang hindi pa nawawala 
ang lagnat.
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Huwag isama kung may duming madugo o maitim, 
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Huwag isama hanggang di pa lumilipas ang 
lagnat o nababawasan ang pantal.

Huwag isama hanggang hindi pa sinasabi 
ng doktor or departamento na pwede nang 
umuwi ang bata.
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pangangailan at maghanda ng ikalawang plano

para sa ibang pang pagpipiliang mangangalaga
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