
Isang Gabay Para 
Sa First 1000 

Days Journey ni 
Mommy at Baby

Alagang



Kapag malusog si Mommy,
malusog din si Baby.

Dear Mommy,
Ano-ano ang pangarap mo para kay baby? Paano mo 

naiisip ang kanyang paglaki? Ang kanyang pagpasok sa 
school? Ang kanyang kakayahan na grumaduate ng school 

hanggang college?

Paano kung malaman mo na ngayon pa lang, sa iyong 
pagbubuntis, ay maari mo nang bigyan ng magandang 

pagkakataon ang iyong baby para makamit ang lahat ng 
ito?

Ayon sa mga eksperto, ang First 1000 Days ay ang “Golden 
Window of Opportunity” upang masiguro ang kalusugan 
at kakayahan ni baby na lumaki ng wasto. Ang batang 

naalagaan sa kanyang First 1000 Days ay lalaking matalino, 
maliksi, hindi sakitin, mahusay makipag-kapwa, at magaling 

sa eskwela. Mas tataas ang tyansa niyang kumita nang 
Malaki at makatulong iahon ang pamilya mula sa hirap.

Ito ay nagsisimula sa iyo, mommy. Mahalaga na maalagaan 
ang iyong sarili ngayon pa lang. Masaya kami at kami ay 

naging katulong ninyo sa paglalakbay na ito.

Happy Journey sa inyong First 1000 Days, Mommy at Baby!

Pangalan ni Mommy

Address

Personal Information

Edad Bigat Tangkad

Contact Person in case of Emergency Contact Number

Medical Information

Kabuuhang Sukat ng Katawan (BMI) Last Menstrual Period (LMP)

Expected Date of Delivery (EDD) OB Score

Ang Librong ito ay kay...

Blood Type



Kahalagahan
ng First 1000 Days

Ang First 1000 Days o ang panahon simula Pagbubuntis 
hanggang 2 years old, ay ang “Golden Window of 

Opportunity” para sa kinabukasan ni baby. Ang brain 
development ni Baby sa panahong ito ay ang magiging 
pundasyon para sa kanyang cognitive development. Ito 
rin ang pundasyon niya sa pagkakaroon ng maayos na 
kalusugan. Ang mga bata na nabigyan ng pansin ang 

nutrisyon sa First 1000 Days ay:

Kung tayo ay tataya at mamumuhunan para sa paglaki 
ng ating mga anak, ang First 1000 days ni Baby ang 

pinakamainam na paraan upang masiguro na lumaki ng 
malakas, malusog, at matalino si Baby. 

mas kayang makapagtapos ng 5 taon ng pag-aaral

mas magkakaroon ng kakayahan na kumita ng
50% na mas malaki sa pagtatrabaho

mas nagkakaroon ng mas malusog na pamilya 
pagtanda

mas kayang malagpasan ang nakamamatay na sakit 
kagaya ng impeksyon, tigdas, hepatitis, at HIV

Source: http://1000days.unicef.ph
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Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Posibleng makaramdam ng pagsusuka, 
pagkahilo, mabilis na pagkapagod at 

unti-unti paglaki ng suso.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Madalas na pag-ihi. Posibleng 
makaramdam pa rin ng pagkahilo, 

pagkapagod constipation at heartburn.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate ObiminCalciumade Hemarate Obimin

Nagkaroon na ng FIRST 1000 DAYS Orientation
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Lubos na 
pagmamahal 
ng isang ina sa 
kaniyang anak  
ang nagbibigay 
ng lakas ng loob 
na harapin ang 
bukas, sapagkat 
ang kaniyang 
buhay ay buhay 
rin ng kaniyang 
anak.
Ngayon higit 
na kailangan 
ng isang ina 
na aalagaan 
ang sarili para 
maalagaan din 
ang kaniyang 
anak  at mabigyan 
ng magandang 
buhay.
Papalapit na ang 
araw ng iyong 
pinakahihintay. 
Excited ka na ba?
Bago ang lahat, 
tiyakin na sa 
panahon ng iyong 
panganganak 
ay ligtas ka at 
ang iyong baby. 
Nakasalalay 
dito ang buhay 
ninyong mag-ina.

Tamang Nutrisyon Para kay Nanay

Sa sinapupunan pa 
lamang ni nanay 
nagsisimula ang 
panghabangbuhay na 
kalusugan ni Baby.

Sa mahalagang panahon na ito, 
Nanay, kailangan na kumain ng 
masusustansyang pagkain. Kung 
hindi pa kayo nagsisimula, mainam 
na magsimula na kayo, Nanay, 
sa inyong pre-natal vitamins and 
minerals upang mapunan ang inyong 
pangangailangan at ni Baby. 

Mga importanteng Vitamins at Minerals 
sa pagbubuntis:

1. Folic Acid o Folate 
 Ang paginom ng bitamina na ito 

ay nakakatulong na maiwasan 
ang pagkakaroon ni baby ng 
Neural Tube Defects kagaya ng 
Spina Bifida at anencephaly. Ito 
rin ay nakakabawas ng iba pang 
depekto kagaya ng pagkabingot, 
at problema sa puso. Para kay 
mommy, maari ding bumaba 
ang chance ng preeclampsia 
kung may sapat na folic acid 
consumption habang buntis.

2. Iron 
 Iron? Iyon ‘yun! Kadalasan ang 

mga buntis ay hindi nakakuha 
ng sapat na iron sa katawan 
dahil kulang ito sa pagkain para 
sakanilang dalawa ni baby. Kaya 
madalas, nagkakaron ng iron-
deficiency anemia si Mommy na 
nagpapataas ng tyansa para sa 
pre-term delivery, low birth weight, 
at hindi pag develop ng maayos 
ni baby.

3. Calcium
 Para sa malakas na buto. 

Kailangan ang calcium ni mommy 
at baby dahil madalas, wala ito 
sa pang-araw araw na pagkain 
natin. Kailangan ito ni mommy at 
baby para sa malusog at malakas 
na nerves, bones, at muscles. 
Sinasabing ang calcium din daw 
ay nakakaiwas sa manas at 
pangangalay sa pagbubuntis.

4. Essential Fatty Acids
 Talino ni baby? Kailangan 

ng Omega-3! Kailangan ang 
bitamina na ito gaya ng DHA 
at EPA para sa pag-develop ni 
baby ng kanyang brain, nerves, at 
eye tissues. Maari itong makuha 
sa pagkain ng isda, o pag-inom 
ng pre-natal vitamins na may 
Omega-3 DHA at EPA.

Pagbubuntis

Source: www.babycenter.com
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Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Maaring dumalas ang pagpapawis 
at pag-ihi. Pagbigat ng timbang ng 

mga 2-3 pounds.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin

Mga
Karaniwang
Sintomas

• Morning Sickness
• Skin Pigmentation
• Frequent Urination
• Constipation
• Tiredness
• Leg Cramps
• Vaginal Discharge

• Stretch Marks
• Hemorrhoids
• Urinary Leakage
• Heartburn
• Indigestion
• Increased 

Perspiration

Iba’t-ibang mga sintomas ang maaaring lumitaw sa 
kurso ng iyong siyam na buwang pagbubuntis, ilan 
sa mga ito ay:

Tanda ng 
Panganib

Pagkokombulsiyon
Pagdugo ng pwerta
Matinding sakit ng tiyan 
at sakit ng ulo

Pagdilim ng paningin
Hirap sa paghinga
Lagnat at pagsusuka

Nakapagpacheck up na sa OB o 
Midwife
Nagkaroon na ng FIRST 1000 DAYS 
Orientation sa OB/Midwife
Nalaman na ang Expected Due 
Date
Paginom ng tamang vitamins 
(Folic Acid, Iron, Calcium)
Pagkain ng tamang pagkain ayon 
sa Pinggang Pinoy
Paggawa ng Birth Plan kasama 
ang Midwife o OB-GYN

First Trimester Checklist
(0-12 weeks ng pagbubuntis)

Nakapagawa ng mga Screening 
Tests gaya ng:

Ultrasound
Routine Blood Tests: Blood 
Typing, Rh Status, at CBC Test
Hepatitis B test
HIV test
Urinalysis
Dental Check

Kahit anong 
sakit at hirap ay 

kakayanin ko para 
sa’yo, anak! 
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Bakit nadadagdagan
ang timbang ni Mommy?

0.5 kg Placenta

1 kg Breast Growth

1 kg Uterus

1 kg Amniotic Fluid

3 kg Baby

2 kg Increased Fluid

2 kg Maternal Stores (fat, protein & other nutrients) 

Bilang
na Buwan Timbang Petsa

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Pagdagdag ng Timbang

Timbang bago ang Pagbubuntis

Tangkad Edad

Ngunit huwag mag-
alala dahil ang mga 
sintomas ay maaaring 
mabawasan sa 
pamamagitan ng 
simpleng pagbabago 
ng diyeta o lifestyle.

Ngunit kung alinman 
sa mga sintomas 
ay magpatuloy, 
kumunsulta sa iyong 
doktor.

Kumain ng 
madaming 
prutas at gulay
Uminom ng 
sapat upang 
maiwasan ang 
constipation. 
Regular na 
exercise
Kapag 
nasusuka, 
subukan 
kumain ng 
paunti-unti. 
Kung ito’y 
nangyayari 
sa umaga, 
kumain ng 
crackers bago 
bumangon.
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Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Paglaki ng tyan. Makakaramdam din ng mahinang 
paggalaw ni baby at pagsusuka. Nababawasan 
ang dalas ng pag-ihi. Nagiging Magana kumain.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin

Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Maaring mahirapan sa paghinga at 
pag-ihi. Pagbigat ng timbang nga mga 

3-4 pounds.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin
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Plano sa Paghahanda sa Oras ng Panganganak at Emergency

Pangalan ng Doktor / Nurse / Midwife Pangalan ng Pasilidad na nais
mong Panganakan

May Akreditasyon ito mula sa Philhealth Oo Hindi (lagyan ng tsek)

Tinatayang Gastusin (PHP) Sasakyang Gagamitin

Taong Makakasama / Magbabantay

Kung Saka-sakaling Kailanganin ang Pagsalin ng Dugo,
ang mga Maaaring Tawagan ay sina: 

Buong Pangalan

Tahanan Tel / Cell. No.

Kung Sakaling Magkaroon ng Kumplikasyon, agad Tawagan si:

Pangalan ng Doktor

Ospital na Pagdadalhan Tel / Cell. No.

Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Maaring sumakit ang likod at 
mararamdaman ang madalas ng 

paggalaw ni baby.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin
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Paglaki ng Sanggol
sa Sinapupunan

Nagsisimula nang mabuo 
ang spinal cord ni baby. 

Ang puso ay nagsisimulang 
tumibok 3 linggo at

1 araw pagkaraan ng 
fertilization.

1st Month
Dito nabubuo ang puso,

ang daluyan ng dugo, mga 
mata, at mga lamang loob. 

Makikita na rin ang mga 
kamay at paa.

2nd Month

Mabilis na paglaki ng ulo 
at buto. Nabubuo na rin 

ang sistema ng paghinga 
at panunaw ng pagkain. 

Nagagalaw na din ni baby 
ang kaniyang mga kamay 

at paa.

3rd Month

Lumalaki na ang mga buto 
sa katawan at nagsisimula 
na rin lumikot si baby. Dito 
nabubuo na ang kaniyang 

kasarian.

4th Month Nabubuo na ang kaniyang 
mga muscles, tenga, ilong, 
at daliri sa kamay at paa. 
Unti-unti na ding nabubuo 

ang ipin sa loob ng gilagid.  

5th Month

Marunong na si baby na 
isubo ang kaniyang daliri, 

sumipa at maaring magka-
sinok. Buo na din ang 

kaniyang mata at talukap.

6th Month
Buong-buo na ang 

kaniyang utak at baga. 
Nababalutan ang buong 

katawan ng vernix (wax) na 
nagsisilbing proteksyon ng 

kaniyang balat.

7th Month
Tama na ang laki ng 

mga parte ng kaniyang 
katawan. Sakto na din ang 

haba ng kaniyang mga 
kuko sa kamay at sa paa. 
Lumalakas din ang pag-

kilos sa loob ng tyan.

8th Month
Mayroon na siyang buhok 

at balahibo sa buong 
katawan at nasa tamang 

posisyon na siya para 
lumabas.

9th Month
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Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Mararamdaman ang madalas na 
paggalaw ni baby. Maaring sumakit 
ang paa at likod habang nakatayo.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin

Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Maaring makaramdam ng sakit ng ulo at 
likod at posibleng mahirapan matulog. 

Pagbigat ng timbang ng mga 3-5 pounds.

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin
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Bagong Simula
Kumukuha ng ilang patak ng 
dugo mula sa sakong ng sanggol 
at ipinapatak sa isang diagnostic 
card. Maaring malaman ang 
resulta pagkalipas ng ilang araw.

Ang Newborn screening ay ang 
pagsusuri sa sanggol upang 
matukoy ng maaga kung 
mayroon siyang congenital 
metabolic disorder na maaring 
maging sanhi ng mental disorder 
at pagkamatay.

Nagpapacheck sa OB or Midwife 
(isang beses sa
isang buwan)
Nananatiling kumain ng 
masustansyang pagkain naaayon 
sa Pinggang Pinoy
Umiinom ng tubig
Nananatiling umiinom ng vitamins 
at minerals (Calcium, Essential 
Fatty Acids, Iron, Folic Acid, 
Vitamin C)

Second Trimester Checklist
(13-21 weeks)

Nagsimula ng mga exercise na 
ayon sa buntis
Nakapagpagawa ng tamang 
Screening Tests (Ultrasound (pwede 

na makita kung babae or lalaki si baby!), Test 
para sa:
Gestational Diabetes
Urinalysis
CBC
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Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin

Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Makakaramdam ng pagbigat sa ibaba ng tyan. 
Maaring mamaga ang sakong at mahirapang 

huminga. Pagbigat ng timbang ng mga 3-5 pounds. 

Mommy’s
Record

Petsa Edad ng Pagbubuntis

Blood Pressure Timbang

Remarks

Date of Next Visit Midwife / Physician’s Signature

Calciumade Hemarate Obimin

Ano ang nangyayari
kay Mommy?

Makakaramdam ng pagbigat sa ibaba ng tyan. 
Maaring mamaga ang sakong at mahirapang 

huminga. Pagbigat ng timbang ng mga 3-5 pounds. 

Mommy’s
Record
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Ang regular na pre-natal check-
up ay isa sa pinakamahalagang 
bahagi ng iyong pagbubuntis. 
Dito malalaman kung kailan 
ang eksaktong petsa ng 

Pagsilang Kay Baby

Nakapagpacheck up sa OB 
o Midwife (isang beses kada 
dalawang linggo)
Nakapagpagawa na ng huling 
Screening Tests: Ultrasound, CBC 
test
Handa na ang baby at mommy 
bag (mga kailangan na gamit at 
pampalit na damit ni Nanay at 
Baby)
Nakapaghanda na upang mag-
breastfeed
Paginom ng tamang vitamins at 
supplements

Third Trimester Checklist
(22-40 weeks)

Pagkain ng tama na ayon sa 
Pinggang Pinoy --- bawasan narin 
ang matatamis na pagkain sa 
panahong ito!
Paghanap ng Pediatrician para 
kay Baby
Alamin ang Stages of Labor 
--- kausapin ang OB at midwife 
tungkol dito
Nakaayos na ang PhilHealth at 
iba pang dokumento para sa 
panganganak

iyong panganganak. Dito rin 
masusubaybayan ang paglaki ni 
baby at matutugunan ang anumang 
panganib sa iyong pagbubuntis.

Proteksyon laban sa sakit
Kumpletong pagkain at higit na 
masustansya
Nakakatulong sa pagpapalinaw 
ng mata

Kahalagahan ng Exclusive Breastfeeding 
sa Unang Anim na Buwan

Nakakatulong sa mental 
development
Nagpapatibay ng bonding ng 
ina at sanggol
Walang gastos

Mommy, lahat ng nutrisyon na 
kailangan ni Baby sa kanyang 
buhay sa unang anim na buwan ay 
matatagpuan sa inyong gatas. Ito 
lamang ang kailangan niyang pagkain 
at sustansiya. Ang Breastmilk ay 
nagbibigay din ng unang proteksyon 
at unang bakuna kay baby, habang 
pinapataas ang kanyang 
IQ ng 5 to 7 points! Ang 
mga bata na “exclusively 
breastfed” sa loob 
ng unang anim na 
buwan at pataas 
ay mas malakas, 
mas hindi 
sakitin, mas 
maliksi, at 
mas 
matalino. 

Mga Benepisyo at 
Kalamangan ng 

Breastmilk

Gawa para sa eksaktong 
pangangailangan ni Baby sa 
kanyang paglaki
Malaking Tipid
Laging Ligtas, Malinis, at 
Handa kung Kailangan
Naglalaman ng mga 
proteksyon para kay Baby 
laban sa sakit
Naglalaman ng DHA na 
kailangan sa development ng 
utak ni Baby na kailangan sa 
kanyang talino
Nagiging mas close si Mommy 
at Baby
Ang pagpapa-breastfeed ay 
nagbibigay proteksyon kay 
Mommy laban sa cancer, 
at pagdudugo pagkatapos 
manganak
Napapabilis ang pag-recover 
ng katawan ni Mommy
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Pangalan ni Baby

Petsa ng Kapanganakan Oras ng Kapanganakan

Pangalan ng Ama

Pangalan ng Ina Blood Type ng Ina

Type of Delivery

APGAR

Timbang

Haba

Head Circumference

Chest Circumference

Abdominal Circumference

Blood Type

NBS Date

Result

Hearing Test Date

Newborn Hearing Test 

Critical Congenital Heart Disease Test

Baby’s Birth Information

Pediatrician

Clinic Schedule

Contact Numbers

Doctor’s Information

Screening Tests

Personal Information
Photo ni Baby

Warning 
Signs 
kay Baby

Hindi madalas na sumuso o ayaw sumuso

Paninigas o kombulsyon

Lagnat

Nanlalamig

Namamaga ang pusod o may nana o dugo

Naninilaw ang sakong ng paa, mata o balat

Hindi kumikilos o hindi madalas gumagalaw

May nana ang mata o balat

Mabilis o nahihirapan sa paghinga

Agad na ipakonsulta si 
Baby kapag may nakikita o 

nararamdaman na warning signs.
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Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Petsa ng susunod na pagbisita

0 Month
Milestone Checklist

Nagagalaw ang kanyang sariling ulo
Lumilingon sa pinanggagalingan ng 
tunog o boses



34

Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference
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Petsa ng susunod na pagbisita

1st Month
Milestone Checklist

Ngumingiti sa tuwing hinahawakan
Nasusundan ang mga bagay-bagay gamit 
ang mga mata
Nakikinig sa mga boses at suyo

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference
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Petsa ng susunod na pagbisita

3rd Month
Milestone Checklist

Naiaangat ang kanyang ulo at dibdib
Nahahawakan at inaalog ang mga 
bagay, gaya ng hand toys
Nakikinig sa musika; nagsasabi ng 
“aah, ngah” 

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference
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Petsa ng susunod na pagbisita

6th Month
Milestone Checklist

Nakakaupo nang walang suporta
Pinalilipat-lipat ang mga bagay o laruan 
sa mga kamay
Nakapagtataltal ng mga monosyllabic 
na tunog

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Ang tanging kailangan lamang ay ang 
gatas ng ina. Hindi kailangan bigyan 
ng anumang pagkain kahit na tubig. 
Pagkapanganak, kailangan pasusuhin 
nang madalas ayon sa kagustuhan, 
humigit kumulang 15 minuto sa bawat 
suso sa oras ng pagpapasuso.

Ang breastfeeding ay mahalaga dahil 
ito ay:

0-6 na Buwan • Kumpletong pagkain 
at higit na masustansya

• Nakakatulong sa 
pagpapalinaw ng 
mata

• Nakakatulong 
sa mental 
development

• Nagpapatibay ng 
bonding ng ina at 
sanggol

• Walang 
gastos• Proteksyon laban sa sakit

• Lugaw na may dagdag na 
kaunting mantika

• Dinurog na gulay, monggo, 
patatas at kamote

Kinakailangang pasusuhin nang 
madalas hangga’t gusto, at bigyan ng 
karagdagang pagkain upang maging 
sapat ang pangangailangan.

Maaaring mamili sa mga sumusunod 
na iba’t ibang pagkain:

6-12 na Buwan

Bigyan ng pagkain 1-2 beses bawat 
araw matapos pasusuhin, at unti-unti 
hanggang maging 3 beses bawat 
araw. Kailangan din ng masustansyang 
meryenda gaya ng taho.

• Pinulbos na dilis o hinimay na isda
• Tinadtad na karne o manok
• Dilaw ng itlog
• Pinasingawang tokwa
• Prutas gaya ng saging, mangga, 

abokado na may dagdag na 
 mantika o mayonis

• Kanin
• Kamote o patatas
• Isda, manok, karne
• Monggo
• Pinasingawang tokwa
• Pinulbos na dilis

Kailangan pa rin na pasusuhin nang 
madalas. 

Bigyan si Baby ng:

12 na Buwan - 2 Taon • Itlog
• Dilaw at berdeng gulay 

(malunggay, kalabasa, prutas 
gaya ng saging at papaya)

Pakainin ng 5 beses isang araw. 
Pagkain ay nakabukod sa plato 
o tasa. Gawing kalugod-lugod at 
may katuturan ang pagkain sa 
pamamagitan 
ng iyong 
gabay.

Gabay sa Pagkain
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Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference
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Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Petsa ng susunod na pagbisita

9th Month
Milestone Checklist

Nakakapaglakad nang kumakapit o may 
suporta
Naiintindihan na ang mga bagay ay 
nariyan pa rin kahit hindi nakikita
Unang totoong salita (maaaring isang 
tunog na palaging itinatawag sa isang 
bagay o tao)
Lumilingon o sumasagot sa tunog ng 
pangalan; naglalaro ng peek-a-boo o 
“bulaga”; kumakaway

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference



48 49

Petsa ng susunod na pagbisita

12th Month
Milestone Checklist

Nakakapaglakad nang iisa lang ang kapit; 
nakakatayo mag-isa, nakahahakbang
Nakapagsasalita ng ilang salita gaya ng 
“mama” o “dada”
Nakapaglalaro ng simpleng laro ng bola

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference

Petsa ng susunod na pagbisita

24th Month
Milestone Checklist

Nakakatakbo nang maayos
Nakakaakyat-baba ng hagdan nang 
dahan-dahan; nakakatalon
Nakakabuo ng tatlong salita (ngalan, 
kilos at bagay)
Madalas na agarang nagkukwento ng 
mga karanasan
Nakikinig sa mga kwento kapag may 
mga larawan

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference
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Petsa ng susunod na pagbisita

Doctor’s Note

Baby’s
Record

Petsa

Timbang (kg)

Edad

Taas (cm)

Head Circumference Ang Paglaki ni Baby

Umaabot sa 30g (1oz) bawat 
araw sa unang buwan 
May humigit-kumulang na 16 
oras na tulog bagamat ito ay 
paputol-putol sa buong araw

0-2 na Buwan
Sa unang kaarawan, ang 
timbang ni Baby ay triple at
ang kanyang haba ay 
tumaas ng kalahati 
Unti-unti nang makikita ang 
karakter 

9-12 na Buwan

Ang paglaki ay maaaring 
bumagal
Magiging aktibo at malikot 
na maaaring makaapekto sa 
kaniyang pagkain 

1-2 na Taon

Sa paglaki 
ni Baby, 
makikita at 
mararanasan 
mo ang mga 
pagbabago.

Natutulog ng 6 hanggang 
8 oras pagsapit ng ika-6 na 
buwan
Makakaranas ng tooth 
eruption, na pangkaraniwang 
naguumpisa sa mandibular 
central incisors

6-8 na Buwan

Ang paglaki ay bahagyang 
babagal sa pagitan ng ika-3 
o ika-4 na buwan 
Sa ika-4 hanggang ika-6 
na buwan, ang kaniyang  
timbang ay dodoble 

3-5 na Buwan

24th Month
Milestone Checklist

Nakakatakbo nang maayos
Nakakaakyat-baba ng hagdan nang 
dahan-dahan; nakakatalon
Nakakabuo ng tatlong salita (ngalan, 
kilos at bagay)
Madalas na agarang nagkukwento ng 
mga karanasan
Nakikinig sa mga kwento kapag may 
mga larawan
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Diseases Protected
by the Vaccine

TB of the Bones,
Brains, etc.

Hepatitis B Infection/
Liver Cancer

Polio

Diphtheria, Pertussis,
Pneumonia, Hepatitis B, Meningitis

Severe Diarrhea
caused by Rotavirus

Pneumonia, Meningitis, Bacteromia,
Middle Ear Infection, Sinusitis

Measles

Measles, Mumps, and
German Measles

At Birth 1 1/2 Mos. 2 1/2 Mos. 3 1/2 Mos. 9 Mos. 12 Mos.

Age of Infants and Vaccines needed

BCG

/      /

Hepatitis

/      /

OPV1

/      /

OPV2

/      /

OPV2

/      /
DPT-HepB-hib1

/      /

DPT-HepB-hib2

/      /

DPT-HepB-hib3

/      /

Rotavirus1

/      /

Rotavirus2

/      /

Rotavirus3

/      /

PCV1*

/      /

PCV2*

/      /

PCV3*

/      /

Measles

/      /

MMR

/      /

Other Vaccines
/      / /      / /      / /      / /      / /      /

/      / /      / /      / /      / /      / /      /

Petsa Ika-6 na
Linggo

Unang
Taon

Ikalawang
Taon

Ikatlong
Taon

Ikaapat na
Taon

Ikalimang
Taon

Bitamin A

Pagpupurga

Mga Tala ng Bakuna

Karagdagang Bitamina A

Ang Pagbibigay ng karagdagang Bitamina A ay kailangang simulan pagsapit ng 
6 na buwan pagkatapos noon.
Kailangan din purgahin si Baby pagsapit ng isang taon at tuwing ika-6 na buwan.

*Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV)
INSTRUCTION: Indicate in the space provided the date the vaccine appropriate for   
  age was administered. Other vaccines (names and date) given shall be   
  indicated in the box(es)
NOTES:  Booster Immunisation are available from private Pediatricians/Doctors.
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Malusog na Pagpapalaki

Checklist:
Lagyan ng tsek kung nagawa

Pinasuso si Baby ng tanging gatas 
ng ina at walang kahalong tubig 
o karagdagang pagkain mula 
pagkapanganak hanggang anim 
na buwan.

Patuloy na sumuso si Baby mula 
pagkasilang hanggang 2 taong 
gulang o higit pa.

Nagsimulang kumain si Baby ng 
mga karagdagang pagkain sa 
edad na anim na buwan.

Nabigyan si Baby ng mga 
kailangang bakuna bago mag-
isang taong gulang.

Unang nabigyan si Baby ng mga 
kailangang bakuna bago mag-
isang taong gulang.

Unang nabigyan si Baby ng 
pamurga sa edad na isang taon at 
sinundan ito tuwing ika-6 na buwan.

Nabigyan si Baby ng Bitamina A 
mula edad 6 na buwan at tuwing 
ika-6 na buwan.

Kumakain si Baby ng 
masustansyang pagkain.

May buo at magandang ngipin si 
Baby dahil sa madalas na pagbisita 
sa dentist at pagsisipilyo ng ngipin.

May timbang si Baby na angkop sa 
kanyang edad.

Tuloy-tuloy ang paglaki ni Baby.

Walang anumang kapansanan si 
Baby. 

Nakapaglalaro at nakihahalubilo sa 
ibang bata si Baby.

Nag-aaral sa Day Care Center/Pre-
school.

Gabay sa Paggamit at
Pagbasa ng Growth Chart

Si Baby ay lumalaki nang wasto kapag ang growth 
curve ay pataas.

Si Baby ay hindi nadadagdagan ang timbang kung 
ang growth curve ay nagiging patag.

Si Baby ay nababawasan ng timbang kung ang growth 
curve ay pababa.

Hanapin ang tangkad o timbang ni Baby na tatapat sa 
kanyang edad. Markahan ang punto ng tuldok (•).

Para sa edad na mas mababa sa 6 na buwan, hanapin 
ang tangkad/timbang ni Baby pagsilang sa edad 0 at 
markahan ang punto ng tuldok (•).

Idugtong-dugtong ang mga tuldok. Ito ang month-of-
growth na linya ni Baby. Ikumpara ito sa “reference 
curve”.

Bawat pagbisita sa doktor, ulitin ang hakbang 1 at 
idugtong sa naunang linya. Tumuloy sa hakbang 3.

Itala ang mga impormasyon kahanay ng month-of-
growth line.
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Birth to 2 years (percentiles)
Weight-for-age BOYS

Birth to 2 years (percentiles)
Length-for-age BOYS

WHO CHILD GROWTH STANDARDS

Mga Tala ng Kalusugan at Paglaki

WHO CHILD GROWTH STANDARDS

Birth to 2 years (percentiles)
Weight-for-age GIRLS

Birth to 2 years (percentiles)
Length-for-age GIRLS

Mga Tala ng Kalusugan at Paglaki
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WHO CHILD GROWTH STANDARDS

Mga Tala ng Kalusugan at Paglaki

Birth to 5 years (z-scores)
Head Circumference-for-age GIRLS

Birth to 5 years (z-scores)
Head Circumference-for-age BOYS

Dahil sa pinili mo, Mommy, na 
tahakin ang Batang 1000: First 

1000 Days, nakasisiguro ka na ang 
iyong Baby ay lalaking wasto. Dahil 

dito, mas malaki ang kaniyang 
pagkakataon sa isang magandang 

kinabukasan. Maligayang bati 
sa iyong mga sakripisyo upang 

makamit ito.

Natapos man ang kwento ng 
Batang 1000: First 1000 Days, 

ang kwento ninyo ni Baby ay mas 
magiging kapanabik-panabik pa, at 
siguradong kayo ay laging handa.
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