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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  
UKOL SA DEWORMING  

Q: Ano ang sanhi at paano naipapasa ang soil-transmitted helminths (STH) infections? 
A: Ang STH infections ay sanhi ng iba’t ibang uri ng parasitic worms na nakatira sa lupa sa ating 
paligid. Ito ay naipapasa sa  pamamagitan ng paglunok o aksidenteng pagkonsumo ng itlog ng 
bulate mula sa maduming  pagkain o kamay, paglalakad nang walang tsinelas sa lugar na may itlog 
ng bulate, at pag-inhale ng  itlog ng bulate. Ang hindi pagiging malinis sa katawan at paligid ay 
maaari ring maging sanhi ng  pagpapasa ng bulate.  

Q: Anu-ano ang mga sintomas ng parasitic worm infection?  
A: Kasama sa mga sintomas nito ang mga sumusunod:  

● Sakit ng tiyan at paglaki ng tiyan lalo pag malala na 
● Pamumula ng puwitan  
● Pagsusuka, pagtatae, o constipation  
● Kawalan ng ganang kumain at pagbaba ng timbang  
● Panghihina ng katawan  
● Dugo sa dumi  

Q: Anu-ano ang mga epekto ng parasitic worm infection?  
A: Ang bulate o parasitic worm infections ay may masasamang epekto sa mga bata, adolescents, at                               
mga buntis. Sila ay humahadlang sa maayos na kalusugan at edukasyon ng mga kabataan, na                             
maaaring magdulot ng mga sumusunod:  

a) Pagbagal ng pisikal/mental na pag-unlad;  
b) Pagbaba ng pisikal na aktibidad (physical activity);  
c) Pagbaba ng grado at performance sa paaralan; at   
d) Sa mga mas malalang kaso, maaari itong magresulta sa kamatayan.  

Sa mga adolescents, ang parasitic worm infection ay maaaring magdulot ng paglala ng anemia, lalo 
na sa pagdating ng buwanang regla sa kababaihan. Sa mga buntis naman, ito ay maaaring 
magdulot ng iron deficiency anemia at malnutrisyon sa mga ina at sanggol. Ang mga batang may 
malalang impeksyon ay madalas ding masyadong pagod o masama ang pakiramdam upang 
pumasok sa eskwelahan o mag-pokus sa pag-aaral.  

Q: Anu-anong gamot o treatments ang maaaring gamiting upang gamutin ang parasitic worm 
infection?  
A: Ang parasitic worm infection ay maaaring magamot sa pamamagitan ng mga deworming drug, 
Albendazole, or Menbendazole.  
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Q: Paano umiwas sa parasitic worm infection?  
A: Maaaring iwasan ang parasitic worm infection gamit ang Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) 
na istratehiya, kasama na ang mga sumusunod na aktibidad:  

a. Paggamit ng malinis na kubeta  
b. Pagsali sa mga deworming activities, gaya ng Oplan Goodbye Bulate ng DOH c. Pananatili ng 
maayos na hygiene sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay, lalo na bago  kumain at 
matapos gumamit ng kubeta  
d. Pagsuot ng tsinelas o sapatos  
e. Pag-inom ng ligtas at malinis na tubig  
f. Pagkain ng pagkaing naluto nang maayos  
g. Paghuhugas ng gulay, prutas, at salad gamit ang ligtas at malinis na tubig h. 
Paggupit at paglilinis ng kuko  
i. Paglilinis ng kapaligiran  
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