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Seksiyon 6.1: Pangkalahatang mga Konsiderasyon 
para sa Batang may Kapansanan o Espesyal na 
Pangangailangan 

Seksiyon 6.2: Mga Karaniwang Kondisyon na may 
mga Hamon sa Pagpapakain 

Seksiyon 6.3: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa 
Pagsuporta sa Batang may Kapansanan o Espesyal 
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BAHAGI 3 | KABANATA 6 

ANG BATANG MAY KAPANSANAN O ESPESYAL NA 
PANGANGAILANGAN 

 

 

“Kung nais nating magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan, magsimula dapat tayo sa mga bata.” 

  Mahatma Gandhi 

 

http://wisdomquotes.com/gandhi-quotes/
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SEKSIYON 6.1: PANGKALAHATANG MGA 
KONSIDERASYON PARA SA BATANG MAY 
KAPANSANAN O ESPESYAL NA 
PANGANGAILANGAN 

    

PAGSUPORTA SA MGA BATANG MAY KAPANSANAN O ESPESYAL 
NA PANGANGAILANGAN 

Nangangailangan ng natatanging kalinga ang mga batang may kapansanan o espesyal na 
pangangailangan. Kailangang humigit ang kalingang ito sa suportang madalas nang ibinibigay sa araw-
araw na mga gawain. Dahil sa mga espesyal at minsan ay komplikadong mga pangangailangan, 
mahalagang maunawaan ng mga tagapangalaga kung paanong pinakamainam na masuportahan ang 
pag-develop ng mga batang ito, habang nagbibigay pa rin ng esensiyal na mga relasyon na positibo, 
maasikaso at mapagkalinga. 

 
ANG IBIG SABIHIN NG “ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN” O “KAPANSANAN” AY:   

① Batang may kondisyon, kapansanan o palagiang pagkakasakit na nakaaapekto sa 
pangkalahatang paglaki at pag-develop niya. 

② Batang may mas mataas na panganib ng pagkakasakit, pagkaantala ng pag-develop at/o 
kamatayan dahil sa espesyal na pangangailangang ito. 

③ Kondisyong pisikal o intelektuwal na nakaaapekto sa kakayahan ng batang gumalaw, dumama 
o makilahok sa pang-araw-araw na mga gawain.  

MGA HALIMBAWA NG KONDISYON AT PAGKAKASAKIT NG MGA 
BATANG MAY KAPANSANAN O ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN: 

 
MGA KARANIWANG KONDISYON AT PAGKAKASAKIT 

 
 Autism spectrum disorders 

 
 Kondisyon sa puso 

 Cerebral palsy  Cleft lip at/o cleft palate 

 Pagkabingi/hirap sa pandinig   Down syndrome 

 Kakulangan sa paglago  Fetal alcohol spectrum disorders 

 Sakit na gastrointestinal  HIV/AIDS 

 Labis na bigat/obesidad   Prematuridad at magaang timbang 
sa pagkapanganak 

 Malalang malnutrisyon  Spina bifida 

 Epekto ng mga droga  Mga kapansanan sa paningin 
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Ilan lang ang mga kondisyon at pagkakasakit na nabanggit sa itaas sa maraming kapansanan o espesyal 
na pangangailangan na maaaring mayroon na ang bata pagkasilang o nabuo habang tumatanda siya. 
May mga kondisyong genetic, kapansanan, at kahit mga sakit na makaaapekto sa kalusugan at pag-
develop ng bata bago ang pagsilang o pagkatapos. Mas maagang matutukoy ang pangangailangan ng 
bawat bata at mabibigyan ng kailangang suporta, mas maganda ang kalalabasan para sa batang iyon.

 

 
Natatanging indibidwal ang bawat bata.  

Kahit pa may parehong kondisyon ang ibang 
bata, labis pa rin silang magkakaiba at 

maaaring may iba’t ibang pangangailangan 
at kakayahan.  

Mahalagang makita ang bawat bata bilang 
natatangi sa lahat ng area ng pag-develop 

para lubos na maunawaan ang mga 
particular nilang kakayahan at 

pangangailangan. 
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SEKSIYON 6.2: MGA KARANIWANG 
KONDISYON NA MAY MGA HAMON SA 
PAGPAPAKAIN 

 
 
PAG-UNAWA NG MGA KARANIWANG KONDISYON 

Derektang kaugnay ng buong pisikal at intelektuwal na pag-develop ng bata ang kakayahan niya sa 
pagkain. Maaaring maging makahadlang sa kakayahan sa pagkain kapag may umiiral na kondisyon, 
pagkakasakit, o kapansanan. Ibinabahagi ng seksiyon na ito ang impormasyon tungkol sa marami sa 
mga karaniwang kondisyon sa pagkabata at kung bakit madalas na mayroong mga hamon sa pagkain 
ang mga batang ito, pati na kung ano ang maaaring maging itsura ng mga hamong iyon. 

 

MGA KARANIWANG KONDISYON:  

① Autism spectrum disorders 

② Mga kondisyon sa puso 

③ Cerebral palsy  

④ Cleft lip at/o cleft palate  

⑤ Pagkabingi at kahirapan sa pandinig 

⑥ Down syndrome  

⑦ Fetal alcohol spectrum disorders at mga batang naapektuhan ng droga 

⑧ Prematuridad at magaang timbang sa pagkapanganak 

⑨ Mga kapansanan sa paningin 

 

 

 
Pinapakain ng babaeng may 

espesyal na pangangailangan 
ang sarili niya. Kapag binigyan 

ng pagkakataon, maaaring 
maging matagumpay ang mga 

batang may kapansanan sa 
paglahok sa maraming pang-

araw-araw na gawain. 
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AUTISM SPECTRUM DISORDER32 
 

ANO ANG AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD)?   

Ang ASD ay isang diperensiya na nakaaapekto sa kilos, interaksiyon at komunikasyon ng bata. 
Madalas na natutukoy ito sa unang dalawang taon ng buhay ng bata. Dahil isang “spectrum”  ng mga 
diperensiya ang ASD, may mga hamon ang bawat bata na magiging natatangi sa kaniya, at maaaring 
ang tindi ng mga hamong ito ay mula magaan hanggang matindi. 

Ang mga batang may ASD ay maaaring may: 

 Paulit-ulit at limitadong mga interes at kilos 
 Kahirapan sa pagpapahayag ng sarili at pakikiugnay sa iba 
 Kahirapan sa pagtanggap ng pagbabago ng mga aktibidad at tagapangalaga at mga pagbabago 

sa mga gawain 
 Mga hamon sa pandama 
 Pagkaantala sa pag-develop 
 Paghihirap na naaapektuhan ang kakayahan na makaganap sa paaralan, trabaho, bahay at/o 

komunidad 
 Pangangailangan para sa mga alternatibong anyo ng komunikasyon (sign language, mga 

larawan, mga device, atbp.) 

 Taasan ang inaasahan.  

Maraming kaya ang mga batang may espesyal 
na pangangailangan kaysa sa madalas na 
inaasahan natin. Pero mahirap lumago at 
matuto kapag hindi ka binibigyan ng 
pagkakataon. Kailangang bigyan ng mga 
tagapangalaga ang mga batang ito ng 
maraming opportunidad para maglaro, 
makihalubilo, matuto at makasubok ng mga 
bagong bagay.  
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BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit may mga hamon sa pagkain ang mga batang may ASD, kabilang na ang:  

① Mas sensitibong mga sistema ng pandama, kaya’t nakabibigla ang pagkain at pagsubok ng mga 
bagong pagkain. 

② Paghihirap sa pagpaplano ng kilos, na nagdudulot din ng kahirapan sa pag-organisa ng mga 
hakbang sa pagkain at pagpapakain sa sarili. 

③ Dahil sa mababang tone ng mga masel, nagiging mahirap ang pagkain ng mas matitigas na 
pagkain at maaaring magdulot ng pagkamuwal at pagkabulon. 

④ Nagiging mahirap ang pagsubok ng mga bagong pagkain at pagkonsumo ng mas maraming uri 
ng pagkain dahil sa matinding pagkahilig masyadong pagkapirmi. 

 
KARANIWANG MGA 

HAMON SA PAGKAIN 
HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Labis na Pagseselan 
o Inaayawan ang pagsubok ng mga bagong pagkain at likido  
o Bawas na pag-iiba-iba ng diyeta 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor 
ng Bibig 

o Nahihirapan sa pangangasiwa ng ilang mga tekstura ng pagkain 
o Nauubo at nabubulunan sa mga pagkain at likido 

Mga Hamon sa Pagpaplano ng 
Pagkilos 

o Nahihirapan sa pagpapakain ng sarili 

Mga Sensitibidad sa Pandama 

o Lubhang limitado ang mga uri ng pagkain na kakainin ng bata  
o May matinding pagkahilig sa ilang mga tekstura, kulay, lasa, 

temperatura at amoy ng pagkain. 
o May matinding pagkahilig para sa mga espisipikong baso, 

mangkok, plato, kainan, atbp. 
o Nabibigla at nasosobrahan sa paligid, kasama na ang mga 

pagkain at likidong ibinibigay 
o Namumuwalan para “maramdaman” niya sa bibig ang pagkain 

Mga Gastrointestinal na Sensitibidad 
o Madalas na sakit ng tiyan at problema sa dihestiyon—at madalas 

na hindi magpapakita ang bata ng senyales ng di pagiging 
komportable 

Mga Alalahanin sa Paglaki at 
Nutrisyon 

o Dahil sa hindi wastong diyeta, bawas ang pag-iiba-iba ng diyeta at 
limitado ang pagkonsumo 
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MGA KONDISYON SA 
PUSO 

 
ANO ANG MGA KONDISYON SA PUSO? 

Madalas, ang mga kondisyon sa puso ay lumilitaw 
na mula pa kapanganakan. Maaaring 
nangangailangan ang sanggol ng operasyon. 
Maaaring mas malaki ang puso o iba ang itsura sa 
dapat nitong itsura. Minsan, kailangang magsikap 
ang puso na tumibok higit sa karaniwang 
kailangan, na mapanganib para sa bata.  

 
 
Ang mga batang may kondisyon sa puso ay maaaring may: 

 Dagdag na pagkapagal at mabilis na pagkapagod o labis na inaantok, lalo na habang kumakain 
 Mga hamon sa paghinga, kasama na ang mabilis na paghinga at paghihirap na huminga  
 Labis na pagpapawis 
 Nangangasul na mga labi, dila at/o kuko 
 Pagkaantala ng pag-develop 

 

 
BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain ang mga batang may 

kondisyon sa puso, kabilang na ang: 

① Nagiging mahirap ang pagkain at/o pananatiling gising sa pagkain dahil sa dagdag na 
pagkapagal at pagkaantok. 

② Maaaring maantala ng dagdag na pagkapagal at antok ang mga milestone ng pisikal na pag-
develop, na maaaring makaapekto sa pag-develop ng pagkain (mahinang ulo at leeg at 
kakayahang umupo nang deretso para kumain). 

③ Maaaring magresulta ang pangkalahatang kahinaan ng katawan sa hindi maayos na 
pagpoposisyon o pagkapagod sa pagdede at pagnguya. 

④ Nakapapagod ang pagdede, pagnguya at paglunok dahil sa hirap ng paghinga. 
⑤ Ang mas mataas na pangangailangan sa enerhiya (pagkain) dahil sa mas mabilis na tibok ng 

puso at paghinga ay maaaring hindi maabot dahil sa pagkapagal at labis na pagkaantok. 
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KARANIWANG MGA HAMON 
SA PAGKAIN MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Pagkapagal at Labis na Pagkaantok 

o Madalas na nakakatulog sa oras ng pagkain 
o Mahirap gisingin para pakainin 
o Umiiwas ang mga mas matandang bata sa mga piling pagkain na 

mas nakapapagod para sa kaniya 

Bawas na Dami ng Pagkain at 
Pagkonsumo 

o Kawalan ng kakayahan na kumain nang tama o kainin ang buong 
inihain 

o Kaunti lang ang kinakain at mas madalas, tuwing umaga at gabi 

Matagal na Pagpapakain o Tumatagal ng mahigit 30 minuto ang pagpapakain 

Magulong Pagpapakain 

o Hindi maayos na koordinasyon ng pagdede, paglunok at paghinga 
kapag pinapakain 

o Malikot sa suso, bote o sa pagkain 
o Humahagok dahil hirap sa paghinga o paglunok ng likido 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng 
Bibig 

o Mahinang pagdede (maaaring tumulo ang likido mula sa bibig) 
o Nahihirapan sa pagkaya ng ilang mga tekstura ng pagkain dahil sa 

pagod 

Pag-iwas sa Pagkain 

o Mas gusto ang mga likido kaysa solidong pagkain 
o Mas gusto ang “madaling” (mas malambot) na pagkain kaysa mas 

“mahihirap” na pagkain 
o Umiiwas sa mga likido, pagkain at kahit sa pagpapakain kapag 

alam niyang mapapagod siya dito 

Kawalan ng Gana at Mabagal na Paglaki 

o Dahil sa mas kaunting pagkonsumo at pagpapakain, limitadong 
pagkonsumo, maaaring mabuo ang pag-iwas sa pagkain at pag-
inom at pagiging salat ng mas mataas na pangangailangang 
nutrisyonal 
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CEREBRAL PALSY (CP)  
 
ANO ANG CEREBRAL PALSY?   

 
Ang CP ay isang diperensiya na nakaaapekto sa kakayahan ng bata na kumilos at ikoordina ang mga 
masel ng katawan niya dahil sa pinsala sa utak. May mga batang nabubuo ang CP bago pa sila 
ipinanganak, may ilan na sa pagkapanganak, o sa mga unang taon ng buhay. Magkakaroon ng mga 
hamon ang bawat batang may CP na natatangi sa kaniya, at maaaring ang tindi ng mga hamon na ito ay 
mula magaan hanggang lubhang matindi. Hindi dapat lumala ang CP ng bata habang tumatagal. 

 

 

Ang mga batang may CP ay maaaring may: 

 Mataas o mababang tone ng masel sa ilang mga bahagi ng 
katawan 

 Pagkaantala ng pag-develop 
 Iba pang mga isyung pangkalusugan: mga seizure, 

kapansanan sa pagkatuto, mga kapansanan sa paningin at/o 
pandinig, konstipasyon (matigas at tuyong pagdumi o mas 
mababa sa tatlong beses na pagdumi kada linggo), 
dehydration, kakapusan ng paglago (kakulangan sa inaasahang normal na pisikal na paglaki), 
atbp. 

 Pangangailangan para sa mga alternatibong mga anyo ng komunikasyon (mga larawan, mga 
device, atbp. ) 

 

 

Mahalagang malaman na kahit hindi kayang 
magsalita ng ilang mga batang may CP, 

madalas na naiintindihan pa rin nila ang mga 
usapan at ang mga nangyayari sa paligid 

nila. Hindi lahat ng mga batang may CP ay 
may pagkaantalang kognitibo (pag-

iisip/mental). 
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BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon 
sa pagkain ang mga batang may CP, kabilang na ang: 
 

① Limitadong paggalaw mula sa iregular na kontrol sa masel, 
kaya’t nagiging mahirap, di komportable, at minsan ay di 
ligtas ang pagkain at paglunok. 

② Hindi magandang postura ng katawan at kontrol ng ulo at 
leeg at/o ng katawan, kaya’t nagiging mahirap ang pagbukas 
at pagsara ng bibig para sa pagkain at paglunok. 

③ Maaaring hindi maabot ang mas mataas na pangangailangan 
sa enerhiya (pagkain) dahil sa mas maraming calories ang 
nasusunog kaysa kayang ikonsumo ng bata sa buong araw. 

④ Nagdudulot ang mababang tone ng masel ng kahirapan sa 
pagkain ng mas komplikadong mga tekstura ng pagkain. 
Maaari rin itong magdulot ng pagkahuli sa pagpapakilala ng 
mga teksturang ito na kailangan para sa wastong pag-develop 
ng kakayahang motor ng bibig at sa pagiging sari-sari ng 
diyeta. 

 
 

KARANIWANG MGA 
HAMON SA PAGKAIN MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Mas Mataas na Insidente ng 
Aspirasyon 

o Mas matagal (mabagal) na paglunok ng pagkain at likido kapag nasa 
bibig na 

o Madalas na pag-ubo, pagkahirin, pagkabilaok at pagsuka sa mga 
pagkain at likido  

o Basang kalidad ng boses habang at pagkatapos ng pagkain → 
posibleng senyales ng aspirasyon 

o Madalas na pagkakaroon ng sakit o impeksiyon sa baga 

Matagal na Pagpapakain o Tumatagal ng mahigit 30 minuto ang pagpapakain 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng 
Bibig 

o Kahirapan sa paggamit ng labi, pisngi, panga at dila sa pagnguya at 
paglunok ng pagkain 

o Kahirapan sa pagbukas at pagsara ng bibig para sa pagkain/pag-inom 
mula sa mga kutsara at baso 

o Kahirapan sa paglipat sa ibang pagkain, lalo na ang mga pagkaing 
may tekstura na nangangailangan ng pagnguya 

o Naantalang kakayahang motor ng bibig para sa pagkain ng mas 
mahihirap na tekstura dahil sa naantala ring pagpapakilala sa mga ito 

Mga Hamong Pisikal o Kahirapan sa pagpapanatili ng ligtas na posisyon para sa pagpapakain 
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o Maaaring maging mahirap at hindi ligtas ang pagpapakain sa bata 
dahil masyadong nakaunat ang posisyon ng ulo at leeg (paharap, 
palikod, pagilid) 

o Nagiging mahirap ang pagpapakain sa sarili dahil sa high muscle tone 
sa braso, kamay at likod 

Mga Sensitibidad sa Pandama at Pag-
iwas sa Pagkain 

o Madaling mapasigla ng mga piling tekstura at temperatura ng pagkain 
na nagdudulot ng mas matigas na mga masel (contractions)  

o Madaling mabigatan sa paligid at sa mga uri ng pagkain at likidong 
ibinibigay na nagdudulot ng mas matigas na mga masel (contractions) 

o Mas gusto ang mga likido kaysa mga solidong pagkain 
o Mas gusto ang mas “madali” (mas malambot) na mga pagkain kaysa 

mga mas “mahirap” na pagkaing may tekstura 
o Iniiwasan ang mga likido, pagkain at pati na mga pagpapakain dahil 

alam niyang magdudulot ito ng pagkapagod o pagiging di komportable 
(pagkaubo, pagkabilaok, atbp.) 

o Umiiwas sa ilang pagkain dahil huli na ang pagpapakilala o pagharap 
niya dito 

Mga Alalahanin sa Paglaki at sa 
Nutrisyon 

o Malnutrisyon at dehidrasyon dahil sa bawas na pagkonsumo, 
kakulangan sa dibersidad ng pagkain at mas mataas na 
pangangailangan sa enerhiya 

 
 

CLEFT LIP AT/O 
PALATE (CL/P)  

 
ANO ANG CLEFT LIP/PALATE?    
 
Ang cleft lip at/o palate (bingot) ay 
parehong mga diperensiya sa mukha mula 
pagkapanganak. Ipinapanganak ang isang 
bata na may “cleft” o biyak sa itaas na labi, 
ilong at/o ngalangala (palate). Ang isang 
bata ay maaaring may cleft lip, cleft palate o 
sa ibang mga kaso, pareho. Madalas na 
nangangailangan ng maraming operasyon sa 
maraming taon ang isang bata para maayos 
ang cleft.  

Ang batang may CL/P ay maaaring may: 

 Kahirapan sa paglikha ng tunog at sa pagsasalita (pagkaantala ng pagsasalita at kakayahang 
pangwika) 

 Kabiguang lumago (kakulangan sa inaasahang normal na paglaking pisikal) 
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 Mga problema sa pag-develop ng ngipin at pagnguya (maaaring wala, hindi nakalinya nang 
maayos o lumaki nang patagilid sa bibig ang ngipin) 

 Madalas na pagkakaroon ng impeksiyon sa tainga at posibleng pagkabingi, kung hindi 
malulunasan 

 

 

BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN?  

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain 
ang mga batang may CL/P, kabilang na ang:  

① Dahil sa madalas na mga medikal na proseso, maaaring mas 
sensitibo ang mukha at magdudulot ito ng pagtugon ng mga bata sa 
pagkain sa pamamagitan ng pag-iyak, pag-iwas mula sa mga 
bote/kutsara/baso o sa pagpapakita ng pagiging di komportable sa 
paghawak. 

② Maaaring magdulot ng pag-ayaw sa pagkain ang pagiging hindi 
komportable sa pagpapakain (dahil sa pagkaing lumalabas sa 
ilong, sa pag-ubo, pagkabilaok, sakit mula sa mga medikal na 
proseso sa bibig/mukha, atbp.) 

③ Maaaring magdulot ng mga hamon sa pagpapasuso at 
pagpapadede gamit ang bote ang kahirapan ng bata na 
sumupsop dahil sa mga butas ng bingot at sa kawalan ng 
kakayahan na makalikha ng pressure sa pagsupsop.  

④ Maaaring maging mahirap o di komportable ang pagnguya ng 
mga piling tekstura ng pagkain dahil sa mga abnormalidad ng 
mukha at bibig (pati na ngipin). 

⑤ May kahirapan na mapanatili ang mga pagkain/likido sa bibig at 
manguya at malunok nang maayos ang mga ito dahil sa mga butas ng bingot sa labi at/o sa 
bibig. 

 
 

KARANIWANG MGA HAMON 
SA PAGKAIN MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Hindi Mabisang Pagpapakain 

o Hindi magandang pagkakapit sa suso o sa bote para makasupsop 
dahil sa butas dala ng bingot 

o Nakakatulog habang oras ng pagkain o “sumusuko” nang madali 
dahil sa hindi mabisang kakayahan sa pagsupsop at pagkain 

o Dumadaloy palabas ng ilong ang mga likido at pagkain habang at 
pagkatapos ng pagpapakain  

o Hindi mabisa ang mga regular na bote at tsupon sa mga batang 
may ganitong kalagayan 

Mas Mataas na Insidente ng Aspirasyon 

o Madalas na pag-ubo, pagkahirin, pagkabilaok at pagsuka sa mga 
pagkain at likido  

o Basang kalidad ng boses habang at pagkatapos ng pagkain → 
posibleng senyales ng aspirasyon 
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o Maaaring mapunta malapit sa hingahan ang mga likido at pagkain 
na naiiwan sa ilong, na magdudulot ng pagkabilaok at/o 
aspirasyon 

o Madalas na pagkakaroon ng sakit o impeksiyon sa baga 

Matagal na Pagpapakain o Maaaring tumagal ang pagpapakain lagpas 30 minuto 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng 
Bibig 

o Kahirapan sa pagsupsop, pagnguya at paglunok ng mga likido at 
pagkain 

o Kahirapan sa paglipat sa ibang tekstura ng pagkain, lalo na ang 
mga nangangailangang nguyain 

o Naantalang kakayahang motor ng bibig sa pagkain ng mas 
mahihirap na tekstura dahil sa pagkahuli din ng pagpapakilala sa 
mga ito 

Mga Sensitibidad sa Pandama at Pag-iwas 
sa Pagkain 

o Mas gusto ang mas “madali” (mas malambot) na mga pagkain 
kaysa mga mas “mahirap” na pagkaing may tekstura 

o Iniiwasan ang mga likido, pagkain at pati na mga pagpapakain 
dahil alam niyang hindi ito komportable o magdudulot ito ng sakit 

o Madaling mabigatan sa paligid, sa mga uri ng pagkain likido, at 
boteng ibinibigay, sa mga kutsara at basong inaalok at sa hawak 
na ginagawa sa mukha at sa paligid nito 

Mga Alalahanin sa Paglaki at sa Nutrisyon 
o Dahil sa bawas na pagkonsumo sa oras ng pagpapakain, limitado 

ang pagkonsumo at posibleng pagkakaroon ng pag-iwas sa 
anumang may kinalaman sa bibig 
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BINGI/HIRAP SA 
PANDINIG 
(DEAF/HARD OF 
HEARING)  
ANO ANG PAGKABINGI 
AT KAHIRAPAN SA 
PANDINIG (HARD OF 
HEARING O HOH)?   

 

Pangkabingi ang tawag kapag 
hindi makarinig nang todo ang bata sa isa o sa parehong tainga. Ang kahirapan sa pandinig (Hard of 
Hearing o HoH) ay kapag kaya ng batang makarinig ng mga piling tunog, pero maaaring hindi niya 
marinig ang lahat ng tunog sa isa o sa parehong tainga. Maaaring may magaan, katamtaman, o lubos 
na pagkawala ng pandinig ang batang HoH. Maaaring maipanganak ang isang bata na bingi na o HoH 
o puwede silang mawalan ng pandinig sa pagtanda.  

 

Ang mga batang bingi o HoH ay maaaring may: 

 Pagkaantala sa pag-develop, lalo na sa pagkatuto o sa komunikasyon 
 Kahirapan sa pag-aaral o sa mga akademikong gawain 
 Mga hamon sa pagpapahayag ng sarili at sa pakikipag-ugnayan sa iba 
 Pangangailangan para sa mga alternatibong anyo ng komunikasyon (sign language, mga 

larawan, atbp.) 
 

BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain ang mga batang bingi 
o may HoH tulad ng:  

① Maaaring nakabibigla ang pagkain at pagsubok ng mga bagong pagkain dahil sa mas matalas 
na mga sistema ng pandama.  

② Maaaring maging mas mahirap ang pagpapakalma para kumain at ang pagkatuto ng ilang mga 
elemento ng paano kumain dahil sa bawas o limitadong kakayahang duminig. 

③ Maaaring makasabay ng pagkawala ng pandinig ang iba pang karagdagang kondisyon o sakit 
tulad ng biswal, pisikal o kognitibong kapansanan, na makaapekto rin sa pag-develop ng 
kakayahan ng bata na kumain. 
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KARANIWANG MGA HAMON SA 
PAGKAIN 

MGA HALIMBAWA (ANO ANG 
ITSURA NITO)  

Mga Sensitibidad sa Pandama 

o Lubos na nabibigatan o nabibigla sa kapaligiran, lalo 
na sa mga elementong biswal  

o Nagdudulot ng mas kaunting pagkonsumo ang mas 
mababang kakayahang magtuon ng pansin sa oras ng 
pagkain 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng Bibig 

o Nahihirapang matanggap o makaya ang ibang mga 
tekstura ng pagkain  

o Naantala ang ibang mga kakayahang motor ng bibig 
sa pagkain ng mas mahirap na mga tekstura dahil sa 
pagkaantala din ng pagpapakilala sa mga ito 

Mga Hamon na Kaugnay ng Iba Pang Kondisyon 
(Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder, Mga 

Kapansanan sa Paningin, Atbp.) 

o Mas mataas na sensitibidad sa pandama na 
nakaaapekto sa pagtanggap ng pagkain 

o Mga hamon sa pagpoposisyon dahil sa muscle tone 
(mataas o mababa) 

Mga Alalahanin sa Paglaki at Nutrisyon 
o Dahil sa bawas na pagkonsumo sa oras ng pagkain, 

limitado ang pagkonsumo at posibleng maantala ang 
introduksiyon ng ibang mga tekstura ng pagkain 
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DOWN SYNDROME 
ANO ANG DOWN SYNDROME?   

Isang kondisyong genetic ang Down 
syndrome na taglay ng bata pagkapanganak. 

Nagdudulot ito ng pagkaantala ng pag-develop at ng 
kakayahang intekeltuwal. May ilang katangiang pisikal 
na karaniwan sa mga batang may Down syndrome. 
Gayunpaman, natatanging mga indibidwal ang mga 
bata na may pagkakaiba-iba ng antas ng mga katangiang 
ito. 

Ang mga batang may Down syndrome ay maaaring 
may: 

 Mga karaniwang katangian: Pataas na singkit 
na mga mata, maliit na mga tainga, nakalitaw 
(na mas malaking) dila, labis na paglalaway, 
humpak na mukha, mas maliit pagdating sa 
tangkad at may malalim na linya sa gitna ng 
kamay  

 Mababang tone ng maselLow muscle tone  
 Kahirapan sa pagtulog 
 Mabagal na paglaki 
 Pagkaantala sa pag-develop 
 Iba pang mga isyu sa kalusugan tulad ng: mga seizure, mga problema sa paningin, pandinig, 

puso at baga (paghinga), atbp.  
 Pangangailangan para sa mga alternatibong anyo ng komunikasyon (sign language, mga 

larawan, mga device, atbp.) 

 
BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain ang mga batang may 
Down syndrome tulad ng: 

① Maaaring maging mahirap ang pagpapakilala sa ibang mga tekstura, lasa at temperatura ng 
pagkain dahil sa sensitibong mga sistema ng pandama. 

② Nagiging mas mahirap ang pagkain ng mga pagkaing mas mahirap ang tekstura dahil sa 
mababang tone ng muscle. Maaaring magdulot rin ito sa mas huling pagpapakilala sa mga 
teksturang ito na kailangan para sa maayos na pag-develop ng kakayahang motor ng bibig at sa 
pagpapalawak ng uri ng diet. 

③ Nagiging mas mahirap ang pagtapos ng pagkain (lalo na ang mga mas mahihirap na tekstura 
ng pagkain na kailangang nguyain), na nagdudulot ng mas kaunting pagkonsumo sa oras ng 
pagkain. 

④ Mga hamon sa pagkilos at/o sa atensiyon, katulad ng kawalan ng pagtutuon ng pansin o pag-
aalburoto, Behavioral and/or attention challenges, na maaaring maging dahilan ng hirap sa 
pagpirmi sa upuan para sa pagkain. 
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KARANIWANG MGA 
HAMON SA PAGKAIN MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Mga Pisikal na Hamon 

o Paghihirap sa pagpapanatili ng matibay na posisyon para sa ligtas na 
pagpapakain at pagkain 

o Maaaring magdulot ang mababang tone ng masel sa paghukot o sa 
pagkahulog mula sa mga upuan at sa kahirapan na panatiliing 
nakaderetso ang ulo at leeg para sa pagpapakain 

Hindi Mabisang Pagpapakain 

o Nakakatulog nang madalas sa oras ng pagkain 
o Mahinang koordinasyon ng pagsupsop, paglunok at paghinga sa pagkain 
o Iniiwasan ng mas may edad na mga bata ang ilang mga pagkain na 

nakakapagod para sa kaniya 

Matagal na Pagpapakain o Lumalagpas ng 30 minuto ang pagpapakain 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor 
ng Bibig 

o Mahinang pagdede (maaaring tumulo ang likido mula sa bibig) 
o Paghihirap sa pagkaya at pangangasiwa ng ilang mga tekstura ng 

pagkain (lalo na ang mga kailangang nguyain) dahil sa mababang tone  
ng muscle at sa epekto ng pagkapagal 

o Madalas na pagkaubo o pagkabilaok sa mga pagkaing hindi nanguya 
nang mabuti 

o Naantalang kakayahang motor ng bibig para sa pagkain ng mas 
mahihirap na tekstura dahil sa naantalang pagpapakilala sa mga ito 

Mga Kakayahan sa Pagpaplano ng 
Kilos 

o Kahirapan sa pagpapakain sa sarili 

Mga Sensitibidad sa Pandama 

o Iniiwasan ang ilang mga pagkain dahil sa kaalamang mas mahirap o 
nakakapagod kainin ang ilang pagkain 

o Matitinding pagkahilig at pagsalalay sa ilang mas “madadaling” tekstura 
ng pagkain 

o Pinupuno ng pagkain ang bibig para “maramdaman” nila ito sa bibig 

Mga Alalahanin sa Paglaki at 
Nutrisyon 

o Dahil sa bawas na pagkonsumo at posibleng naantalang pagpapakilala 
ng ibang tekstura ng pagkain 
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FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS (FASD) 
AT MGA BATANG NAAPEKTUHAN NG DROGA33 

 

ANO ANG FASD AT PAGKAAPEKTO SA DROGA? 

Ang FASD ay mga klase ng kondisyon na taglay ng bata 
pagkapanganak kung umiinom ng alak o alkohol ang nanay niya 
habang buntis. Naaapektuhan naman ng droga ang bata kapag 
gumagamit ng droga ang nanay niya habang buntis. Depende sa 
(mga) uri ng droga, ang dami ng ginamit at kung kailan ginamit 
habang nagbuntis ang magsasabi kung gaano kaapektado ang bata 
pagkapanganak. 

 

Maaaring magdulot ng FASD ang kahit 
gaano man karaming alkohol na maiinom 
sa anumang panahon ng pagkabuntis ng 
babae. 

 
Ang mga batang may FASD o naapektuhan ng droga ay maaaring may: 

 Mga karaniwang katangian para sa FASD lamang: maliit na ulo, makinis na pagitan ng 
ibabang labi at ilong, magaang timbang 

 Mga hamon sa pagtulog 
 Mas madalas na pag-aalburoto at kahirapan na mapakalma 
 Mga hamon sa asal at kilos (sobrang aktibo, kahirapan sa pagbibigay ng atensiyon) 
 Kahirapan sa pagkatuto (mahinang memorya at pangangatwiran, salat na pagpapasiya at 

paglutas ng mga problema) 
 Iba pang isyu sa kalusugan: mga kapansanan sa pandinig at paningin, mga problema sa bato, 

puso at/o buto 
 Labis na sensitibong mga sistema ng pandama at patuloy na hamon sa mga pandama na 

maaaring magresulta sa mga batang may labis na sensitibidad sa pagdama, pag-amoy, paglasa, 
sa mga tunog, atbp. 

 Kahirapan sa pagtanggap sa mga pagpapalit sa pagitan ng mga gawain at tagapangalaga, at sa 
mga pagbabago ng mga gawain 

 Mataas o mababang tone sa katawan at posibleng panginginig 
 Pagkaantala ng pag-develop 
 Mga kahirapan na nakakaapekto sa kakayahang kumilos sa paaralan, trabaho, bahay at/o 

komunidad 
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BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN?  

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain ang mga batang may 
FASD o naapektuhan ng droga tulad ng: 

① Lubhang sensitibong mga sistema ng pandama at kahirapan sa pagpapakalma o sa 
pagpapaginhawa. 

② Pagkakaiba sa tone, pagkaantala ng pisikal na paglaki at sa koordinasyon ng kilos ng katawan 
na nagdudulot ng kahirapan sa pagpapakain habang sanggol at pagkakaroon ng mas malawak 
na diyeta habang nagkakaedad ang bata. 

③ Mga hamon sa pagtulog at pagkaalerto dahil maaaring mukhang sobrang inaantok ang mga 
bata o may kahirapan sila sa pagsunod sa normal na oras ng pagtulog. 

 

 
KARANIWANG MGA 

HAMON SA PAGKAIN MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Pagkapagal at Mas Matinding 
Pagkaantok 

o Madalas na nakatutulog habang oras ng pagkain 
o Mahirap gisingin para sa oras ng pagkain 
o Iniiwasan ng mas may edad na bata ang ilang pagkain na 

ikakapagod niya agad 

Bawas na Dami ng Pagkain o 
Pagkonsumo 

o Kawalan ng kakayahang maubos ang nakahaing pagkain 
o Kumakain ng mas kaunting pagkain nang mas madalas sa umaga 

at gabi 

Matagal na Pagpapakain o Lumalagpas ng 30 minuto ang pagpapakain 

Hindi Mabisang Pagpapakain 

o Kahirapan sa pagpapasuso o pagpapadede sa bote 
o Mahinang pagsupsop (posibleng may tumulong mga likido mula sa 

bibig) 
o Mas nag-aalburoto sa oras ng pagkain  
o Mahinang koordinasyon ng pagsupsop, paglunok at paghinga sa 

pagkain 

Mga Hamong Pisikal 

o Kahirapan sa pananatiling pirmi ang posisyon para sa ligtas na 
pagpapakain at pagkain 

o Maaaring magdulot ang mababang tone ng masel sa paghukot o 
sa pagkahulog mula sa mga upuan at sa kahirapan na panatiliing 
nakaderetso ang ulo at leeg para sa pagpapakain 

o Maaaring magdulot ang mataas na tone ng masel ng labis na pag-
unat ng katawan, ulo at leeg 

Mga Sensitibidad sa Pandama at Pag-
iwas sa Pagkain, mga Hamon mula sa 

Paligid 

o Lubos ang pagkabigla o pagkalunod sa paligid, lalo na sa 
masyadong maliwanag, maingay at aktibong mga lugar na “abala”  

o Matinding pagkahilig sa piling mga tekstura, lasa, temperatura 
atbp. ng pagkain 
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o Hindi niya kayang malaman kung gutom na siya at/o busog mula 
sa pagkain o pag-inom 

o Pinupuno ng pagkain ang bibig para mas “maramdaman” ito dahil 
sa kakulangan ng pagtuon ng pansin at sa pagtuon ng pansin sa 
ibang bagay 

o Mga hamon sa pagsubok ng mga bagong pagkain at likido 
o Bawas na pagkakaiba-iba ng dieta 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng 
Bibig 

o Mahinang pagsupsop (posibleng may tumulong mga likido mula sa 
bibig) 

o Paghihirap sa pagkaya at pangangasiwa ng ilang mga tekstura ng 
pagkain (lalo na ang mga kailangang nguyain) dahil sa mababang 
tone  ng muscle, epekto ng pagkapagal, at bawas na pagtutuon ng 
pansin sa oras ng pagkain 

o Madalas na nauubo o nabibilaukan sa mga pagkaing hindi 
gaanong nanguya 

Mabagal o Naantalang Paglaki at mga 
Alalahanin sa Nutrisyon 

o Dahil sa bawas na pagkonsumo sa oras ng pagkain, limitado ang 
pagkonsumo at posibleng maantala ang introduksiyon ng ibang 
mga tekstura ng pagkain 

o Mabagal o naantalang paglaki 

 
PREMATURIDAD AT MABABANG TIMBANG SA 
PAGKAPANGANAK 
ANO ANG PREMATURIDAD 
AT MABABANG TIMBANG SA 

PAGKAPANGANAK? 

Tinatawag na prematuridad kapag naipanganak nang 
maaga ang sanggol (bago ang gestation ng 37 linggo). 
Ito ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit 
namamatay ang mga sanggol at kung bakit sila 
naoospital pagkapanganak. Mas mataas naman ang 
tsansa na magkaroon ng ilang mga kondisyon sa 
kalusugan (diabetes, obesidad at mataas na presyon) 
at magdulot ng kamatayan ng sanggol ang pagiging 
mababa ng timbang sa pagkapanganak. Maaaring 
hindi makuha ng mga batang ipinanganak nang 
maaga ang buo o bahagi ng mahalagang huling trimester sa sinapupunan ng nanay kung kailan 
nangyayari ang kritikal na pag-develop ng utak, baga at reflex. Madalas, ipinapanganak ang maliliit na 
mga sanggol na ito bago lumitaw ang reflex nila sa paglunok, na maaaring maging dahilan kung bakit 
sobrang hirap ng pagpapakain. 
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Tinutukoy ng mababang timbang sa pagkapanganak ang mga sanggol na 
isinilang na may timbang na mas mababa sa 2500 gramo, 2.5kg (5lbs, 
8oz.) 

 
Ang mga batang ipinanganak nang premature at/o may mababang timbang pagkapanganak ay 
maaaring may: 

 Paghihirap sa pagtulog 
 Pagkaantala ng lahat ng area ng pag-develop dahil sa pagkapanganak nang maaga 
 Mga hamon sa asal o kahirapan sa pagkatuto 
 Iba pang mga isyu sa kalusugan tulad ng mga problema sa pandinig at paningin, hika o 

kahirapan sa paghinga, reflux, atbp. 
 Sensitibong mga sistema ng pandama 
 Mas madalas na pag-aalburoto at kahirapan na mapakalma 
 Matagal o madalas na pagpapaospital 
 Mga isyu sa dihestiyon o kawalan ng ganang kumain 

 

BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain ang mga batang 
ipinanganak nang premature at/o may mababang timbang tulad ng: 

① Mas sensitibong mga sistema ng pandama at kahirapan sa pagpapakalma o pagpapaginhawa. 
② Kakulangan sa maturidad ng pisikal na katawan at panloob na sistema dahil sa pagkapanganak 

nang maaga, na nagdudulot ng pagkaantala o kawalan ng kailangang kakayahan tulad ng 
paghinga, pagsupsop at paglunok para sa pagkain. 

③ Mga kahirapan sa pagtulog at pagiging alerto kaya’t nagiging mahirap ang paggising at 
pananatiling gising para kumain. 

④ Ang pagiging mas sensitibo dahil sa madalas na mga medical procedure ay maaaring maging 
sanhi ng pagtugon ng mga bata sa pagpapakain sa paraan ng pag-iyak, pag-iwas sa mga bote, 
kutsara, baso o pagpapakita ng hindi pagiging komportable sa paghawak o kahit sa 
pagkakakita sa bote. 

⑤ Maaaring magdulot ng pagtanggi sa pagkain ang hindi pagiging komportable sa pagpapakain 
(madalas na pag-ubo, pagkabilaok, reflux/pagluwa, sakit mula sa mga medical procedure, 
atbp.) 

 
 

KARANIWANG MGA HAMON 
SA PAGKAIN MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA NITO) 

Pagkapagal at Mas Matinding Pagkaantok 

o Madalas na nakatutulog habang oras ng pagkain 
o Mahirap gisingin para sa oras ng pagkain 
o Iniiwasan ng mas may edad na bata ang ilang pagkain na 

ikakapagod niya agad 
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Bawas na Dami ng Pagkain o 
Pagkonsumo 

o Kawalan ng kakayahang maubos ang nakahaing pagkain 
o Kumakain ng mas kaunting pagkain nang mas madalas sa umaga 

at gabi 

Matagal na Pagpapakain o Lumalagpas ng 30 minuto ang pagpapakain 

Hindi Organisadong Pagpapakain o Kahirapan sa pagpapasuso o pagpapadede sa bote 
o Mahinang pagsupsop (posibleng may tumulong mga likido mula sa 

bibig) 
o Mas nag-aalburoto sa oras ng pagkain  
o Mahinang koordinasyon ng pagsupsop, paglunok at paghinga sa 

pagkain 
o Humahagak para makakuha ng mas maraming hangin, o 

tinutungga ang mga likido 
o Mas mataas na insidente ng aspirasyon 

Mga Pisikal na Hamon 

o Kahirapan sa pananatiling pirmi ang posisyon para sa ligtas na 
pagpapakain at pagkain 

o Maaaring magdulot ang mababang tone ng masel sa paghukot o 
sa pagkahulog mula sa mga upuan at sa kahirapan na panatiliing 
nakaderetso ang ulo at leeg para sa pagpapakain 

o Maaaring magdulot ang mataas na tone ng masel ng labis na pag-
unat ng katawan, ulo at leeg 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng 
Bibig 

o Mahinang pagsupsop (posibleng may tumulong mga likido mula sa 
bibig) 

o Paghihirap sa pagkaya at pangangasiwa ng ilang mga tekstura ng 
pagkain (lalo na ang mga kailangang nguyain) dahil sa mababang 
tone  ng muscle at epekto ng pagkapagal 

o Madalas na nauubo o nabibilaukan sa mga pagkaing hindi 
gaanong nanguya 

Mga Sensitibidad sa Pandama at Pag-
iwas sa Pagkain 

o ubos ang pagkabigla o pagkalunod sa paligid, lalo na sa 
masyadong maliwanag, maingay at aktibong mga lugar na “abala”  

o Matinding pagkahilig sa piling mga tekstura, lasa, temperatura 
atbp. ng pagkain  

o Hindi niya kayang malaman kung gutom na siya at/o busog mula 
sa pagkain o pag-inom 

Mga Alalahanin sa Paglaki at Nutrisyon 
o Dahil sa bawas na pagkonsumo sa oras ng pagkain, limitado ang 

pagkonsumo at posibleng maantala ang introduksiyon ng ibang 
mga tekstura ng pagkain 
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MGA KAPANSANAN SA 
PANINGIN 

ANO ANG MGA KAPANSANAN SA PANINGIN?   
May kapansanan sa paningin ang isang bata kapag hindi 
siya nakakakita nang tuluyan sa isa o sa parehong mata, o 
kung may kaunti siyang kakayahang paningin ngunit may 
kapagsanan (cortical visual impairment, astigmatism, 
atbp.) Maaaring ipinanganak ang bata nang may 
kapansanan sa paningin, o maaaring nawalan sila ng 
paningin habang tumatanda. Madalas, hindi nabibigyan 
ng sapat na oportunidad ang mga batang may kapansanan 
sa paningin para matuklasan ang paligid nila. 
Naaapektuhan ng ganitong bawas na stimulasyon ang 
pagkatuto nila pati na ang interes at pagiging komportable 
nila sa mga gawaing may kinalaman sa pagkain. 

 

Ang mga batang may kapansanan sa paningin ay 
maaaring may: 

 Naantalang pag-develop, lalo na sa aspektong 
pisikal, maagang pagkatuto at komunikasyon 

 May mga hamon sa pagkatuto kung paano kumain 
at pakainin ang sarili dahil wala silang mga biswal 
na mapaggagayahan 

 May kahirapan sa pagkatuto at sa mga gawaing 
akademiko o pampaaralan 

 May mga hamon sa pagkilos sa paligid 
 Pangangailangan para sa mga alternatibong paraan para sa pagkatuto at sa komunikasyon 

(braille)  

 

 
BAKIT KARANIWAN ANG MGA HAMON SA PAGKAIN? 

Maraming dahilan kung bakit maaaring magkaroon ng mga hamon sa pagkain ang mga batang may 
kapansanan sa paningin tulad ng: 

 
① Maaaring masyadong nakabibigla ang karanasan ng paghawak at pagkain sa mga bagong 

pagkain dahil sa mas sensitibong sistema ng pandama. 
② Nagiging mas mahirap ang pagkatuto kung paano igalaw ang katawan dahil sa kapansanan sa 

paningin, na makaaapekto rin sa pag-develop ng kakayahang kumain (mahinang leeg at ulo, 
mahinang kakayahang umupo nang deretso para sa pagkain, kahirapan sa pag-abot at 
paghawak sa mga pagkain, kahirapan sa pagpapakain sa sarili, atbp.) 
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③ Maaaring maging kasabay ng kapansanan sa paningin ang iba pang mga kondisyon o sakit 
tulad ng kapansanan sa pandinig, kapansanang pisikal o kognitibo na mas makakaapekto sa 
pag-develop ng kakayahang kumain ng bata. 

④ Maaaring maging mas mahirap ang pagiging kalmado para sa pagkain, o ang pagkakaroon ng 
pakiramdam na ligtas hawakan at tikman ang mga pagkain at pagkatuto ng ilang mga 
elemento ng kung paano kumain dahil sa bawas o limtadong paningin. 

 

 

KARANIWANG MGA HAMON 
SA PAGKAIN 

MGA HALIMBAWA (ANO ANG ITSURA 
NITO) 

Mga Sensitibidad sa Pandama at Pag-iwas sa 
Pagkain 

o Madaling masobrahan o mabigla sa paligid, lalo na sa 
impormasyong dala ng paghawak at pagdama 

o Matinding pagkahilig para sa mga piling tekstura, lasa at 
temperatura ng pagkain 

o Matinding pagkahilig para sa mga piling bote, baso, plato, 
feeder, atbp. 

o May pangangailangan para sa mas maraming oras para 
mahawakan niya ang mga pagkain gamit ang kamay (o paa) 
bago siya maging komportable sa pagtikim nito 

o Madalas na iniiwasan o inaayawan na mapakain ng mga 
tagapangalaga 

o Mabagal na proseso ng pagpapalit ng dieta kapag iniuusad na 
ito 

Mga Hamon sa Kakayahang Motor ng Bibig 

o Kahirapan sa pangangasiwa ng ilang mga tekstura ng pagkain 
o Naantalang kakayahang motor ng bibig sa pagkain ng mas 

mahihirap na tekstura dahil sa naantala ring pagpapakilala sa 
mga ito 

Mga Hamong Pisikal 

o Kahirapan sa pagpapanatili ng ligtas na posisyon para sa 
pagpapakain 

o Kahirapan sa pagpapakain ng sarili dahil sa mga sensitibidad 
sa pandama (tactile defensiveness) at kahirapan sa pagtukoy 
kung nasaan ang pagkain 

Mga Hamong Kaakibat ng Ibang Kondisyon 
(CP, ASD, Kawalan ng Pandinig, Atbp.) 

o Naaapektuhan ng mas mataas na sensitibidad sa pandama 
ang pagtanggap sa pagkain at pagpapakain 

o Mga hamon sa pagpoposisyon dahil sa tone ng masel (mataas 
o mababa) 

Mga Alalahanin sa Paglaki at Nutrisyon 
o Dahil sa bawas na pagkonsumo sa oras ng pagkain, limitado 

ang pagkonsumo at posibleng maantala ang introduksiyon ng 
ibang mga tekstura ng pagkain 
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SEKSIYON 6.3: HIGIT PA SA PAGKAIN: MGA 
TIP SA PAGSUPORTA NG BATANG MAY 
ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN 

 

May kondisyon man o wala, karapat-dapat ang bawat bata na makatanggap ng pare-parehong mga 
pagkakataon para lumaki at lumago sa pinakakaya nila. Sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bata, 
mahalaga na maunawaan ng mga tagapangalaga ang mga kalakasan, kapasidad at pangangailangan ng 
bawat bata. Dagdag pa, mahalaga na suportado ang lahat ng area ng pag-develop—hindi lang ang oras 
ng pagkain at ang pagpapakain. Sa pagsama ng mga simpleng suporta para sa bata sa mga gawaing 
pang-araw-araw, masusuportahan ng mga tagapangalaga ang pag-develop ng bata sa mas mabisang 
paraan na nangangailangan lang ng kaunting oras. 

Para sa mas espispikong impormasyon sa mga gawaing makasusuporta sa bawat area ng 
pag-develop para sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa iba’t ibang edad, 

sumangguni sa Kabanata 2, 3, 4, at 5. 
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MGA TIP SA PAGSUPORTA SA BATANG MAY ESPESYAL 
NA PANGANGAILANGAN   

TIP 1: 

Nakatutulong sa paglago ng utak ang mabuting relasyon. Kahit pa may espesyal na pangangailangan ang 
bata, kailangan din nila ng mga positibong relasyon para lumaki ng malakas at malusog. Nasusuportahan 
ng mga positibong interaksyon sa pagitan ng mga bata at tagapangalaga ang paglago at pag-develop ng 
utak, katawan at isip ng bata. Lumalago ang malakas na utak mula sa may kalidad na oras kasama ang 
tagapangalaga. Ang mga batang may espesyal na pangangaialangan na kinakalinga ng mga 
tagapangalaga sa araw-araw (madalas) na positibong interaksyon ay mas malusog (parehong katawan at 
isip). Mahalaga ito dahil madalas na may kahirapan sa pagkain at paglago ang mga batang ito. 

TIP 2: 

Umasa nang malaki. Kaya ng mga batang may espesyal na pangangailangan na gawin ang higit pa sa 
inaasahan natin. Pero mahirap lumago at matuto kung hindi ka binibigyan ng pagkakataon. Kailangang 
bigyan ng mga tagapangalaga ang mga batang ito ng maraming pagkakataon para maglaro, makipag-
ugnayan, matuto at sumubok ng mga bagong bagay. 

TIP 3:  
Hanapin ang mga lakas nila. May espesyal na mga lakas ang bawat batang may espesyal na 
pangangailangan. Mahalaga para sa mga tagapangalaga na matukoy ang mga ito at magamit para 
matulungan ang mga bata na patuloy na mag-develop. 

TIP 4:  
Isaalang-alang ang indibidwalidad ng bawat bata. Magkakaiba ang bawat batang may espesyal na 
pangangailangan. Sa kabila ng pagkakaroon ng parehong kondisyon, hindi parating pareho ang mga 
kakayahan at pangangailangan nila. Kailangang indibidwalisado ang kalingang ibibigay natin. 

TIP 5: 
Pinakamabisang natututo ang mga bata sa konteksto ng mga positibong relasyon. Ang pagbibigay ng 
positibong interkasiyon sa mga batang may espesyal na pangangailangan habang oras ng pagkain (at higit 
pa) ang pinakamabisang paraan para masuportahan ang pag-develop nila. 
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MGA SUSING PUNTO PARA SA MGA BATANG MAY 
ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN  

Ang mga batang may espesyal na pangangailangan ay mga batang may natatanging 
pagkakaiba at maaaring mangailangan ng dagdag na kalinga at pasensiya mula sa mga 

tagapangalaga nila. Maaaring maging mas mahirap ang pagpapakain para sa mga batang ito. 
Mahalagang maunawaan at maunahan ng mga tagapangalaga kung sinong mga bata ang mas may 
pangangailangan, ano ang mga pangangailangang iyon at kung paano sila mas masusuportahan. 

 

 
MAHAHALAGANG PUNTONG KAILANGANGANG TANDAAN: 

 
 

① Umasa nang malaki. Kayang gawin ng mga batang may espesyal na pangangailangan ang 
higit pa sa inaasahan natin. Pero mahirap lumago at matuto kung hindi ka binibigyan ng 
pagkakataon. Kailangang bigyan ng mga tagapangalaga ang mga batang ito ng maraming 
pagkakataon para maglaro, makipag-ugnayan, matuto at sumubok ng mga bagong bagay, 
kasama na ang mga karanasan sa oras ng pagkain tulad ng mga bagong pagkain at 
pagpapakain sa sarili. 
 

② Ang mga batang may espesyal na pangangaialangan na kinakalinga ng mga tagapangalaga 
sa araw-araw (madalas) na positibong interaksyon ay mas malusog (parehong katawan at 
isip). Mahalaga ito dahil madalas na may kahirapan sa pagkain at paglago ang mga batang 
ito. 

 

 

 

 

Para sa mas espispikong impormasyon sa paano mas masusuportahan ang pagpapakain 
sa mga batang may mga hamon na kinakaharap sa pagkain, sumangguni sa Kabanata 7 

at sa Apendiks. 
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