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Ang malnutrisyon ay isang palansak na kataga sa kondisyong medikal na sanhi ng mali o kakulangan sa [1][2]
pagkain. Dapat isaalang-alang ang paggalang sa dignidad ng kapwa sa uri ng pamumuhay ng pamilya. Ugaliin
na maging laging handa laban sa pagdating ng sakuna. CC creative commons attribution Loading Ang
pagsisiyasat ng buong area ay isinagawa noong at  Maintain an earthquake survival kit. But in the five days
that Jay spent with these families, he witnessed hunger that is much worse than was reflected on the survey.
Do not stay in lowlying coastal areas after a strong earthquake has been felt. Tinatayang maaaring makita ang
mga palatandaan ng kwashiorkor kahit na ang isang bata ay nakakukuha naman ng sapat na kaloriya mula sa
mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya. Magsagawa ng pagsasanay sa mga taumbayan hinggil sa pagbasa ng
rain gauge. Habang sa panahon ng Tag-sibol hangang sa pagdating ng Tag-init ay madaling bumuhos ang
malakas na ulan na nagmumula sa dagat, sa paglapit ng Tag-lagas naman nagsisidatingan ang mga Typhoon o
malalaking Bagyo. Halimbawa, sa huling , ang pagtaas ng presyo ng mga butil [35] ay humantong sa krisis ng
presyo ng pagkain noong na humantong sa mga riot sa ilang mga bansa. Ang pagtuturo sa sistemang
pang-edukasyon ng Estados Unidos gayundin sa karamihan ng mga iba pang bansa ay umaangkop sa mga
estudyanted mula sa mas may kalamangan sa kalagayan ng mga mahihirap. Sinasabing ang marasmus ay
karaniwan nang nararasanan ng mga batang nasa mga mahihirap at under- developed na mga bansa. Get out
calmly in an orderly manner. Maswerte pa nga sila kapag sila ay nakapag ulam. Manatili sa loob ng bahay
hanggang matapos ang bagyo; at 6. Halimbawa, ang mga taong may lupain ay maasahang makapagpalago ng
kanin at mga gulay sa halip na bilang mga manggagaw o pag-asa sa tubig ulan upang diligan ang kanilang
mga pananim. Sa karagdagan, ang mga mahihirap na bata ay mas malamang na dumanas ng kagutuman,
kapaguran, pagiging mainisin, mga sakit sa ulo, mga impeksiyon sa tenga, trangkaso at mga sipon. Ang
pagbabayanihan ay hindi na bago sa mga Pilipino. Ang kakulangan sa micronutrient ay nagbubunga ng
maraming sakit at humahadlang sa normal gawain ng katawan. Nararapat na manguna ang pamilya sa
pagtiyak na ang mga batas at ang mga institusyong panlipunan ay hindi taliwas, sa halip ay nagsusulong at
nangangalaga sa mga karapatan at tungkulin ng pamilya. Ang tulong at suporta ng pamahalaan sa kalusugan,
edukasyon at imprastruktura ay nakakatulong sa paglago sa pamamagitan ng pagpapataas ng kapital na pantao
at pisikal. Mas mataas din ang food inadequacy sa Pilipinas kaysa sa karatig bansa natin katulad ng Indonesia,
Malaysia, Brunei at Thailand. Ito ay dulot ng labis na pag-ulan, biglaang pagbuhos ng ulan o thunderstorm,
pagka-ipon ng tubig dahil sa pagbabara ng mga daluyan ng tubig, at tuluy-tuloy na pag-ulan sa loob ng ilang
araw. If any damage is suspected, turn the system off in the main valve or switch. Sila ang mga dinemolis sa
tabi ng riles sa Caloocan upang bigyan daan ang modernisasyon ng Philippine Natiional Railways na bahagi
ng proyektong C-5 Extension. A reading, re-affirming and critiquing of Kalindogan Unity Statement was
done. Malaki rin ang epekto ng matinding pag-ulan dahil sa pagkababad ng lupa sa ulan, napapadali nito ang
pagguho ng lupa. Putulin ang mga mahahabang sanga ng mga punongkahoy na malapit sa bahay.


