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Gabay para sa mga pamilya na naghahanap ng 

baby formula sa panahon ng pambansang 

kakulangan ng infant formula 

Mga update (5/27/2022) 

● Ang mga magulang at tagapag-alaga na may apurahang pangangailangan 

para sa mga produkto ng EleCare ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang mga 

propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o sa Abbott sa 1-800-881-0876 

para sa karagdagang impormasyon. Agad na ilalabas ng Abbott ang produkto 

nang walang bayad sa mga batang nangangailangan. 

 

Inirerekomenda ng Maryland Department of Health (MDH) ang sumusunod para sa mga pamilya na 

nangangailangan ng formula: 

● Kung nangangailangan ang iyong sanggol ng espesyal na formula, maaaring 

magrekomenda ang provider ng kalusugan ng iyong anak ng maihahambing na 

formula para gamitin. 

● Kung ikaw ay kalahok sa Maryland WIC, makipag-ugnayan sa iyong lokal na 

opisina ng WIC para sa tulong sa paghahanap ng mga produkto o sa 

paggawa ng mga pagbabago sa iyong mga benepisyong pagkain sa WIC. 

● Kung ikaw ay hindi kalahok sa Maryland WIC, pumunta sa Maryland WIC website 

upang alamin kung paano mag-aplay, o tawagan ang iyong lokal na opisina ng 

WIC (o 1-800-242-4942) upang alamin kung ikaw ay kwalipikado para sa mga 

benepisyo. 

● Huwag hahaluan ng likido ang infant formula. Ang pagdaragdag ng tubig o 

iba pang likido sa infant formula ay maaaring peligroso at mapanganib sa 

buhay ng mga sanggol, na humahantong sa malubhang kakulangan sa 

nutrisyon at mga problema sa kalusugan.  

● Huwag gumamit ng mga formula na gawa sa bahay. Ang mga formula na gawa 

sa bahay ay madalas na kulang sa mahahalagang nutrisyon na kailangan ng 

mga sanggol. 

● Gumamit ng ibang tatak o uri ng formula kung meron. Para sa karamihan ng 

mga sanggol, OK lang na lumipat sa anumang magagamit na formula, kabilang 

ang mga tatak ng mga tindahan. Tawagan ang provider ng kalusugan ng iyong 

anak kung mayroon kang mga tanong. 
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Mga sanggol na may mga espesyal na pangangailangan 

● Dapat konsultahin ng mga pamilya ang kanilang pediatrician kung 

nangangailangan ang kanilang sanggol ng espesyal na formula. 

● Ang mga provider ng pangangalagang pangkalusugan na nagkakaloob ng 

pangangalaga para sa mga batang may kritikal na pangangailangan para sa 

isang partikular na espesyal na formula ay dapat makipag-ugnayan mismo sa 

Abbott Nutrition upang hingin ang produkto sa pamamagitan ng pagtawag sa 

1-800-881-0876 o pagpunta sa impormasyon ng kanilang formula at form ng 

paghingi ng produkto. 

 

Mga indibidwal na malapit nang magsilang 

 

● Kung ikaw ay buntis, kausapin ang iyong OB/GYN tungkol sa pagpapasuso sa iyong 

sanggol. 

● Nagbibigay din ang Maryland WIC na programa ng suporta at madudulugan 

kaugnay ng pagpapasuso. 

● Ang mga pamilyang nagpapakain ng sanggol ng gatas mula sa ibang tao at 

hindi sa ina ng sanggol ay dapat lamang gumamit ng gatas mula sa 

pinagkuhanan na nag-screen sa mga nag-donate ng gatas nito at gumawa ng 

mga iba pang pag-iingat upang matiyak na ligtas ang gatas. 

 

Mga Hotline ng Tagagawa 

● Para sa MyGerber Baby Expert ng Gerber: makipag-ugnayan sa isang sertipikado 

na consultant sa nutrisyon at pagpapasuso sa pamamagitan ng telepono, text, 

Facebook Messenger, web chat, o video call, na makakatulong sa iyo na 

matukoy ang kaparehong formula na maaaring mas handang magamit. 

Tumawag sa 800-4-GERBER 

● Consumer Hotline ng Abbott: tumawag sa 1-800-986-8540 

 

Telepono para sa paghingi ng produkto ng Abbott nang apurahan: 

hilingin sa iyong OBGYN o sa pediatrician ng iyong sanggol na 

magsumite ng apurahang paghingi ng produkto sa pamamagitan ng 

pag-download at pagkumpleto sa form - PDF 

● Customer Service Line ng Reckitt: Tumawag sa 1-800 BABY-123 (1-800-222-9123) 

 
Mga madudulugan kaugnay ng pagpapasuso 

● National Women’s Hotline: 1-800-994-9662 

● Maryland Breastfeeding Coalition 

● Maryland WIC Breastfeeding Resources 

● National WIC Program/United States Department of Agriculture 

https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/ 

 

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ng mga pamilya ang U.S. 

Department of Health and Human Services Formula Fact Sheet. 
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