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Hướng dẫn cho các gia đình có nhu cầu về sữa công thức 

trong thời kỳ thiếu thốn sữa công thức cho trẻ sơ sinh trên 

toàn quốc 

Cập nhật (5/27/2022) 

● Phụ huynh và người chăm sóc có nhu cầu cấp thiết về các sản phẩm EleCare cần liên lạc với các 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ hoặc Abbott theo số 1-800-881-0876 để biết thêm thông tin. 

Abbott sẽ phát miễn phí sản phẩm ngay cho các bé có nhu cầu. 

 

Sở Y tế Maryland (MDH) đưa ra những khuyến nghị sau đây cho các gia đình cần sữa công thức: 

● Nếu con quý vị cần một loại sữa công thức đặc biệt, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

con quý vị có thể tư vấn cho quý vị một loại sữa công thức tương đương để sử dụng. 

● Nếu quý vị là người tham gia Maryland WIC, hãy liên lạc với văn phòng WIC địa phương của 

quý vị để được hỗ trợ xác định vị trí sản phẩm hoặc thực hiện các thay đổi đối với trợ cấp thực 

phẩm WIC của quý vị. 

● Nếu quý vị không phải là người tham gia Maryland WIC, hãy truy cập trang web của Maryland 

WIC để tìm hiểu cách đăng ký, hoặc gọi đến văn phòng WIC địa phương của quý vị (hoặc gọi số 1-

800-242-4942) để xác minh xem quý vị có đủ điều kiện để được nhận trợ cấp hay không. 

● Không pha loãng sữa công thức cho trẻ sơ sinh. Thêm nước hoặc các chất lỏng khác vào sữa 

công thức cho trẻ sơ sinh có thể gây nguy hiểm và thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ sơ sinh, 

dẫn đến suy giảm dinh dưỡng nghiêm trọng cũng như những vấn đề sức khỏe. 

● Không sử dụng sữa công thức tự làm. Các loại sữa công thức tự làm thường thiếu các chất dinh 

dưỡng quan trọng cần thiết cho trẻ sơ sinh. 

● Sử dụng nhãn hiệu hoặc loại sữa công thức khác nếu có. Hầu hết trẻ sơ sinh đều có thể chuyển 

sang bất kỳ loại sữa công thức nào có trên thị trường, kể cả các loại sữa mang nhãn hiệu của cửa 

hàng. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý 

vị. 

 

Trẻ sơ sinh có nhu cầu đặc biệt 

● Các gia đình nên hỏi ý kiến bác sĩ nhi khoa nếu trẻ cần sử dụng một loại sữa công thức chuyên 

biệt. 

● Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ mà đang cần 

đến một loại sữa công thức chuyên biệt cụ thể thì hãy liên lạc trực tiếp với Abbott Nutrition để yêu 

cầu sản phẩm bằng cách gọi tới số 1-800-881-0876 hoặc truy cập thông tin về sữa công thức và 

biểu mẫu yêu cầu sản phẩm của Abbott Nutrition. 

 

Sản phụ 
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● Nếu quý vị đang mang thai, hãy trao đổi với Bác Sĩ Sản Khoa/Phụ Khoa về vấn đề nuôi con bằng sữa 

mẹ. 

● Chương trình WIC của Maryland cũng cung cấp các biện pháp và nguồn thông tin hỗ trợ nuôi con 

bằng sữa mẹ. 

● Các gia đình cho trẻ bú sữa mẹ từ nguồn sữa không phải từ mẹ đẻ của trẻ thì chỉ nên sử dụng sữa 

từ nguồn đã sàng lọc người cho sữa và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác để đảm bảo an 

toàn cho sữa. 

 

Đường Dây Nóng của Nhà Sản Xuất 

● Chuyên Gia MyGerber Baby của Gerber: liên lạc với chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng hoặc cho 

con bú có chứng chỉ qua điện thoại, tin nhắn, Facebook Messenger, trò chuyện qua web hoặc cuộc 

gọi video, đây là người có thể giúp quý vị tìm loại sữa công thức tương tự có thể có nguồn cung 

dồi dào hơn. Gọi tới số 800-4-GERBER 

● Đường Dây Nóng Dành Cho Người Tiêu Dùng của Abbott: gọi tới số 1-800-986-8540 

● Đường dây yêu cầu sản phẩm cấp thiết của Abbott: hỏi Bác Sĩ Sản Phụ Khoa của quý vị 

hoặc bác sĩ nhi khoa của con quý vị gửi yêu cầu sản phẩm cấp thiết bằng cách tải xuống 

và hoàn tất biểu mẫu - PDF 

● Đường Dây Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của Reckitt: Gọi tới số 1-800 BABY-123 (1-800-222-

9123) 

 
Nguồn thông tin hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ 

● Đường Dây Nóng của Tổ Chức Phụ Nữ Quốc Gia: 1-800-994-9662 

● Liên Minh Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ của Maryland 

● Nguồn Thông Tin Hỗ Trợ Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ của Maryland WIC 

● Chương Trình WIC Quốc Gia/Sở Nông Nghiệp Hoa Kỳ 

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

 

Để biết thêm thông tin, các gia đình có thể truy cập Tờ Thông Tin về Sữa Công Thức của Sở Y Tế và Dịch 

Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ. 
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