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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE ŚRODKÓW DLA 
MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE STANU NOWY JORK RODZIN W ZWIĄZKU Z 

NIEDOBOREM PREPARATÓW DO ŻYWIENIA NIEMOWLĄT  
   
Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork nadal wspiera dystrybucję preparatów do 

żywienia niemowląt, pieluch i artykułów dla niemowląt, w tym dla uczestników 
programu WIC w stanie Nowy Jork, i aktywnie monitoruje występujące niedobory  
   

Mieszkańcy stanu Nowy Jork powinni odwiedzić Biuro ds. Kobiet, Niemowląt i 
Dzieci Stanu Nowy Jork lub przeprowadzić wstępną rozmowę przy wsparciu 

chatbota, aby sprawdzić, czy niemowlę kwalifikuje się do świadczeń w ramach 
programu WIC  

   
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że w związku z ogólnokrajowym niedoborem 
preparatów do żywienia niemowląt, rodziny w stanie Nowy Jork mogą liczyć na pomoc. 
W dniu 17 lutego, amerykańska Agencję ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug 
Administration, US FDA) ostrzegła konsumentów, aby nie stosowali niektórych 
produktów w proszku dla niemowląt z zakładu Abbott Nutrition w Sturgis, Michigan, a 
firma Abbott zainicjowała dobrowolne wycofanie niektórych produktów z rynku. Od tego 
czasu Agencja ds. Żywności i Leków współpracuje z firmą Abbott i innymi producentami 
w celu wprowadzenia bezpiecznych produktów na rynek amerykański oraz zwiększenia 
dostępności preparatów do żywienia niemowląt i formuł specjalnych.  
   
„Władze stanu Nowy Jork, działając w ścisłej współpracy z naszymi partnerami 
federalnymi, będą nadal podejmowały wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć 
mieszkające na terenie stanu Nowy Jork rodziny potrzebujące preparatów do żywienia 
niemowląt”, powiedziała gubernator Hochul. „Moja administracja jest zaangażowana 
w zapewnienie każdemu noworodkowi i dziecku dostępu do wsparcia żywieniowego, 
które jest im niezbędne do zachowania zdrowia. Zachęcam wszystkich rodziców i 
opiekunów do korzystania z tych zasobów i śledzenia na bieżąco ważnych informacji, 
aby właściwie zadbać o swoje rodziny”.  
  
Przez cały czas trwania pandemii Departament Zdrowia (Department of Health) 
wspierał dystrybucję pieluch, preparatów do żywienia niemowląt i innych artykułów dla 
niemowląt poprzez program wizyt domowych i sieci partnerskie. Zarządzając 
programem wsparcia żywieniowego dla kobiet, niemowląt i dzieci (Women, Infants, and 
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Children, WIC) w stanie Nowy Jork, Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork stale 
monitoruje zakłócenia w łańcuchu dostaw, które mogą mieć wpływ na jego uczestników.  
  
W związku z ostatnimi problemami z dostawami preparatów żywieniowych, 
Departament zintensyfikował kontakty z producentami preparatów, aby monitorować ich 
produkcję, rozmiary puszek, dostawy i wysyłki. Program WIC w stanie Nowy Jork był w 
stanie pomóc beneficjentom w uzyskaniu potrzebnych preparatów poprzez alternatywne 
sklepy, w których takie preparaty są dostępne, oraz współpracę z producentami w celu 
dostarczenia preparatów osobom potrzebującym, gdy nie mogą ich znaleźć na miejscu. 
Beneficjenci programu WIC w stanie Nowy Jork powinni skontaktować się z lokalną 
agencją w celu uzyskania pomocy przy ustalaniu dostępności produktów.  
  
Dzięki Wandzie, która jest chatbotem Departamentu, mieszkańcy stanu Nowy Jork 
mogą otrzymać bezpośrednie, dostępne wsparcie online za pośrednictwem „osobistego 
asystenta WIC” i sprawdzić, czy ich dziecko kwalifikuje się do świadczeń w ramach 
programu WIC.  
  
Komisarz Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork, Dr Mary T. Bassett, powiedziała: 
„Stale monitorujemy sytuację na terenie stanu i doniesienia o niedoborach preparatów 
do początkowego żywienia niemowląt są niepokojące, więc wzywamy rodziny w stanie 
Nowy Jork do stosowania się do zaleceń Departamentu. Rodziny mieszkające w stanie 
Nowy Jork powinny współpracować z podmiotami ochrony zdrowia zajmującymi się 
opieką nad niemowlętami, jeśli konieczna jest nowa propozycja preparatu do żywienia 
niemowląt, a wszyscy zainteresowani powinni odwiedzić lokalne Biuro ds. Kobiet, 
Niemowląt i Dzieci Stanu Nowy Jork (New York State Women, Infants and Children 
Office) lub przeprowadzić wstępną analizę za pomocą Wandy, chatbota Departamentu, 
aby sprawdzić, czy ich niemowlę kwalifikuje się do świadczeń w ramach WIC. 
Departament pozostaje zaangażowany w zapewnienie rodzinom wsparcia 
żywieniowego i zasobów niezbędnych do jak najlepszej opieki nad najmłodszymi 
mieszkańcami stanu Nowy Jork”.  
  
Aby zaspokoić obecny popyt, wiele sklepów ogranicza ilość preparatów, które klienci 
mogą kupić jednorazowo. Ważne jest, aby rodziny nie gromadziły preparatów do 
żywienia niemowląt, co będzie miało dalszy negatywny wpływ na łańcuch dostaw i inne 
rodziny w ich społeczności. Rodzinom, które mają trudności ze znalezieniem preparatu 
potrzebnego dla ich dziecka, Departament zaleca następujące rozwiązania:  
  

 Zadzwoń do swojego ginekologa-położnika (OBGYN) lub podmiotem 
służby zdrowia zajmującym się opieką nad niemowlęciem, aby sprawdzić, 
czy mają oni w swojej ofercie próbki lub mogą zaproponować podobną 
formułę, która może być łatwiej dostępna w sklepach i ma podobne 
wartości odżywcze, aby zaspokoić potrzeby niemowlęcia.  

 Jeśli lekarz zaleci niemowlęciu zmianę na inną markę lub rodzaj 
dostępnego produktu, przejdź na nowy produkt.  
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 Zapraszamy do kontaktu z lokalnym Biurem ds. Kobiet, Niemowląt i Dzieci 
Stanu Nowy Jork lub z Wandą, która jest chatbotem Departamentu, aby 
sprawdzić, czy niemowlę kwalifikuje się do świadczeń w ramach programu 
WIC.  

 Rodziny korzystające z WIC powinny sprawdzić stronę Biura ds. Kobiet, 
Niemowląt i Dzieci Stanu Nowy Jork, aby znaleźć listę zatwierdzonych 
sprzedawców WIC, którzy mogą mieć na składzie daną formułę.  

 Odwiedź mniejsze sklepy i apteki, które mają w swojej ofercie wymagane 
preparaty. Warto najpierw zadzwonić, aby sprawdzić, czy mają one dany 
preparat na stanie.  

 Poszukaj w Internecie dostępnych opcji, ale pamiętaj, aby zamawiać tylko 
od uznanych dystrybutorów i aptek. Nie kupuj preparatów przez Internet 
od osób, których nie znasz, na portalach społecznościowych, aukcjach 
internetowych lub za granicą.  

 Sprawdź kod partii na preparacie, który już posiadasz, aby upewnić się, że 
dany produkt nie został wycofany z rynku. Nie wyrzucaj preparatów, które 
nie były objęte kampanią wycofania z rynku, chyba że upłynął termin ich 
ważności.  

 Przestrzegaj instrukcji producenta preparatu dotyczących jego 
przygotowania i przechowywania.  

 Nie używać preparatów do żywienia niemowląt do karmienia starszych 
dzieci.  

 Nie rozcieńczaj preparatu ani nie próbuj przygotowywać preparatu do 
początkowego żywienia niemowląt we własnym zakresie.  

 Osoby spodziewające się dziecka powinny skonsultować się z lekarzem 
prowadzącym na temat karmienia piersią. Program WIC w stanie Nowy 
Jork zapewnia również wsparcie w karmieniu piersią i zasoby dla młodych 
rodziców. Rodziny, w których dziecko jest karmione mlekiem ludzkim 
pochodzącym ze źródła innego niż matka dziecka powinny używać 
wyłącznie mleka pochodzącego ze źródła, które poddało dawców mleka 
badaniom przesiewowym i podjęło inne środki ostrożności w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa swojego mleka.  

  
Departament zgadza się z zaleceniem FDA, że rodziny nie powinny przygotowywać 
preparatów we własnym zakresie i zachęca opiekunów dzieci do współpracy z 
zakładem ochrony zdrowia sprawującym opiekę medyczną nad dzieckiem w celu 
uzyskania zaleceń dotyczących zmiany praktyk żywieniowych, jeśli zajdzie taka 
potrzeba.  
  
W związku z tym, że mieszkające na terenie stanu Nowy Jork rodziny poszukują 
alternatywnych źródeł zaopatrzenia w mleko, Wydział Ochrony Konsumentów 
Stanu Nowy Jork (New York State Division of Consumer Protection) ogłosił alert 
przypominający rodzicom, by uważali na oszustwa internetowe i pozbawionych 
skrupułów sprzedawców, którzy mogą próbować wykorzystać zaistniałą sytuację.  
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Departament Zdrowia będzie nadal monitorował sytuację i otwarcie komunikował się z 
rodzinami mieszkającymi na terenie stanu Nowy Jork. Aby uzyskać więcej informacji, 
wsparcie i informacje na temat możliwości skorzystania z programu WIC, zapraszamy 
do odwiedzenia strony Biura ds. Kobiet, Niemowląt i Dzieci Stanu Nowy Jork lub 
przeprowadzenie wstępnej rozmowy z chatbotem Wandą.  
  
Opiekunowie dzieci mogą również zapoznać się z najnowszymi informacjami FDA tutaj.  
  

###  
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