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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΧΑΛΙΝΟΥ
Το Συμβούλιο IBLCE έχει λάβει πολλά ερωτήματα σχετικά με την ορθότητα της διεξαγωγής επέμβασης
διατομής χαλινού από Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC®. Όπως συμβαίνει με
όλα τα σημαντικά θέματα που απασχολούν συμβούλια πιστοποίησης, το IBLCE εκδίδει
Συμβουλευτική Γνωμάτευση σχετικά με το θέμα αυτό.
Η διατομή χαλινού είναι μια χειρουργική διαδικασία που έχει σκοπό να επανορθώσει μια φυσική
κατάσταση -«βραχύς χαλινός»-, κατά την οποία το χείλος ή η γλώσσα έχουν περιορισμένη
κινητικότητα. Η διαδικασία επέμβασης στον βραχύ χαλινό ή αγκυλογλωσσία συμπεριλαμβάνει την
αφαίρεση ιστού κάτω από τη γλώσσα για να ανακουφίσει συμπτώματα που μπορούν να οδηγήσουν
σε δυσκολίες με τον θηλασμό. Οι διατομές χαλινού διεξάγονται από αδειοδοτημένους επαγγελματίες
υγείας. Η διατομή χαλινού δεν ανήκει ξεκάθαρα στο Εύρος Πρακτικής του IBLCE ή στις Κλινικές
Δεξιότητες που απαιτούνται για την εξάσκηση των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας
IBCLC. Σημειώστε πως στο Εύρος Πρακτικής διευκρινίζεται ότι οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι από το
IBLCE είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν υψηλή την ποιότητα του επαγγέλματος των IBCLC
«εργαζόμενοι εντός των νόμιμων πλαισίων των ανάλογων γεωπολιτικών περιοχών ή πλαισίων.» Ως εκ
τούτου, η διατομή χαλινού δεν είναι μια δικαιοδοτημένη διαδικασία για πιστοποιημένους
συμβούλους του IBLCE εκτός από την περίπτωση που έχουν ειδική άδεια ή δικαιοδοσία διεξαγωγής
της επέμβασης διατομής χαλινού ανάλογα με τη νόμιμη αρμοδιότητά τους. Παρόλα αυτά, το IBLCE
δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διεξαγωγή επέμβασης διατομής χαλινού σε μέρη όπου η παραπάνω
επέμβαση επιτρέπεται σε επαγγελματίες μιας συγκεκριμένης χώρας ή πλαίσιο νόμιμης αρμοδιότητας.
Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, έχει τεθεί το ερώτημα αν η διεξαγωγή επεμβάσεων διατομής
χαλινού θα έπρεπε να οδηγεί σε παραπομπή σε πειθαρχικό συμβούλιο κάτω από τον Κώδικα
Επαγγελματικής Δεοντολογίας του IBLCE.
Δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος που τέθηκε από πιστοποιημένους συμβούλους του
IBLCE από όλο τον κόσμο καθώς και της σοβαρότητας του θέματος και των πιθανών συνεπειών του,
το IBLCE έχει διερευνήσει το θέμα και έχει ζητήσει καθοδήγηση από τους κατάλληλους επαγγελματίες
και ρυθμιστικούς φορείς. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ οι διατομές χαλινού πρέπει να διεξάγονται από
αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας. Επίσης στη Βρετανία το IBLCE πρόσφατα έλαβε έγγραφη
οδηγία από το Υγειονομικό Τμήμα διευκρινίζοντας πως οι διατομές χαλινού πρέπει να διεξάγονται
μόνο από ειδικευμένους και καταγεγραμμένους επαγγελματίες υγείας. Δεν είναι πρακτικό να
εξετάσουμε τη νομοθεσία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούνται σύμβουλοι γαλουχίας από το
IBLCE και το IBLCE δεν μπορεί να εκδόσει μια ανοιχτή δήλωση για τη νομιμότητα διεξαγωγής
παρόμοιων επεμβάσεων από πιστοποιημένους συμβούλους του IBLCE λόγω των πιθανών
παραλλαγών στη νομοθεσία και τις νομοθετικές ρυθμίσεις διαφορετικών χωρών.
Συμπερασματικά, η απόφαση για τη νομιμότητα της διεξαγωγής διατομής χαλινού από έναν διεθνώς
πιστοποιημένο σύμβουλο γαλουχίας IBCLC εξαρτάται από το αν ο σύμβουλος IBCLC κατέχει επίσημη
άδεια, εκπαίδευση και/ή του επιτρέπεται από τις υγειονομικές αρχές της χώρας στην οποία ανήκει να
διεξάγει διατομές χαλινού. Το θέμα δεν εμπίπτει σε περιπτώσεις παραπομπής σε πειθαρχικό
συμβούλιο από το IBLCE εκτός αν η πράξη δεν είναι αδειοδοτημένη ή αν απαγορεύεται από τη
νομοθεσία στη συγκεκριμένη χώρα ή δικαστικό πλαίσιο δραστηριοποίησης. Εάν η πράξη της

διεξαγωγής διατομής χαλινού απαγορεύεται σε πιστοποιημένους συμβούλους από το IBLCE σε
κάποιες χώρες τότε μπορεί να θεωρηθεί εκτός του Εύρους Επαγγελματικής Πρακτικής και μπορεί να
αποτελεί θέμα για παραπομπή σύμφωνα με τον Επαγγελματικό Δεοντολογικό Κώδικα του
Συμβουλίου IBLCE.
Στην περίπτωση μιας τέτοιας παραπομπής το IBLCE θα περιμένει να λάβει ενημέρωση για τη
νομιμότητα και αδειοδότηση μιας τέτοιας δραστηριότητας στην ανάλογη χώρα. Παρόμοιες
παραπομπές πρέπει να ακολουθούν λεπτομερώς τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο Κώδικας
Επαγγελματικής Πρακτικής του IBLCE και άλλες απαραίτητες διαδικασίες. Για οποιεσδήποτε
ερωτήσεις απευθυνθείτε στα διεθνή γραφεία του IBLCE στην ηλεκτρονική διεύθυνση
international@iblce.org.

