Saran Pendapat: Penilaian, Diagnosis, dan Rujukan
Latar Belakang
IBLCE® telah menerima beberapa pertanyaan mengenai diagnosis penyakit dan berbagai aspek
terkait, antara lain, tongue tie (tali lidah pendek/terikat), jamur di rongga mulut, dan mastitis.
Seperti halnya dalam praktik umum dewan sertifikasi mengenai hal-hal penting, IBLCE mengeluarkan
Saran Pendapat mengenai masalah ini. Saran Pendapat ini dimaksudkan untuk memberikan panduan
kepada IBCLC® mengenai praktik profesional yang berkaitan dengan diagnosis kondisi ini.
Dokumen Panduan Praktik IBCLC
Lingkup Praktik untuk Konsultan Laktasi Bersertifikat Internasional Bersertifikat (IBCLC) harus
bertindak dalam batas-batas Lingkup Praktek untuk IBCLCs. Lingkup Praktek untuk IBCLC
mendefinisikan kegiatan di mana para pemegang sertifikasi IBCLC dapat terlibat berdasarkan
pendidikan mereka dan wewenang yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki sertifikat
berdasarkan undang-undang mereka. Tujuan bertindak dalam Lingkup Praktik untuk IBCLC adalah
untuk melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa semua pemegang sertifikasi IBCLC
memberikan layanan perawatan yang aman, kompeten dan berbasis bukti. Lingkup Praktik untuk
IBCLC dapat diterapkan di negara manapun atau di tempat praktiknya.
Prinsip-prinsip dari Lingkup Praktek untuk IBCLCs berkaitan dengan ini antara lain:
Para IBCLC memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang kompeten bagi para ibu dan
keluarga dengan cara sebagai berikut:
• Melakukan penilaian pemberian asupan termasuk proses menyusui pada ibu dan bayi secara
komprehensif; dan
• Memberikan informasi berbasis bukti mengenai terapi komplementer selama menyusui dan
dampaknya terhadap produksi susu ibu dan pengaruhnya terhadap sang bayi.
Para IBCLC memiliki kewajiban untuk melaporkan dengan jujur dan sepenuhnya kepada ibu dan/
atau penyedia layanan kesehatan primer dan sistem perawatan kesehatan dengan cara:
• Mencatat semua informasi yang relevan mengenai perawatan yang diberikan dan, bila sesuai,
menyimpan catatan untuk waktu yang ditentukan sesuai ketentuan hukum lokal yang berlaku.
Para IBCLC memiliki kewajiban untuk bertindak dengan ketelitian yang wajar dengan:
• Membuat rujukan yang diperlukan ke penyedia layanan kesehatan lainnya dan sistem dukungan
setempat apabila diperlukan.
Lihat juga Kompetensi Klinik untuk Praktik Konsultan Laktasi Bersertifikat Badan Internasional IBCLC
untuk panduan tambahan.
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Definisi
Mempraktikkan pengobatan berarti terlibat, dengan atau tanpa kompensasi, dalam diagnosis
medis, penyembuhan, perawatan atau pembedahan.
Diagnosis medis didasarkan pada riwayat medis dan pemeriksaan fisik dan mungkin termasuk
pengujian/pemeriksaan tambahan yang kemudian mengarah pada identifikasi penyakit atau proses
penyakit. Pengobatan bisa meliputi perawatan medis, bedah atau perawatan psikiatri pada pasien.

Saran Pendapat
Pernyataan di atas dari Dokumen Praktik Praktik IBCLC menguraikan proses penilaian,
dokumentasi, dan rujukan IBCLC. Para IBCLC tidak mempraktikkan pengobatan atau mendiagnosis
suatu penyakit atau proses penyakit kecuali individu IBCLC yang bersangkutan diberi lisensi atau
diberi wewenang untuk melakukan prosedur tersebut secara terpisah. Para pemegang serstifikasi
IBCLC seharusnya: teliti menilai, mendokumentasikan temuan, dan merujuk sesuai kebutuhan,
untuk mendapatkan diagnosis medis dan kemungkinan pengobatan.
Tambahan atau Lampiran untuk Saran Pendapat tercantum di bawah ini yang menyediakan skenario
kasus untuk lebih menggambarkan bagaimana konsep-konsep ini karena berlaku untuk penyakit
atau kondisi tertentu.
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