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Opseg prakse za 
međunarodno certificirane savjetnike za dojenje (IBCLC) 

 
Međunarodno certificirani savjetnici za dojenje (eng. International Board Certified Lactation 
Consultant®, IBCLC®) pokazuju specijalizirana znanja i kliničku stručnost u području dojenja i humane 
laktacije, a certifikat im dodjeljuje Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike (eng. 
International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®). 

Ovim opsegom prakse obuhvaćene su aktivnosti za koje su nositelji certifikata IBCLC-a obrazovani i 
ovlašteni. Cilj je ovog opsega prakse zaštititi javnost širenjem informacija o tome da svi nositelji 
certifikata IBCLC-a pružaju sigurnu i stručnu skrb temeljenu na dokazima. Budući da se radi o 
međunarodnom certifikatu, ovaj je opseg prakse primjenjiv u svim zemljama ili okruženjima u kojima 
nositelji certifikata IBCLC-a djeluju. 

Nositelji certifikata IBCLC-a dužni su pridržavati se norma struke IBCLC-a tako da: 
• djeluju unutar okvira određenog IBLCE-ovim Kodeksom profesionalnog ponašanja (eng. IBLCE 

Code of Professional Conduct) i Kliničkim kompetencijama za praksu međunarodno 
certificiranih savjetnika za dojenje (eng. Clinical Competencies for IBCLC Practice) 

• povezuju znanja i dokaze disciplina određenih Nacrtom ispita IBLCE-a (eng. IBLCE Exam 
Blueprint) pri pružanju skrbi obiteljima u kojima majke doje 

• djeluju unutar zakonskih okvira određenih geopolitičkih regija ili okruženja 
• održavaju znanja i vještine kontinuiranim obrazovanjem 

Nositelji certifikata IBCLC-a dužni su štititi, promicati i podupirati dojenje tako da: 
• obrazuju žene, obitelji, zdravstvene radnike i zajednicu u vezi s dojenjem i humanom 

laktacijom 
• pomažu pri razvoju politika kojima se štiti, promiče i podupire dojenje 
• zagovaraju dojenje kao standard dječje prehrane 
• prije začeća pa do prestanka dojenja ženama i njihovim obiteljima pružaju holističku potporu 

i skrb u pogledu dojenja temeljeno na dokazima 
• podučavaju klijente, zdravstvene radnike i ostale članove zajednice prema načelima 

obrazovanja za odrasle 
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Nositelji certifikata IBCLC-a dužni su pružati stručne usluge majkama i obiteljima tako da: 
• obavljaju detaljne procjene majke, djeteta i hranjenja u vezi s laktacijom 
• razvijaju i provode individualizirani plan hranjenja u dogovoru s majkom 
• pružaju informacije temeljene na dokazima o tome kako uzimanje lijekova (bez recepta i na 

recept) te konzumacija alkohola, duhana i droga utječe na proizvodnju mlijeka i sigurnost 
djeteta tijekom laktacije 

• pružaju informacije temeljene na dokazima o dopunskim terapijama tijekom laktacije, 
njihovom utjecaju na proizvodnju mlijeka i učincima koje imaju na dijete 

• objedinjuju kulturalne, psihosocijalne i nutritivne aspekte dojenja 
• podupiru i ohrabruju majke kako bi uspješno ostvarile svoje ciljeve u vezi s dojenjem 
• koriste se učinkovitim vještinama savjetovanja prilikom interakcije s klijentima i ostalim 

zdravstvenim radnicima 
• djeluju prema načelima skrbi orijentirane na obitelj uz održavanje odnosa suradnje i pružanja 

podrške klijentima 

Nositelji certifikata IBCLC-a dužni su pružati istinite i potpune informacije majci i/ili djetetovom 
pružatelju primarne zdravstvene zaštite te sustavu zdravstvene zaštite tako da: 

• bilježe sve važne informacije o pruženoj skrbi i po potrebi zadržavaju te zapise tijekom 
razdoblja kojeg za to odredi tijelo s mjesnom nadležnošću 
 

Nositelji certifikata IBCLC-a dužni su očuvati povjerenje klijenta tako da: 
• poštuju privatnost, dostojanstvo i povjerljivost majki i obitelji  

 
Nositelji certifikata IBCLC-a dužni su djelovati s dužnom pažnjom tako da: 

• pomažu obiteljima donijeti odluke povezane s hranjenjem djece pružajući im informacije 
temeljene na dokazima koje nisu u sukobu interesa 

• i dalje po potrebi budu na usluzi 
• po potrebi upućuju klijente drugim pružateljima zdravstvene zaštite i izvorima potpore 

unutar zajednice 
• djeluju i pridonose kao članovi tima za zdravstvenu zaštitu kako bi pružili usklađene usluge 

ženama i obiteljima 
• međuzavisno surađuju s ostalim članovima tima za zdravstvenu zaštitu 
• prijavljuju IBLCE-u ako su proglašeni krivima za prekršaj prema kaznenom zakonu svoje 

zemlje ili nadležnosti unutar koje djeluju ili zbog sankcija druge struke 
• IBLCE-u prijavljuju nositelja certifikata IBCLC-a koji djeluje izvan ovog opsega prakse 

 


