
IBLCE dokumentációs útmutató 

Meghatározás 
A nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (IBLCE) az alábbiakat tekinti klinikai 
dokumentációnak: olyan kézzel vagy géppel írott, illetve elektronikus tájékoztató bizonylat egy 
ügyfélről vagy ügyfelek csoportjáról, mely a neki(k) nyújtott segítség részleteit írja le. Az ügyfélről 
készült egészségügyi feljegyzések lehetnek papír alapúak vagy elektronikusak, mint pl. elektronikus 
bizonylatok, telefax üzenetek vagy e-mailek, hang- vagy videofelvételek, vagy képek és ábrák. A 
feljegyzés észrevételeket, becslést, tervet, beavatkozást, értékelést, eredményt és követő 
eljárásokat közöl. 
A dokumentáció bírósági eljárásban is felhasználható. 

 
Alapelvek 
A klinikai dokumentáció alapelvei megfelelnek a helyi/állami/megyei/szövetségi jogszabályoknak. 
Minden dokumentum: 

• Legyen pontos, világos, teljes körű és tömör 
• Legyen aktuális  
• Személyesen a klinikai munkatárs készítse 
• Legyen rajta dátum, időpont és aláírás 
• Legyen olvasható és tartós 
• A szervezet és/vagy a jogi előírások által elfogadott rövidítéseket tartalmazza 

Továbbá: 
• Megőrzésének módja biztosítsa az ügyféladatok bizalmas kezelését és a bizonylat biztonságát 
• Csak a készítő saját tévedése miatt szükséges, elfogadható eljárással és/vagy módszerrel 

javítható 
 
A nemzetközi laktációs szaktanácsadók (IBCLC-k) felelősséggel tartoznak az általuk nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásért, így a klinikai eseményekről készített bizonylataikért is, amint azt 
az IBCLC-k Szakmai viselkedési kódexe és a Szolgáltatási normák leírják. 

 
Fontos megjegyezni, hogy a rossz minőségű dokumentáció miatt az IBCLC elleni fegyelmi 
vizsgálat, illetve fegyelmi eljárás indítható. 
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