IBLCE forbeholder sig ret til at offentliggøre oplysninger om permanent tilbagekaldelse af ICLC-certificering
og offentlige påtaler til IBCLC’er som følge af disciplinærsager.

Permanent tilbagekaldelse af certificering
IBCLC-certificering for følgende personer er blevet tilbagekaldt permanent, og de er for bestandigt
udelukket fra re-certificering som en IBCLC-konsulent.

Chris Haffner-Eaton fra Oregon, USA: Med virkning fra 21. august 2002, for tyveri af genstande fra
udstillere ved International Lactation Consultant Association-konference i Acapulco, Mexico i juli 2001.

Heasook Kim fra Seoul, Korea og Californien, USA: Med virkning fra 24. februar 2005, for alvorlige
og gentagne overtrædelser af eksamenssikkerheden hos IBLCE. Heasook Kim indrømmede, at hun
havde kopieret fotografier, der blev brugt i IBLCE-eksamenerne i 1999, 2000 og 2001 og gemt dem til
eget brug.
*******************************************************************************************************************

Offentlig påtale
Pamela Hirsch fra Illinois, USA: Med virkning fra 8. september 2009, for gentagne tilfælde af
manglende overholdelse af IBLCE's disciplinærproces. Pamela Hirsch har konsekvent nægtet at give et
skriftligt svar på en klage over hende, derfor suspenderes hendes IBCLC-certificering, indtil IBLCE's etikog disciplinærkomité har modtaget et skriftligt svar fra anklagede, som specifikt svarer på punkterne i
klagen mod hende og der er blevet fundet en tilfredsstillende løsning på klagerne. Hvis Pamela Hirsch
frivilligt afstår sin certificering som en IBCLC og efterfølgende ansøger om reetablering af IBCLCcertificeringen, skal hun leve op til betingelserne i paragraf XXVIII, stk. B, i IBLCE-procedurerne for
disciplinærsager af 1. januar 2007, dvs. hun skal samarbejde fuldt ud med etik- og disciplinærprocessen
ved at give svar på tiltalerne mod hende. Først når hendes svar er blevet modtaget, kan etik- og
disciplinærkomitéen fortsætte med sin efterforskning. Derudover gælder, at hvis komitéen under
efterforskningen finder, at der er begrundet mistanke mod anklagede, skal anklagede samarbejde fuldt ud
med disciplinærprocessen som beskrevet i IBLCE-procedurerne for disciplinærsager af 1. januar 2007.

Christine Percy fra New South Wales, Australien: Med virkning fra 20. marts 2010, for gentagne
tilfælde af manglende overholdelse af IBLCE's disciplinærproces. Christine Percy har konsekvent nægtet
at give et skriftligt svar på en klage over hende. Christine Percys certificering som IBCLC udløb under
efterforskningen af anklagen. IBLCE's etik- og disciplinærkomité har fastslået, at Christine Percy kan
ansøge om certificering ved eksamination i fremtiden. Hvis hun dog skulle ansøge om certificering på
sådan vis, skal hun samarbejde fuldt ud med etik- og disciplinærprocessen ved at svare på den klage, der
tidligere er indgivet. Først når Christine Percys svar er modtaget, kan etik- og disciplinærkomitéen
fortsætte med sin efterforskning. Hvis komitéen igen finder, at der er begrundet mistanke mod anklagede,
skal Christine Percy samarbejde fuldt ud med disciplinærprocessen som angivet af komitéen.
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Jennifer Tow fra Connecticut, USA og Frankrig: Med virkning fra 27. april 2016, for udstedelse af
anbefalinger, der på basis af de foreliggende oplysninger ikke var kvalificerede ( 1.2 i kodekset for
professionel adfærd med virkning fra 1. november 2011), for uden for rammerne af sædvanlig praksis at
udstede anbefalinger på basis af fotografier og uden optagelse af anamnese eller foretagelse af
undersøgelse (2.1 i kodekset for professionel adfærd med virkning fra 1. november 2011), for
offentliggørelse af personlige og private oplysninger uden for det private rum og uden for klientens
sundhedsbehandlerteam (3.1 i kodekset for professionel adfærd med virkning fra 1. november 2011).
Ankenævnet bekræfter sanktionen med offentlig påtale på basis af ovenstående som fastsat af
nedenstående panel og opfordrer på det kraftigste den certificerede til at færdiggøre 5 CERP'er eller anden
uddannelse med forbindelse til disse overtrædelser af kodekset for professionel adfærd og indsende
dokumentation på færdiggjort uddannelse til IBLCE inden for et år.
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