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Το IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει δημοσίως τη μόνιμη ανάκληση της πιστοποίησης από 
συμβούλους IBCLC, καθώς και να επιπλήττει δημοσίως συμβούλους IBCLC με βάση τις Πειθαρχικές 
Διαδικασίες του IBLCE. 

 
Μόνιμη ανάκληση πιστοποίησης 
Η πιστοποίηση IBCLC έχει ανακληθεί μόνιμα από τα ακόλουθα άτομα, στα οποία απαγορεύεται διαπαντός 
να υποβάλουν αίτημα, προκειμένου να τους χορηγηθεί εκ νέου πιστοποίηση Διεθνώς Πιστοποιημένου 
Συμβούλου Γαλουχίας. 

 
Chris Haffner-Eaton από το Όρεγκον των ΗΠΑ: Έλαβε χώρα στις 21 Αυγούστου 2002 για κλοπή 
αντικειμένων από εκθέτες στο συνέδριο της International Lactation Consultant Association που διεξήχθη 
στο Ακαπούλκο του Μεξικού, τον Ιούλιο του 2001. 

 
Heasook Kim  από τη Σεούλ της Κορέας και την Καλιφόρνια των ΗΠΑ: Έλαβε χώρα στις 24 
Φεβρουαρίου 2005 για σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις σε σχέση με την ασφάλεια των 
διεθνών εξετάσεων του IBLCE. Η κυρία Kim παραδέχτηκε ότι είχε αντιγράψει φωτογραφίες που 
χρησιμοποιήθηκαν στις εξετάσεις του IBLCE το 1999, το 2000 και το 2001 και τις διατηρούσε σε 
διαφάνειες για προσωπική της χρήση. 

 
******************************************************************************************************************* 

 
Δημόσια επίπληξη 
Pamela Hirsch από το Ιλινόι των ΗΠΑ: Έλαβε χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 για επανειλημμένη 
αποτυχία συμμόρφωσης με την πειθαρχική διαδικασία του IBLCE. Η κυρία Hirsch αρνήθηκε 
επανειλημμένως να παράσχει γραπτή απάντηση σε σχέση με καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον της, 
συνεπώς, η πιστοποίησή της ως IBCLC αναστέλλεται έως ότου η Επιτροπή Δεοντολογίας και 
Πειθαρχικών Μέτρων του IBLCE να λάβει γραπτή απάντηση από την κατηγορούμενη όπου θα 
αντιμετωπίζονται οι κατηγορίες της καταγγελίας και να υπάρξει ικανοποιητική άρση των κατηγοριών. Αν η 
κυρία Hirsch παραδώσει αυτοβούλως την πιστοποίησή της ως IBCLC και υποβάλει στη συνέχεια αίτημα 
για την εκ νέου χορήγηση πιστοποίησης IBCLC, θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου XXVIII, Ενότητα B των Πειθαρχικών Διαδικασιών του IBLCE με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007, 
δηλ. θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τη διαδικασία της Επιτροπής Δεοντολογίας και Πειθαρχικών 
Μέτρων απαντώντας στην καταγγελία. Μόνο εφόσον ληφθεί η απάντησή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας 
και Πειθαρχικών Μέτρων μπορεί να προχωρήσει στη διερεύνηση της υπόθεσής της. Επιπλέον, αν κατά 
την έρευνα η Επιτροπή αποφανθεί ξανά ότι υφίσταται δικαιολογημένη υπόνοια διάπραξης παράβασης, η 
κατηγορούμενη θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με την πειθαρχική διαδικασία που περιγράφεται στις 
Πειθαρχικές Διαδικασίες του IBLCE με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007. 

 
Christine Percy από τη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας: Έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου 2010 για 
επανειλημμένη αποτυχία συμμόρφωσης με την πειθαρχική διαδικασία του IBLCE. Η κυρία Percy 
αρνήθηκε επανειλημμένως να παράσχει γραπτή απάντηση σε σχέση με καταγγελία που υποβλήθηκε 
εναντίον της. Η πιστοποίηση της κυρίας Percy ως IBCLC έληξε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της 
καταγγελίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων του IBLCE αποφάσισε ότι η κυρία Percy 
επιτρέπεται να προσπαθήσει για τη λήψη πιστοποίησης στο μέλλον συμμετέχοντας στην εξέταση. 
Ωστόσο, αν προσπαθήσει να λάβει την πιστοποίηση με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να συμμορφωθεί 
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πλήρως με τη διαδικασία της Επιτροπής Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων, απαντώντας στην 
καταγγελία που κατατέθηκε εναντίον της. Μόνο εφόσον ληφθεί η απάντηση της κυρίας Percy, η Επιτροπή 
Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων μπορεί να προχωρήσει στη διερεύνηση της υπόθεσής της. Αν, 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή αποφανθεί ξανά ότι υφίσταται δικαιολογημένη υπόνοια 
διάπραξης παράβασης που επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα, η κυρία Percy θα πρέπει να συμμορφωθεί 
πλήρως με την πειθαρχική διαδικασία που καθορίζεται από την Επιτροπή. 
 

Jennifer Tow από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ και τη Γαλλία: Έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2016 για την 
παροχή συστάσεων οι οποίες δεν βασίζονταν στα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία (Αρχή 1.2 του Κώδικα 
Επαγγελματικής Διαγωγής που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2011), για την άσκηση της 
δραστηριότητας εκτός του εύρους επαγγελματικής πρακτικής, καθώς υπήρξε παροχή συστάσεων με βάση 
φωτογραφίες χωρίς τη λήψη ιστορικού ή τη διεξαγωγή εξέτασης (Αρχή 2.1 του Κώδικα Επαγγελματικής 
Διαγωγής που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2011), για τη γνωστοποίηση προσωπικών και ιδιωτικών 
πληροφοριών σε μη ιδιωτικό περιβάλλον εκτός της ομάδας ιατρικής περίθαλψης του πελάτη (Αρχή 3.1 του 
Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2011). Με βάση τα ανωτέρω, η 
Επιτροπή Ενστάσεων επιβεβαίωσε την κύρωση της δημόσιας επίπληξης που καθόρισε η παραπάνω 
Ειδική Ομάδα και καλεί την κάτοχο τίτλου να λάβει 5 μόρια CERP ή άλλη εκπαίδευση σε σχέση με τις εν 
λόγω παραβάσεις του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής και να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο IBLCE εντός ενός έτους. 
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