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IBLCE si pridržuje pravico do objavljanja javnih obvestil o trajnih odvzemih certifikatov IBCLC in javnih 
opominov mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo na podlagi disciplinskih postopkov IBLCE. 

 
Trajni odvzem certifikata 
Naslednjim osebam je bil trajno odvzet certifikat IBCLC in jim je trajno prepovedana prijava za ponovno 
pridobitev certifikata mednarodno certificiranega svetovalca za laktacijo. 

 
Chris Haffner-Eaton iz Oregona, ZDA: 21. 8. 2002 zaradi kraje razstavljavcem na konferenci 
Mednarodnega združenja svetovalcev za laktacijo (International Lactation Consultant Association) v 
Acapulcu v Mehiki, julija 2001. 

 
Heasook Kim iz Seula, Koreje, in Kalifornije, ZDA: 24. 2. 2005 zaradi večkratnih resnih kršitev 
tajnosti mednarodnega izpita IBLCE. Ga. Kim je priznala, da je fotografije, uporabljene na izpitih IBLCE 
v letih 1999, 2000 in 2001 kopirala na diapozitive ter jih obdržala za lastno rabo. 

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

 
Javna graja 
Pamela Hirsch iz Illinoisa, ZDA: 8. 9. 2009 zaradi večkratnega neupoštevanja disciplinskega 
postopka IBLCE. Ga. Hirsch je večkrat zavrnila predložitev pisnega odgovora na pritožbo, vloženo zoper 
njo, zato je bil njen certifikat IBCLC začasno odvzet, dokler Etična in disciplinska komisija IBLCE ne 
prejme njenega pisnega odgovora na obdolžitve iz pritožbe ter obdolžitve ne bodo ustrezno obravnavane. 
Če se ga. Hirsch prostovoljno odpove certifikatu IBCLC in se nato prijavi za ponovno pridobitev certifikata, 
mora izpolniti pogoje XXVIII. člena poglavja B Disciplinskih postopkov IBLCE z dne 1. 1. 2007, kar 
pomeni, da mora v celoti upoštevati postopek Etične in disciplinske komisije ter odgovoriti na pritožbo. 
Etična in disciplinska komisija bo s preiskavo nadaljevala šele po prejemu njenega odgovora. Če komisija 
nadalje ponovno ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, bo obdolžena morala v celoti upoštevati disciplinski 
postopek, opisan v Disciplinskih postopkih IBLCE z dne 1. 1. 2007. 

 
Christine Percy iz Novega Južnega Walesa, Avstralije: 20. 3. 2010 zaradi večkratnega 
neupoštevanja disciplinskega postopka IBLCE. Ga. Percy je večkrat zavrnila predložitev pisnega 
odgovora na pritožbo, vloženo zoper njo. Certifikat IBCLC ge. Percy je med obravnavo pritožbe potekel. 
Etična in disciplinska komisija IBLCE je odločila, da je ga. Percy upravičena do ponovne pridobitve 
certifikata z opravljanjem izpita. Vendar pa bo morala, če želi to pravico uveljavljati, v celoti upoštevati 
postopek Etične in disciplinske komisije ter odgovoriti na pritožbo, vloženo zoper njo. Etična in disciplinska 
komisija bo s preiskavo nadaljevala šele po prejemu njenega odgovora. Če komisija nadalje ponovno 
ugotovi, da obstaja utemeljen razlog za disciplinsko ukrepanje, bo ga. Percy morala v celoti upoštevati 
disciplinski postopek, ki ga določi komisija. 
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Jennifer Tow iz Connecticuta, ZDA, in Francije: 27. 4. 2016 zaradi dajanja priporočil, ki niso temeljila 
na najboljših razpoložljivih dokazih (Načelo 1.2 Kodeksa profesionalnega ravnanja, ki velja od 1. 11. 2011), 
delovanja zunaj obsega dejavnosti z dajanjem priporočil na podlagi fotografij brez pridobitve anamneze ali 
opravljenega pregleda (Načelo 2.1 Kodeksa profesionalnega ravnanja, ki velja od 1. 11. 2011) in zaradi 
razkrivanja osebnih ter zasebnih informacij v nezasebnem okolju zunaj strankine zdravstvene ekipe 
(Načelo 3.1 Kodeksa profesionalnega ravnanja, ki velja od 1. 11. 2011). Pritožbeni odbor je na tej podlagi 
potrdil sankcijo javnega opomina, kot je določila komisija, in poziva imetnico certifikata, naj v roku enega 
leta pridobi 5 CERP-ov ali opravi drugo izobraževanje v zvezi s temi kršitvami Kodeksa profesionalnega 
ravnanja ter IBLCE predloži dokazila o opravljenem izobraževanju. 
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