Αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμβούλων υποστήριξης θηλασμού
Το IBLCE χρησιμοποιεί τον όρο «σύμβουλος υποστήριξης θηλασμού» για τα άτομα που
αποκτούν εμπειρία στην παροχή φροντίδας για τη γαλουχία με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
• Εθελοντές, διαπιστευμένοι σύμβουλοι που παρέχουν υποστήριξη για τον θηλασμό
όπως οι La Leche League Leaders (Σύμβουλοι Θηλασμού της La Leche League)
και οι Australian Breastfeeding Association Counsellors (Σύμβουλοι Ένωσης
Θηλασμού Αυστραλίας)
• Αμειβόμενοι ή εθελοντές σύμβουλοι υποστήριξης θηλασμού που εργάζονται
εντός ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης, όπως ένα νοσοκομείο, ένα
μαιευτήριο ή ένα κοινοτικό ιατρείο
Ο οργανισμός συμβούλων υποστήριξης θηλασμού πρέπει να διαθέτει:
• δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους συμβούλους του τα οποία
περιλαμβάνουν πλήρη εκπαίδευση στη διαχείριση του θηλασμού και της
γαλουχίας
• έναν Κώδικα Δεοντολογίας ή Επαγγελματικής Διαγωγής
• δομημένο πρόγραμμα εποπτείας για τους συμβούλους, με κατάλληλο επίπεδο
εκπαίδευσης
• πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους συμβούλους
Το IBLCE κατανοεί ότι δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο κατάλογο όλοι
οι οργανισμοί συμβούλων υποστήριξης θηλασμού που πληρούν αυτά τα κριτήρια.
Οι παρακάτω οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια που έχει καθορίσει το IBLCE για τους
αναγνωρισμένους οργανισμούς συμβούλων υποστήριξης θηλασμού.
•
•

Alimentación Segura Infantil (ASI)

•

Cuidiu Ireland

Ammenet Denmark

•

Dr. MILK, Δίκτυο στήριξης για
ιατρούς μητέρες

•

Amningshjälpen

•

Australian Breastfeeding Association
(ABA)

•

Νοσοκομείο

•

Kodiak KINDNESS

•

Baby Cafe USA

•

•

BACE – Nursing Mother’s Council

Κλινική/ ιατρείο παροχής φροντίδας για
τον θηλασμό

•

Μαιευτήριο

•

La Leche League International
(LLLI)

•

BirthKuwait

•

MAMILA

•

Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore

•

Mom2Mom Global

•

•

Mother-2-Mother – Taiwan

Breastfeeding Q&A, UAE

•

Breastfeeding USA

•

National Childbirth Trust

•

Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.

•

Nursing Mothers Alliance

•

Nursing Mothers Counsel

•

Nourri Source

•

Nourri Lait

•

Nursing Mothers Advisory Council
(NMAC)

•

Chocolate Milk Café

•

Κοινοτικό ιατρείο
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•

•

Ιατρείο/ γραφείο
επαγγελματία
πρωτοβάθμιας
περίθαλψης
Sisters Who Breastfeed
(SWB)

•

The Breastfeeding
Association of Trinidad
and Tobago

•

Zulazu-Beit Daniel

Αν εργάζεστε ή ασκείτε εθελοντική δραστηριότητα για έναν οργανισμό που δεν παρουσιάζεται
στον συγκεκριμένο κατάλογο, επικοινωνήστε με το γραφείο του IBLCE που εξυπηρετεί τη
χώρα κατοικίας σας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα που θα βρείτε στη σελίδα επικοινωνίας με το
IBLCE του ιστοτόπου του IBLCE.
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