Εύρος επαγγελματικής πρακτικής
κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC)
Οι κάτοχοι του τίτλου του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας® (IBCLC®) έχουν επιδείξει
εξειδικευμένες γνώσεις και κλινική εμπειρία στον θηλασμό και την ανθρώπινη γαλουχία και είναι
πιστοποιημένοι από το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας® (IBLCE®).
Το παρόν έγγραφο σχετικά με το εύρος επαγγελματικής πρακτικής περιλαμβάνει τις δραστηριότητες για
τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί οι IBCLC και τις οποίες έχουν την άδεια να ασκούν. Σκοπός του παρόντος
εγγράφου σχετικά με το εύρος επαγγελματικής πρακτικής είναι η προστασία του κοινού, καθώς προάγει
την αρχή ότι όλοι οι κάτοχοι του τίτλου IBCLC οφείλουν να παρέχουν ασφαλή, κατάλληλη και
τεκμηριωμένη φροντίδα. Καθώς πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση, το παρόν έγγραφο ισχύει σε κάθε
χώρα ή περιβάλλον όπου ασκούν το επάγγελμά τους οι κάτοχοι τίτλου IBCLC.
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Οι κάτοχοι τίτλου IBCLC έχουν το καθήκον να συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπα του
επαγγέλματος του IBCLC, πράττοντας τα ακόλουθα:
Δουλεύοντας εντός του πλαισίου που ορίζεται από τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής και τις
Κλινικές Δεξιότητες για την πρακτική των IBCLC.
Ενσωματώνοντας γνώσεις και τεκμηριωμένα στοιχεία από τους τομείς που ορίζονται στον
Αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων κατά την παροχή φροντίδας σε θηλάζουσες οικογένειες.
Δουλεύοντας εντός του νομικού πλαισίου της αντίστοιχης γεωπολιτικής περιοχής ή
περιβάλλοντος.
Διατηρώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσω της τακτικής συνεχούς επιμόρφωσης.
Οι κάτοχοι τίτλου IBCLC έχουν το καθήκον να προστατεύουν, να προωθούν και να
υποστηρίζουν τον θηλασμό, πράττοντας τα ακόλουθα:
Προάγοντας ενεργά τον θηλασμό ως τον φυσιολογικό τρόπο σίτισης των παιδιών.
Εκπαιδεύοντας τις οικογένειες, τους επαγγελματίες υγείας και την κοινότητα σχετικά με τον
θηλασμό και την ανθρώπινη γαλουχία.
Παρέχοντας ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη φροντίδα και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τον
θηλασμό και την ανθρώπινη γαλουχία, από την περίοδο πριν τη σύλληψη έως τον αποθηλασμό,
στις θηλάζουσες οικογένειες.
Διευκολύνοντας την ανάπτυξη πολιτικών που προστατεύουν, προωθούν και υποστηρίζουν τον
θηλασμό.
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ΙΙΙ. Οι κάτοχοι τίτλου IBCLC έχουν το καθήκον να παρέχουν κατάλληλες και επαρκείς
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υπηρεσίες για πελάτες και οικογένειες, πράττοντας τα ακόλουθα:
Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας και την ψυχική κατάσταση του γονέα και του
παιδιού στο πλαίσιο του θηλασμού.
Διενεργώντας ολοκληρωμένες αξιολογήσεις της μητέρας, του παιδιού και της σίτισης στο
πλαίσιο του θηλασμού και της ανθρώπινης γαλουχίας.
Αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα εξατομικευμένο πλάνο σίτισης σε συνεργασία με τον
πελάτη.
Παρέχοντας τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση, στη διάρκεια του θηλασμού και
της ανθρώπινης γαλουχίας, φαρμάκων (μη συνταγογραφούμενων και συνταγογραφούμενων),
οινοπνεύματος, καπνού, εθιστικών ναρκωτικών ουσιών, καθώς και βοτάνων ή συμπληρωμάτων,
και σχετικά με την επίδραση αυτών στην παραγωγή μητρικού γάλακτος και στην ασφάλεια του
παιδιού.
Παρέχοντας τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με συμπληρωματικές και εναλλακτικές
θεραπείες στη διάρκεια της γαλουχίας και σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή
γάλακτος και την επίδραση στο παιδί.
Ενσωματώνοντας στην ενημέρωση τις πολιτισμικές, ψυχοκοινωνικές και διατροφικές πλευρές
του θηλασμού και της ανθρώπινης γαλουχίας.
Παρέχοντας υποστήριξη και ενθάρρυνση, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι ως προς τον
θηλασμό.
Επιδεικνύοντας αποτελεσματικές δεξιότητες συμβουλευτικής κατά τη διάδραση με τους πελάτες
και τα μέλη της ομάδας ιατρικής περίθαλψης.
Χρησιμοποιώντας τις αρχές της επικεντρωμένης στην οικογένεια φροντίδας, διατηρώντας
παράλληλα μια συνεργατική και υποστηρικτική σχέση με τους πελάτες.
Εφαρμόζοντας αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων κατά τη διδασκαλία σε πελάτες, παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης και λοιπά άτομα στην κοινότητα.

IV.

Οι κάτοχοι τίτλου IBCLC έχουν το καθήκον να υποστηρίζουν τον πελάτη και το βρέφος,
πράττοντας τα ακόλουθα:
1. Καταγράφοντας πιστά και ολοκληρωμένα όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την παροχή
περίθαλψης και, κατά περίπτωση, διατηρώντας τα αρχεία για το χρονικό διάστημα που
καθορίζεται από την τοπική δικαιοδοσία.
2. Παρέχοντας, εφόσον χρειαστεί, ειλικρινή και ολοκληρωμένη ενημέρωση στον φορέα
πρωτοβάθμιας περίθαλψης του πελάτη, στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης ή/και στις αρμόδιες
κοινωνικές υπηρεσίες.

V.

Οι κάτοχοι τίτλου IBCLC έχουν το καθήκον να διαφυλάσσουν το απόρρητο των πελατών,
πράττοντας τα ακόλουθα:
1. Προφυλάσσοντας την ιδιωτική ζωή, την αξιοπρέπεια και τις εμπιστευτικές πληροφορίες τους.
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Οι κάτοχοι τίτλου IBCLC έχουν το καθήκον να επιδεικνύουν την εύλογη δέουσα επιμέλεια,
πράττοντας τα ακόλουθα:
Παρέχοντας τεκμηριωμένες πληροφορίες χωρίς να υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων.
Παρέχοντας, κατά περίσταση, υπηρεσίες παρακολούθησης.
Παραπέμποντας σε άλλους ενδεδειγμένους επαγγελματίες υγείας και φορείς υποστήριξης της
κοινότητας.
Δουλεύοντας σε στενή και αλληλένδετη συνεργασία με τα λοιπά μέλη της ομάδας ιατρικής
περίθαλψης για να παρέχουν συντονισμένες υπηρεσίες προς τις οικογένειες.
Ενημερώνοντας το IBLCE εάν έχουν κριθεί ένοχοι για οποιοδήποτε παράπτωμα με βάση τον
ποινικό κώδικα της χώρας ή της δικαιοδοσίας εντός της οποίας εργάζονται.
Ενημερώνοντας το IBLCE εάν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε άλλο επάγγελμα.
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7. Αναφέροντας στο IBLCE οποιονδήποτε IBCLC ο οποίος δεν ασκεί τα καθήκοντά του εντός του
εύρους επαγγελματικής πρακτικής.

Scope of Practice (Greek) Dissemination and Effective Date: December 12, 2018
Εύρος επαγγελματικής πρακτικής Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας (IBCLC)
Διάδοση και ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Δεκεμβρίου 2018

Σελίδα 3 από 3

