Zakres praktyki dla
Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez
Międzynarodową Radę Egzaminatorów (IBCLC)
Dyplomowani Konsultanci Laktacyjni certyfikowani przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów®
(IBCLC®) wykazali się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem klinicznym z zakresu karmienia piersią i
laktacji u ludzi, jak również posiadają certyfikat Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów
Laktacyjnych® (IBLCE®).
Niniejszy zakres praktyki obejmuje działania, dla których dyplomowani Konsultanci IBCLC zostali
wykształceni i w ramach których są upoważnieni do działania. Celem niniejszego Zakresu praktyki jest
ochrona społeczeństwa poprzez promowanie, że dyplomowani konsultanci IBCLC zapewniają
bezpieczną, kompetentną i opartą na doświadczeniu opiekę. Ponieważ te kwalifikacje mają charakter
międzynarodowy, niniejszy Zakres praktyki ma zastosowanie w każdym kraju lub otoczeniu, w którym
dyplomowani Konsultanci IBCLC prowadzą swoją działalność.
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Dyplomowani Konsultanci IBCLC mają obowiązek podtrzymywać standardy zawodu
Konsultanta IBCLC poprzez:
Działania w ramach określonych przez Kodeks postępowania zawodowego IBLCE i
Kompetencje kliniczne w praktyce IBCLC.
Integrację wiedzy i doświadczenia w zakresie zdefiniowanym w Szczegółowym zarysie
treści podczas opieki nad rodzinami karmiącymi piersią.
Pracę w ramach prawnych przewidzianych dla odpowiednich regionów lub otoczenia.
Utrzymywanie poziomu wiedzy i umiejętności poprzez regularne kształcenie ustawiczne.
Dyplomowani Konsultanci IBCLC mają obowiązek chronić, promować i wspierać karmienie
piersią poprzez:
Występowanie w roli promotorów karmienia piersią jako normy karmienia dzieci.
Edukowanie rodzin, pracowników służby zdrowia i społeczeństwa w zakresie karmienia piersią i
laktacji.
Zapewnienie rodzinom karmiącym piersią wszechstronnego wsparcia i profesjonalnej opieki
oraz opartych na dowodach informacji w zakresie karmienia piersią od poczęcia do narodzin.
Ułatwianie rozwoju polityk, które chronią, promują i wspierają karmienie piersią .
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Dyplomowani Konsultanci IBCLC mają obowiązek świadczenia kompetentnych usług dla
klientów i rodzin poprzez:
Postrzeganie zdrowia rodziców i dzieci oraz zdrowia psychicznego w kontekście karmienia
piersią.
Przeprowadzanie kompleksowej oceny matek, dzieci i karmienia w odniesieniu do karmienia
piersią i laktacji.
Opracowanie i wdrożenie zindywidualizowanego planu karmienia w porozumieniu z klientem .
Dostarczanie opartych na dowodach informacji dotyczących stosowania leków w okresie
karmienia piersią i laktacji (leków dostępnych bez recepty i na receptę), alkoholu, tytoniu i
narkotyków uzależniających, ziół i suplementów oraz ich potencjalnego wpływu na produkcję
mleka i bezpieczeństwo dziecka.
Dostarczanie opartych na dowodach informacji dotyczących uzupełniających i alternatywnych
terapii podczas laktacji i ich wpływu na produkcję mleka oraz wpływu na dziecko.
Integrowanie kulturowych, psychospołecznych i żywieniowych aspektów karmienia piersią i
laktacji.
Zapewnianie wsparcia i zachęty, aby skutecznie wypełniać cele w zakresie karmienia piersią.
Korzystanie z efektywnych umiejętności doradczych podczas interakcji z klientami i innymi
pracownikami służby zdrowia.
Korzystanie z zasad opieki skoncentrowanej na rodzinie przy jednoczesnym utrzymaniu
współpracy i wzajemnego wsparcia z klientami.
Stosowanie zasad kształcenia dorosłych podczas nauczania klientów, pracowników służby
zdrowia i innych członków społeczności.
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Dyplomowani Konsultanci IBCLC mają obowiązek wspierania klienta i niemowlęcia poprzez ::
1. Odnotowywanie w sposób wyczerpujący i uczciwy wszystkich istotnych informacji z zakresu
świadczonej opieki oraz, w stosownych przypadkach, przechowywanie dokumentacji przez czas
określony przez miejscowe przepisy.
2. W razie konieczności składanie uczciwych i wyczerpujących zgłoszeń do dostawcy usług
podstawowej opieki zdrowotnej klienta, systemu opieki zdrowotnej i/lub odpowiednich służb
socjalnych.
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Dyplomowani Konsultanci IBCLC mają obowiązek utrzymania zaufania klienta poprzez:
1. Poszanowanie prywatności, godności i zachowanie poufności.
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Dyplomowani Konsultanci IBCLC mają obowiązek działać z należytą starannością poprzez:
Dostarczanie informacji opartych na dowodach i bez konfliktu interesów.
W razie potrzeby świadczenie dodatkowych usług .
Przekazywanie skierowań do innych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki
Zdrowotnej i w razie potrzeby przekazywanie odpowiednich materiałów pomocniczych.
Współpracę z innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej, aby dostarczać rodzinom
skoordynowane usługi.
Informowanie IBLCE, w przypadku gdy Konsultant zostanie uznany winnym jakiegokolwiek
przestępstwa zgodnie z kodeksem karnym obowiązującym w danym kraju lub jurysdykcji, w
której pracuje.
Zgłaszanie się do IBLCE w przypadku sankcji nałożonych na Konsultanta przez inne zawody.
Zgłaszanie do IBLCE każdego Konsultanta IBCLC, który funkcjonuje poza niniejszym Zakresem
praktyki .
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