Obseg dejavnosti
mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo IBCLC
(International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC))
Mednarodno certificirani svetovalci za laktacijo IBCLC® imajo specializirano strokovno znanje
in klinične izkušnje na področju dojenja in laktacije ter so pridobili certifikat Mednarodne izpitne
komisije za svetovalce za laktacijo IBLCE® (The International Board of Lactation Consultant
Examiners® – IBLCE®).
Obseg dejavnosti vključuje aktivnosti, za izvajanje katerih so svetovalci IBCLC strokovno
usposobljeni in pooblaščeni. Namen tega Obsega dejavnosti je zaščititi javnost z zagotovilom, da
so storitve, ki jih nudijo svetovalci IBCLC, varne, kompetentne in temeljijo na dokazih. Ker gre
za mednarodni certifikat, ta Obseg dejavnosti velja v vseh državah, v katerih delujejo svetovalci
IBCLC.
I.

Svetovalci IBCLC so dolžni spoštovati in vzdrževati strokovne standarde IBCLC,
tako da:
1. Delujejo znotraj okvira, opredeljenega na podlagi Kodeksa profesionalnega ravnanja
IBLCE in Kliničnih kompetenc dejavnosti svetovalcev IBCLC.
2. Pri svetovanju družinam o dojenju vključujejo znanje in dokaze strokovnih disciplin,
opredeljenih v dokumentu Podrobno kazalo.
3. Delujejo znotraj pravnega okvira posameznih geopolitičnih regij ali okolij.
4. Z rednim nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem ohranjajo znanje in veščine.

II.

Svetovalci IBCLC so dolžni skrbeti za zaščito, spodbujanje in podporo dojenja, tako
da:
1. Delujejo kot zagovorniki dojenja kot norme hranjenja otrok.
2. Družine, zdravstvene delavce in skupnost izobražujejo o dojenju in laktaciji.
3. Doječim družinam nudijo razumljivo, strokovno obravnavo in na dokazih temelječe
informacije glede dojenja in laktacije od časa pred zanositvijo do odstavitve.
4. Spodbujajo razvoj predpisov, ki ščitijo, spodbujajo in podpirajo dojenje.
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III.

Svetovalci IBCLC so strankam in družinam dolžni zagotavljati ustrezen storitve,
tako da:
1. Se zavedajo pomena zdravja in duševnega stanja starša in otroka v povezavi z
dojenjem.
2. Opravijo celovito oceno matere, otroka in hranjenja v zvezi z dojenjem in laktacijo.
3. V sodelovanju s stranko pripravijo in izvedejo individualni načrt dojenja.
4. Zagotavljajo na dokazih temelječe informacije o uporabi zdravil (brez recepta in na
recept), alkohola, tobaka, prepovedanih drog ter snovi, ki povzročajo odvisnost, in
zelišč ali prehranskih dopolnil v času laktacije ter morebitnem vplivu na tvorjenje
mleka in varnost otroka.
5. Zagotavljajo na dokazih temelječe informacije v zvezi z dopolnilnimi in
alternativnimi terapijami v času laktacije in njihovim vplivom na tvorjenje mleka in
otroka.
6. Vključujejo kulturne, psihosocialne in prehranske vidike dojenja in laktacije.
7. Zagotavljajo podporo in spodbujajo k uspešnemu izpolnjevanju ciljev, povezanih z
dojenjem.
8. Pri delu s strankami in člani ekipe zdravstvenih delavcev uporabljajo učinkovite
svetovalne veščine.
9. Pri svojem delu uporabljajo načela na družino osredotočene oskrbe in obenem še
naprej sodelujejo in podpirajo stranke.
10. Pri poučevanju strank, zdravstvenih delavcev in drugih članov skupnosti uporabljajo
andragoška načela izobraževanja odraslih.

IV.

Svetovalci IBCLC so dolžni podpirati stranko in otroka, tako da:
1. Si pošteno in v celoti zabeležijo vse relevantne informacije o nudenih storitvah in
zapise po potrebi hranijo tako dolgo, kot narekuje lokalna zakonodaja.
2. Po potrebi pošteno in v celoti poročajo nosilcu temeljne zdravstvene oskrbe stranke
oz. otroka in sistemu zdravstvenega varstva.

V.

Svetovalci IBCLC so dolžni ohranjati zaupanje svojih strank, tako da:
1. Spoštujejo njihovo zasebnost, dostojanstvo in zaupnost.

VI.

Svetovalci IBCLC so dolžni delovati z ustrezno skrbnostjo, tako da:
1. Zagotavljajo informacije, ki temeljijo na dokazih in brez navzkrižja interesov.
2. Po potrebi zagotavljajo nadaljnje storitve.
3. Stranke po potrebi napotijo k drugim ponudnikom zdravstvenih storitev in virom
podpore v skupnosti.
4. V tesni povezavi ali neodvisno sodelujejo z drugimi člani ekipe zdravstvenih delavcev
s ciljem zagotavljati medsebojno usklajene storitve za družine.
5. Obvestijo IBLCE, če so bili spoznani za krive kateregakoli kaznivega dejanja, ki je
kot tako opredeljeno v skladu s kazensko zakonodajo države ali pravilniki ustanove, v
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kateri delajo.
6. Obvestijo IBLCE, če so bili sankcionirani s strani druge stroke.
7. IBLCE prijavijo drugega svetovalca IBCLC, ki ne deluje skladno s tem Obsegom
dejavnosti.
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