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 τους ακόλουθους τρόπους:

Αμειβόμενοι ή εθελοντές σύμβουλοι υποστήριξης θηλασμού που εργάζονται σε έναν από
τους ακόλουθους οργανισμούς παροχής υγειονομικής περίθαλψης:
o
o
o

Νοσοκομείο
Μαιευτήριο
Κοινοτικό ιατρείο

o
o

Κλινική/ ιατρείο παροχής φροντίδας
για τον θηλασμό
Ιατρείο/ γραφείο επαγγελματία
πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Οι ώρες που συλλέγονται στις παραπάνω τοποθεσίες υπολογίζονται μεμονωμένα και
μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας το Φύλλο Υπολογισμού Κλινικών Ωρών
Γαλουχίας.


Εθελοντές, διαπιστευμένοι σύμβουλοι που παρέχουν υποστήριξη για τον θηλασμό
μέσω των συγκεκριμένων οργανισμών που αναφέρονται παρακάτω.
o
Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, οι ώρες που λαμβάνονται μέσω αυτών των
οργανισμών θα υπολογίζονται με βάση τους ακόλουθους προκαθορισμένους
αριθμούς ωρών:
 Στην περίπτωση παροχής φροντίδας κυρίως αυτοπροσώπως: 500 ώρες για

12 μήνες
 Στην περίπτωση παροχής φροντίδας κυρίως μέσω τηλεφώνου ή του
διαδικτύου: 250 ώρες για 12 μήνες
o

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι ώρες που συγκεντρώνονται θα υπολογίζονται
μεμονωμένα.
 Εφόσον υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι ώρες αυτές

μπορούν να συνδυαστούν με τους προκαθορισμένους αριθμούς ωρών που
συγκεντρώθηκαν το 2021 ή πρωτύτερα, προκειμένου να υφίστανται συνολικά
1000 τουλάχιστον ώρες κλινικής εξάσκησης για την οδό συμμετοχής 1. Με
βάση τις τρέχουσες προποθέσεις, οι κλινικές ώρες πρέπει να έχουν ληφθεί
εντός της πενταετίας πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
 Αυτές οι ώρες μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας το Φύλλο
Υπολογισμού Κλινικών Ωρών Γαλουχίας.
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
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Οι οργανισμοί παροχής υγειονομικής περίθαλψης που αναφέρονται παραπάνω (π.χ.
νοσοκομείο, μαιευτήριο κ.λπ.) και οι ακόλουθοι οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια που έχει
καθορίσει το IBLCE για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς συμβούλων υποστήριξης
θηλασμού.


Adelante, Red Latina de Salud y
Educación/The Latino Network for
Health and Education



Chocolate Milk Café



Cuidiu Ireland



Alimentación Segura Infantil (ASI)



Custodi del Femminino



Ammenet Denmark





Amningshjälpen

Dr. MILK Physician Mother Support
Network



Association of Breastfeeding
Mothers—ABM, UK



Forældre og Fødsel Denmark



Kodiak KINDNESS



La Leche League International (LLLI)



MAMILA



Message—Mother-support-group
France for English speaking mothers



Australian Breastfeeding Association
(ABA)



Baby Cafe USA



BACE – Nursing Mother’s Council



Birth India



Mom2Mom Global



BirthKuwait



Momma’s Village--Fayetteville



Breastfeeding Association of Taiwan



Mother-2-Mother – Taiwan



Breastfeeding For Love Project China



National Childbirth Trust



Nursing Mothers Alliance



Nourri Source



Nourri Lait



Sisters Who Breastfeed (SWB)



The Breastfeeding Association of
Trinidad and Tobago



Vital Village Network



Zulazu-Beit Daniel



Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore



Breastfeeding Network UK



Breastfeeding Q&A, UAE



Breastfeeding Resource Center's
Community Counselors



Breastfeeding USA



Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.
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To IBLCE κατανοεί ότι δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο όλοι οι οργανισμοί
συμβούλων υποστήριξης θηλασμού που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για την αναφορά ενός οργανισμού στον
κατάλογο, επικοινωνήστε με το γραφείο του IBLCE που εξυπηρετεί τη χώρα κατοικίας σας,
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στον ιστότοπο του IBLCE.
Ανά τακτά διαστήματα, ο κατάλογος των οργανισμών επικαιροποιείται. Παρακάτω δίνεται μια
σύνοψη των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2018.
Ημερομηνία
Δεκέμβριος 2018

Προσθήκη

Κατάργηση
Nursing Mothers
Counsel

Φεβρουάριος
2019

Άλλες αλλαγές

Ο οργανισμός Nursing
Mothers Advisory Council
μετονομάστηκε σε
Breastfeeding Resource
Center’s Community
Counselors

Ιούνιος 2019
Αύγουστος 2019

Νοέμβριος 2019

Φεβρουάριος
2020

Vital Village Network
 Breastfeeding For Love
Project - China
 Association of
Breastfeeding Mothers
Message—Mothersupport-group France
for English speaking
mothers
Breastfeeding Network
UK

.
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