Priznane organizacije za svetovanje in podporo pri dojenju
IBLCE uporablja izraz »svetovalci za podporo pri dojenju« za osebe, ki pridobijo izkušnje s
svetovanjem na področju laktacije na naslednje načine:
• s plačanim ali prostovoljnim delom kot svetovalci za podporo pri dojenju, ki opravljajo
delo v eni od naslednjih zdravstvenih ustanov:
o bolnišnica,
o porodnišnica,
o zdravstveni dom,

o posvetovalnica za dojenje,
o ambulanta/ordinacija izvajalca
primarnega zdravstvenega varstva.

Ure, ki jih pridobite na omenjenih lokacijah, se računajo po posameznih urah in jih lahko
določite z Računalom ur klinične prakse na področju laktacije.
•

s prostovoljnim delom kot akreditirani svetovalci za podporo pri dojenju pri
organizacijah, ki so navedene konkretno v nadaljevanju.
o Do 1. 1. 2022 se ure, pridobljene pri teh organizacijah, računajo pavšalno:
 pri nudenju oskrbe večinoma osebno: 500 ur na 12 mesecev;
 pri nudenju oskrbe večinoma po telefonu oziroma spletu: 250 ur na
12 mesecev.
o Po 1. 1. 2022 se bodo pridobljene ure štele kot posamezne ure.
 Za prijavo na izpit lahko te ure združite s pavšalnimi urami, opravljenimi
v letu 2021 ali prej, da skupaj znašajo 1000 ur klinične prakse za 1. način
prijave. Upoštevajte, da ure klinične prakse kot del trenutnih zahtev ne
smejo biti starejše od pet let od datuma prijave na izpit.
 Te ure lahko izračunate z Računalom ur klinične prakse na področju
laktacije.

Organizacija za svetovanje in podporo pri dojenju mora zagotoviti:
 sistematične programe usposabljanja svojih svetovalcev, ki vključujejo celovito
izobraževanje o svetovanju o dojenju in laktaciji,
 etični kodeks ali kodeks profesionalnega ravnanja,
 sistematičen nadzor nad svetovalci z ustrezno ravnjo usposabljanja,
 program stalnega izobraževanja za svetovalce.
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Zgoraj naštete zdravstvene ustanove (npr. bolnišnica, porodnišnica itn.), in naslednje
organizacije izpolnjujejo kriterije, ki jih je IBLCE določil za opredelitev priznanih organizacij za
svetovanje in podporo pri dojenju:


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



Australian Breastfeeding Association
(ABA)



La Leche League International (LLLI)



MAMILA



Baby Cafe USA





BACE – Nursing Mother’s Council

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



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



Breastfeeding Mothers’ Support Group –
Singapore



Nursing Mothers Alliance



Nourri Source



Breastfeeding Network UK



Nourri Lait



Breastfeeding Q&A, UAE



Sisters Who Breastfeed (SWB)



Breastfeeding Resource Center's
Community Counselors



The Breastfeeding Association of
Trinidad and Tobago



Breastfeeding USA



Vital Village Network



Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.



Zulazu-Beit Daniel
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IBLCE se zaveda, da ta seznam morda ne vključuje vseh organizacij za svetovanje in podporo
pri dojenju, ki izpolnjujejo kriterije. Če želite izvedeti, kako se lahko prijavi organizacija, da jo
dodamo na seznam, poiščite kontaktne informacije na naši spletni strani in stopite v stik z
lokacijo IBLCE, ki je pristojna za vašo državo.
Seznam organizacij redno posodabljamo. Spodaj je povzetek sprememb od decembra 2018.
Datum

Dodano

Črtano

december 2018

Druge spremembe

Nursing Mothers
Counsel

februar 2019

Nursing Mothers Advisory
Council preimenovano v
Breastfeeding Resource
Center’s Community
Counselors

junij 2019

Vital Village Network

avgust 2019

 Breastfeeding For Love
Project - China
 Association of
Breastfeeding Mothers

novembra 2019

Message—Mothersupport-group France
for English speaking
mothers

februar 2020

Breastfeeding Network
UK
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