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Συμβουλευτική γνωμοδότηση του IBLCE σχετικά την 

τηλεϋγεία 

 

 

Πλαίσιο 

Το IBLCE® έχει λάβει αρκετά ερωτήματα αναφορικά με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 

τη γαλουχία στο πλαίσιο της τηλεϋγείας, ιδίως στην παρούσα περίοδο με τον COVID-19, και αν 

επιτρέπεται η παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών με βάση τους κανόνες για την άσκηση της 

δραστηριότητας του IBCLC. 

Στα καθοδηγητικά έγγραφα για την άσκηση της δραστηριότητας συμπεριλαμβάνονται το Εύρος 

επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC®) 

(δημοσίευση και ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Δεκεμβρίου 2018), ο Κώδικας Επαγγελματικής 

Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC (ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η 

Νοεμβρίου 2011 και τελευταία ενημέρωση τον Σεπτέμβριο του 2015) και οι Κλινικές δεξιότητες για την 

πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας (International Board Certified Lactation 

Consultants, IBCLC) (δημοσίευση και ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Δεκεμβρίου 2018). Σύμφωνα με 

τη συνήθη πρακτική των οργανισμών πιστοποίησης για σημαντικά θέματα, το IBLCE εξέδωσε σχετική 

συμβουλευτική γνωμοδότηση. Η παρούσα συμβουλευτική γνωμοδότηση έχει ως σκοπό να παράσχει 

καθοδήγηση στους IBCLC αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο 

της τηλεϋγείας. 

 

 

Καθοδηγητικά έγγραφα για την άσκηση της δραστηριότητας του IBCLC 

Εύρος επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου 

Γαλουχίας (IBCLC®) (δημοσίευση και ημερομηνία έναρξης ισχύος: 12 Δεκεμβρίου 2018) 

Οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας πρέπει να ασκούν τη δραστηριότητα εντός των ορίων 

που καθορίζονται στο Εύρος επαγγελματικής πρακτικής για IBCLC. Το «Εύρος επαγγελματικής 

πρακτικής» ορίζει τις δραστηριότητες που μπορούν να εκτελούν οι IBCLC με βάση την εκπαίδευσή 

τους και την άδεια που τους έχει δοθεί από τον αρμόδιο οργανισμό για την πιστοποίησή τους. Όλοι οι 

IBCLC απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εγγράφου «Εύρους επαγγελματικής 

πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC)», καθώς έτσι 

παρέχεται ασφαλής, κατάλληλη και τεκμηριωμένη φροντίδα, με αποτέλεσμα να προστατεύεται το ευρύ 

κοινό. Το Εύρος επαγγελματικής πρακτικής για IBCLC ισχύει για όλες τις χώρες ή εγκαταστάσεις όπου 

ασκείται η δραστηριότητα του IBCLC. 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Scope_of_Practice_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Scope_of_Practice_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/Code-Of-Professional-Conduct-Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/Code-Of-Professional-Conduct-Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Scope_of_Practice_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Scope_of_Practice_2018_Greek.pdf
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Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής για Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC (με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Νοεμβρίου 2011 και τελευταία ενημέρωση τον Σεπτέμβριο 

του 2015) 

Οι IBCLC οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής (CPC), 

προκειμένου να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των πελατών και να είναι αντάξιοι της 

εμπιστοσύνης που τους δείχνει το ευρύ κοινό. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής (CPC) 

ενημερώνει τόσο τους IBCLC όσο και το ευρύ κοινό για τα ελάχιστα δεοντολογικά πρότυπα 

που πρέπει να τηρούνται σε σχέση με την αποδεκτή διαγωγή. 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής (CPC) προβλέπει ρητά, βάσει της διάταξης 

2.4, ότι όλοι οι IBCLC θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένων των νόμων που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των συμβούλων 

γαλουχίας. 

 

 
Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας 

(International Board Certified Lactation Consultants, IBCLC) (δημοσίευση και ημερομηνία 

έναρξης ισχύος: 12 Δεκεμβρίου 2018) 

Το έγγραφο για τις κλινικές δεξιότητες περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις/ τις δραστηριότητες που 

συνιστούν μέρος της πρακτικής των IBCLC. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να 

ενημερώσει το ευρύ κοινό σχετικά με τους τομείς στους οποίους οι IBCLC μπορούν να 

παρέχουν ασφαλή, κατάλληλη και τεκμηριωμένη φροντίδα. Το έγγραφο για τις κλινικές 

δεξιότητες ισχύει για όλες τις χώρες ή εγκαταστάσεις όπου ασκείται η δραστηριότητα του 

IBCLC. Εξυπακούεται ότι οι IBCLC θα ασκούν τη δραστηριότητά τους εντός των ορίων της 

εκπαίδευσής τους, της εμπειρίας τους, του πολιτισμικού πλαισίου και της εγκατάστασης στην 

οποία εργάζονται. 

 

 
Ορισμός 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), τηλεϋγεία είναι: 

«Η τηλεϋγεία σχετίζεται με τη χρήση των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και 

έχει ως σκοπό την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς που βρίσκονται εκτός των 

παραδοσιακών εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Η τηλεϋγεία, που απαιτεί 

πρόσβαση μόνο σε τηλεπικοινωνίες, είναι το πιο στοιχειώδες μέρος της «Ηλεκτρονικής 

υγείας», η οποία χρησιμοποιεί ένα ευρύτερο φάσμα τεχνολογιών επικοινωνιών και 

πληροφοριών (ΤΕΠ).» 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας συμβουλευτικής γνωμοδότησης, το IBLCE θα χρησιμοποιεί τον 

ορισμό του Π.Ο.Υ. για την τηλεϋγεία. 

 

 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/08/Code-Of-Professional-Conduct-Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/01/Clinical_Competencies_2018_Greek.pdf
https://www.who.int/sustainable-development/health-sector/strategies/telehealth/en/
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Συμβουλευτική γνωμοδότηση 

Τα παραπάνω καθοδηγητικά έγγραφα του IBLCE δεν αναφέρουν ρητώς την τηλεϋγεία. Το 

έγγραφο «Εύρος επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς Πιστοποιημένου 

Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC)» διευκρινίζει ότι οι κάτοχοι τίτλου από το IBLCE έχουν το 

καθήκον να συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπα του επαγγέλματος του IBCLC, 

«δουλεύοντας εντός του νομικού πλαισίου της αντίστοιχης γεωπολιτικής περιοχής ή 

περιβάλλοντος». 

Η τηλεϋγεία είναι μία από τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι IBCLC, υπό τον 

όρο ότι επιτρέπεται στη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή όπου ασκείται η δραστηριότητα 

του συμβούλου γαλουχίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος η επαγγελματική 

δραστηριότητα του IBCLC ασκείται σε 122 χώρες και εδάφη, είναι πρακτικά αδύνατο να 

αναθεωρηθεί η νομοθεσία όλων των χωρών ή περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι οι 

διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας από το IBLCE και το IBLCE δεν μπορεί να 

προβεί σε μια γενική δήλωση αναφορικά με τη νομιμότητα της τηλεϋγείας λόγω των 

πιθανών διαφορών στη νομοθεσία και στους κανονισμούς της κάθε χώρας ή περιοχής. 

Ωστόσο, αν η πρακτική της τηλεϋγείας επιτρέπεται σε μια περιοχή όπου ένας IBCLC ασκεί τη 

δραστηριότητά του, συνιστά μια δυνητικά βιώσιμη επιλογή. Πέρα από τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία και τους κανονισμούς της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένος, 

ένας IBCLC θα πρέπει να λαμβάνει ειδικότερα υπόψη κατά πόσο η παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για τη γαλουχία από την πλευρά του/της μέσω της τηλεϋγείας εναρμονίζεται με τις 

βασικές διατάξεις όλων αυτών των καθοδηγητικών εγγράφων για την άσκηση της 

δραστηριότητας, όπως μεταξύ άλλων σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, το 

απόρρητο, την ασφάλεια, την αξιολόγηση, την επίδειξη και αποτίμηση των σχετικών τεχνικών, 

την τεκμηριωμένη πληροφόρηση των πελατών, καθώς και την ορθή συνεργασία με - ή την 

παραπομπή σε - άλλους επαγγελματίες υγείας. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 

στην αρχή 3.2 του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται το 

εξής: 

«Κάθε IBCLC θα απέχει από τη φωτογράφηση, καταγραφή, μαγνητοσκόπηση ή 

ηχογράφηση μίας μητέρας ή του παιδιού της για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αν η μητέρα 

έχει δώσει εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση για τον εαυτό της και το παιδί της». 

https://iblce.org/greek-2/
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