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Az IBLCE egészségügyi 

távszolgáltatásról szóló szakvéleménye 

 
 
Háttér 

A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board of Lactation 

Consultant Examiners, IBLCE®) több kérdést is kapott az egészségügyi távszolgáltatás útján 

nyújtott laktációs tanácsadással kapcsolatban, különös tekintettel a COVID-19-re, illetve 

azzal kapcsolatban, hogy e szolgáltatásokat lehet-e az IBCLC gyakorlatának megfelelően 

nyújtani. 

Az irányadó gyakorlati dokumentumok közé tartozik a Nemzetközi Vizsgabizottság által 

minősített laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultant® – 

IBCLC®) tevékenységi szabályzata  (közzététel és hatálybalépés dátuma: 2018. december 12.), 

Az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexe  (hatálybalépés dátuma: 2011. 

november 1. és frissítve: 2015. szeptember), és a Nemzetközi Vizsgabizottság által  minősített 

laktációs szaktanácsadók (International Board Certified Lactation Consultant - IBCLC) klinikai 

kompetenciái  (közzététel és hatálybalépés dátuma: 2018. december 12.). Az IBLCE a minősítő 

testületek általános gyakorlatához hasonlóan e kérdésben szakvéleményt ad ki. E szakvélemény 

célja, hogy iránymutatást adjon az IBCLC-k számára az egészségügyi távszolgáltatással 

kapcsolatos szakmai gyakorlatról. 

 

 
Az IBCLC-k gyakorlati útmutató dokumentumai 

Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók (International 

Board Certified Lactation Consultant® – IBCLC®) tevékenységi szabályzata  

(közzététel és hatálybalépés dátuma: 2018. december 12.) 

A Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók kötelesek Az IBCLC-k 

tevékenységi szabályzata szerint eljárni. A Tevékenységi szabályzat meghatározza azokat a 

tevékenységeket, amelyeket az IBCLC-k végezhetnek szakképesítésük, valamint azon 

hatáskörük alapján, melyet azon szervezet biztosított a részükre, amelynek joghatósága alá a 

minősítés tartozik. Az IBCLC-k tevékenységi szabályzata szerinti eljárás célja a lakosság 

védelme annak biztosításával, hogy az IBCLC-k biztonságos, hozzáértő és bizonyítékokon 
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alapuló ellátást nyújtanak. Az IBCLC-k tevékenységi szabályzata minden olyan országban, vagy 

helyzetben alkalmazandó, ahol IBCLC-k működnek. 

Az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexe (hatálybalépés dátuma: 

2011. november 1. és frissítve: 2015. szeptember) 

Az IBCLC-k személyesen felelősek azért, hogy a Szakmai Viselkedési Kódexszel („CPC”) 

összhangban járnak el az ügyfelek érdekeinek védelme és a közbizalom fenntartása érdekében. 

A CPC tájékoztatást ad mind az IBCLC-knek, mind pedig a nyilvánosságnak az elfogadható 

viselkedés minimumkövetelményeiről. 

A CPCa 2.4. pont értelmében kifejezetten előírja, hogy minden IBCLC köteles 

minden alkalmazandó törvényt betartani, ideértve azokat, amelyek a laktációs 

szaktanácsadói működés szabályozására vonatkoznak. 

 

 
A Nemzetközi Vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók (International Board 

Certified Lactation Consultant - IBCLC) klinikai kompetenciái 

 (közzététel és hatálybalépés dátuma: 2018. december 12.) 

A Klinikai kompetenciák magukban foglalják az IBCLC gyakorlatának részét képező 

feladatokat/tevékenységeket. A Klinikai kompetenciák célja, hogy tájékoztassák a 

nyilvánosságot arról a szakterületről, amelyen az IBCLC-k biztonságos, hozzáértő és 

bizonyítékokon alapuló ellátást tudnak nyújtani. A Klinikai kompetenciák minden olyan 

országban vagy olyan helyzetben alkalmazandók, ahol IBCLC-k működnek. Adottnak tekintjük, 

hogy az IBCLC tevékenységét szakképzettsége, tapasztalata, a helyi kultúra és környezet 

figyelembevételével gyakorolja. 

 

 
Meghatározás 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészségügyi távszolgáltatásokat a következőképpen 

határozza meg: 

„Az egészségügyi távszolgáltatások magukban foglalják a távközlési és a virtuális 

technológia alkalmazását a hagyományos egészségügyi létesítményeken kívüli 

egészségügyi ellátás biztosítása érdekében. Az egészségügyi távszolgáltatások, amelyhez 

csupán távközlési eszközök szükségesek, az e-egészségügy legalapvetőbb elemei, amely 

az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) szélesebb körét használja.” 

 

Az IBLCE e Szakvélemény céljaira az egészségügyi távszolgáltatások WHO szerinti 

definícióját fogja használni. 
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Szakvélemény 

Az egészségügyi távszolgáltatások nem szerepelnek külön a fent említett IBLCE útmutató 

dokumentumokban. Az IBCLC-k tevékenységi szabályzata szerint az IBLCE szaktanácsadók 

kötelesek az IBCLC szakma színvonalát azáltal megőrizni, hogy „az adott geopolitikai régió 

vagy helyzet jogi keretei között tevékenykednek.” 

Az egészségügyi távszolgáltatások az IBCLC-k rendelkezésére álló lehetőség, feltéve, hogy 

azok egy adott országban vagy a szaktanácsadók tevékenysége szerinti joghatóságban a 

gyakorló szakemberek számára engedélyezettek. Tekintettel arra, hogy az IBCLC-k 122 

országban és térségben vannak jelen, a gyakorlatban megoldhatatlan minden olyan ország vagy 

joghatóság jogszabályainak felülvizsgálata, ahol az IBLCE szaktanácsadók élnek; az IBLCE 

nem tud általános érvényű nyilatkozatot tenni az egészségügyi távszolgáltatások 

alkalmazhatóságáról a különböző országok vagy joghatóságok törvényeinek és rendeleteinek 

lehetséges eltérései miatt. 

Ha azonban egy IBCLC tevékenysége szerinti joghatóságban az egészségügyi távszolgáltatások 

engedélyezettek, akkor az egészségügyi távszolgáltatások alkalmazására ott lehetőség van. Az 

IBCLC-nek az adott joghatóság törvényein és rendeletein kívül különösen azt kell mérlegelnie, 

hogy az egészségügyi távszolgáltatások útján nyújtott laktációs tanácsadás mennyire van 

összhangban ezen irányadó gyakorlati dokumentumok kulcsfontosságú rendelkezéseivel, 

beleértve az adatvédelmet, a titoktartást, a biztonságot, az értékelést, a vonatkozó technikák 

bemutatását és értékelését, a bizonyítékokon alapuló információk nyújtását az ügyfelek számára, 

valamint megfelelő együttműködést más egészségügyi szolgáltatókkal, illetve egyéb 

egészségügyi szolgáltatók ajánlását. Különös figyelmet kell fordítani a Szakmai Viselkedési 

Kódex 3.2. elvére is, amely kimondja, hogy: 

„Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó tartózkodik a fényképezéstől, hang- illetve 

videofelvétel készítésétől, amelyen az anya és gyermeke szerepelnek – bárminemű céllal 

is készüljenek a felvételek –, kivéve azt az esetet, amikor az anya előzetes írásbeli 

engedélyt adott saját maga és gyermeke nevében.” 
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