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Πλαίσιο
Το IBLCE, στη Σύντομη ενημέρωση του IBLCE® τον Αύγουστο του 2020, επιβεβαίωσε τη
στήριξή του αναφορικά με τους στόχους του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης
Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (1981) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),
καθώς και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (ΠΣΥ).
Στο πλαίσιο της εν λόγω ανακοίνωσης, το IBLCE είχε προβεί στις ακόλουθες δηλώσεις:
Από το 2022 και εξής, το IBLCE δεν θα αναγνωρίζει για την πιστοποίηση/
επαναπιστοποίηση κανενός είδους διδακτικές μονάδες (μόρια) από εταιρείες τα
προϊόντα των οποίων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας
και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (π.χ. βρεφικό γάλα σε σκόνη,
μπιμπερό και πιπίλες/τεχνητές θηλές), εταιρειών για θήλαστρα, φαρμακευτικών
εταιρειών, επιχειρήσεων που εμπορεύονται είδη θηλασμού και βρεφικά είδη όπως
κρέμες για την προστασία των θηλών, βρεφικούς μάρσιπους, καροτσάκια, μαξιλάρια ή
υποπόδια θηλασμού.
Έκτοτε, το IBLCE έλαβε ερωτήσεις από πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC και
αναγνωρισμένους οργανισμούς συμβούλων υποστήριξης θηλασμού σχετικά με το αν πρέπει
να περιλαμβάνονται στην εν λόγω πολιτική επιχειρήσεις οι οποίες δεν παραβαίνουν τις
υποχρεώσεις τους με βάση τον Διεθνή Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων
Μητρικού Γάλακτος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα
και οι οποίες εμπορεύονται είδη όπως κρέμες για την προστασία των θηλών, βρεφικούς
μάρσιπους, καροτσάκια, μαξιλάρια ή υποπόδια θηλασμού, δηλαδή προϊόντα που μπορούν να
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χρησιμοποιηθούν, για να προάγεται ή να ενισχύεται η υποστήριξη και η προστασία του
θηλασμού.
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 οδηγίες σε υποψηφίους που λαμβάνουν
εκπαίδευση ειδικά πάνω στη γαλουχία, προκειμένου να τηρήσουν τις προϋποθέσεις για τη
λήψη της πιστοποίησης IBCLC, καθώς και σε πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC που
λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση, προκειμένου να επαναπιστοποιηθούν ως IBCLC.

Συμβουλευτική γνωμοδότηση
Το IBLCE μελέτησε τα ερωτήματα και τα σχόλια που λήφθηκαν μετά την ανακοίνωση του
Αυγούστου 2020 σχετικά με την ολοκλήρωση προαπαιτούμενης εκπαίδευσης για τη λήψη
της πιστοποίησης IBCLC ή την επαναπιστοποίηση IBCLC και κατέληξε ότι ορισμένα εξ
αυτών είναι βάσιμα. Ως εκ τούτου, αναθεωρεί την πολιτική που καθορίστηκε στη Σύντομη
ενημέρωση του IBLCE του Αυγούστου 2020 ως εξής:
Από το 2022 και εξής, το IBLCE δεν θα αναγνωρίζει κανενός είδους διδακτικές
μονάδες (μόρια) που λαμβάνονται για ολοκλήρωση εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη
γαλουχία, προκειμένου να τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της πιστοποίησης
IBCLC, ή για ολοκλήρωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με σκοπό την
επαναπιστοποίηση IBCLC, εφόσον η εν λόγω εκπαίδευση παρέχεται από εταιρείες τα
προϊόντα των οποίων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας
και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος (δηλαδή, βρεφικό γάλα σε σκόνη,
μπιμπερό και πιπίλες/τεχνητές θηλές). Στις παραπάνω εταιρείες περιλαμβάνονται οι
κατασκευάστριες εταιρείες, οι εταιρείες διανομής και οι επιχειρήσεις που
εμπορεύονται τέτοιου είδους προϊόντα.
Το IBLCE προτίθεται να στηρίξει μέσω των πολιτικών του τους στόχους του Κώδικα του
ΠΟΥ. Εντούτοις, αναγνωρίζει ότι προϊόντα όπως οι κρέμες για την προστασία των θηλών, οι
βρεφικοί μάρσιποι, τα καροτσάκια και τα μαξιλάρια ή υποπόδια θηλασμού δεν παραβαίνουν
τους στόχους του Διεθνούς Κώδικα Εμπορίας και Διαφήμισης Υποκατάστατων Μητρικού
Γάλακτος, ούτε τα μεταγενέστερα ψηφίσματα, και ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
υποστήριξη και την προώθηση του θηλασμού.
Ωστόσο, το IBLCE επισημαίνει επίσης ότι ορισμένες επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις
υποχρεώσεις τους με βάση τον Κώδικα του ΠΟΥ και/ή τα μεταγενέστερα ψηφίσματα, καθώς
και επιχειρήσεις με εμπορικό συμφέρον οι οποίες μπορούν δυνητικά να εκμεταλλευτούν
ευάλωτες οικογένειες, χρησιμοποιούν ενίοτε όλο και πιο ευφάνταστες στρατηγικές,
προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους, όπως τη συνεργασία με «εκπαιδευτικούς»
φορείς, ερευνητικές επιχορηγήσεις και πολύπλοκα νομικά τεχνάσματα.
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Το IBLCE ενθαρρύνει όλους τους παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών να αναλογιστούν
προσεκτικά τις εμπορικές τους σχέσεις και να είναι απολύτως διαφανείς με τους
εμπλεκόμενους σπουδαστές/συμμετέχοντες αναφορικά με τον βαθμό και τη σημασία
οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης δύναται να υπάρχει με κατασκευαστές ή διανομείς
προϊόντων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο του Κώδικα του ΠΟΥ και των μεταγενέστερων
ψηφισμάτων.
Επίσης, ενθαρρύνει τους επαγγελματίες που εργάζονται για τη λήψη της πιστοποίησης
IBCLC και τους ήδη πιστοποιημένους συμβούλους IBCLC να ρωτούν σχετικά τους
παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και, εάν έχουν αμφιβολίες, να αναζητούν περαιτέρω
πληροφορίες από τους διοργανωτές και/ή χορηγούς των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Ακολουθεί το προσάρτημα της παρούσας Συμβουλευτικής γνωμοδότησης με επεξηγηματικά
παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής της.

Προσάρτημα της Συμβουλευτικής γνωμοδότησης του IBLCE®
σχετικά με την προαπαιτούμενη εκπαίδευση για τη λήψη της
πιστοποίησης και την επαναπιστοποίηση IBCLC
Παράδειγμα 1: Ένας μικρός σύλλογος για τη στήριξη του θηλασμού, με περιορισμένο
προϋπολογισμό, διοργανώνει μια εκπαιδευτική εκδήλωση με χορηγό μια εταιρεία εμπορίας
θηλάστρων η οποία είναι επίσης διανομέας βρεφικού γάλακτος σε σκόνη. Ο σύλλογος δεν
μπορεί να καλύψει οικονομικά τους ομιλητές ή το κόστος της εκδήλωσης δίχως τη
συγκεκριμένη χορηγία.
Οι εκπαιδευτικές ώρες που θα ληφθούν από αυτήν τη δραστηριότητα ΔΕΝ θα ληφθούν
υπόψη σε σχέση με την τήρηση των προϋποθέσεων για τη λήψη της πιστοποίησης ή την
επαναπιστοποίηση IBCLC, καθώς επιδοτούνται από επιχείρηση η οποία δεν συμμορφώνεται
με τον Κώδικα του ΠΟΥ.
Παράδειγμα 2: Ένας ιδιώτης πιστοποιημένος σύμβουλος IBCLC πουλά προϊόντα
υποστήριξης του θηλασμού, όπως κρέμες για την προστασία των θηλών και μαξιλάρια
θηλασμού, τα οποία κατασκευάζουν και εμπορεύονται εταιρείες που τηρούν τις υποχρεώσεις
τους με βάση τον Κώδικα του ΠΟΥ και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα. Ο ιδιώτης σύμβουλος
προσφέρει επίσης εκπαιδευτικές συνεδρίες για συμβούλους IBCLC.
Σε αυτήν την περίπτωση, η εκπαίδευση δύναται να ληφθεί υπόψη σε σχέση με την τήρηση
των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση ή την επαναπιστοποίηση IBCLC, καθώς η εμπορία
και η πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων δεν παραβαίνει τον Κώδικα του ΠΟΥ.
Ωστόσο, ο εν λόγω σύμβουλος IBCLC οφείλει να αποκαλύψει μια τέτοιου είδους εμπορική
σχέση πριν την εκπαιδευτική συνεδρία και κατά την έναρξη αυτής. Επιπλέον, προκειμένου
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να διατηρήσει μια αμερόληπτη στάση με τις θηλάζουσες οικογένειες, ο ιδιώτης σύμβουλος
θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως ότι παρέχει τέτοιου είδους προϊόντα, τα οποία ωστόσο
δεν είναι απαραίτητα και μπορούν να ληφθούν από αλλού.
Παράδειγμα 3: Σε ένα νοσοκομείο, παρέχεται δωρεάν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με
χορηγό ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο συνεργάζεται με μια εταιρεία. Η εταιρεία αυτή δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις της με βάση τον Κώδικα του ΠΟΥ και τα μεταγενέστερα ψηφίσματα.
Η εκπαίδευση αυτή δεν θα συνυπολογιστεί αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων για
τη λήψη της πιστοποίησης ή για την επαναπιστοποίηση IBCLC.
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