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Háttér 

 

A 2020. augusztusi IBLCE® tájékoztatóban az IBLCE megerősítette elkötelezettségét az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának 

nemzetközi kódexe (1981) és az azt követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet 

Közgyűlésén (WHA) született határozatok támogatása iránt. 

 

A közleményben az IBLCE a következőket állapította meg: 

 

2022-től kezdve az IBLCE a minősítés vagy az újraminősítés során nem fogad el olyan 

vállalatoknál szerzett oktatási krediteket, amelyek termékei Anyatejet helyettesítő 

készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-

helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik), illetve amelyek mellszívógyártó vagy, 

gyógyszergyártó vállalatok, szoptatási és csecsemőápolási termékeket, például 

mellbimbókrémet, babahordozót, babakocsit, szoptatási párnát vagy szoptatós fotelt 

forgalmazó vállalkozások. 

 

Azóta az IBLCE számos kérdést kapott az IBCLC-ktől és a szoptatási tanácsadó 

szervezetektől azzal kapcsolatban, hogy az irányelv olyan szoptatás támogatására és 

védelmére, illetve e támogatás és védelem előmozdítására és kiegészítésére felhasználható 

termékeket, pl. mellbimbókrémet, babahordozót, babakocsit, szoptatási párnát vagy szoptatós 

fotelt forgalmazó vállalkozásokra is vonatkozik-e, amelyek nem sértik meg az Egészségügyi 

Világszervezet Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe és az 

azt követően kiadott határozatok rájuk vonatkozó előírásait. 

 

Az IBLCE a minősítő testületek jelentős témákkal kapcsolatos általános gyakorlatához 

hasonlóan e kérdésben szakvéleményt ad ki. A jelen szakvélemény célja, hogy útmutatást 
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adjon a jelentkezők IBCLC minősítésre való jogosultságához szükséges laktáció specifikus 

képzéséről, valamint IBCLC-k újraminősítéséhez szükséges továbbképzésről. 

 

Szakvélemény 
 

Az IBLCE áttekintette az IBCLC minősítésre való jogosultsághoz illetve az IBCLC-k 

újraminősítéséhez szükséges oktatásra vonatkozó 2020. augusztusi közleményével 

kapcsolatban kapott kérdéseket és észrevételeket, és arra a következtetésre jutott, hogy 

néhányuk megalapozott, ezért a szervezet módosítja a 2020. augusztusi IBLCE 

tájékoztatóban szereplő, fent említett irányelvet a következők szerint: 

 

2022-től kezdve az IBLCE nem fogad el olyan vállalatoknál szerzett oktatási krediteket 

IBCLC minősítésre való jogosultsághoz laktáció specifikus oktatásként illetve IBCLC-

k újraminősítéséhez továbbképzésként, amelyek termékei az Anyatejet helyettesítő 

készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-

helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik). Ez az előírás vonatkozik az ilyen 

termékek gyártóira, disztribútoraira és forgalmazóira.  

 

Az IBLCE célja, hogy saját irányelvei révén támogassa a WHO kódexének céljait, 

ugyanakkor elismeri, hogy az olyan termékek, mint a mellbimbókrémek, babahordozók, 

babakocsik, szoptatási párnák vagy szoptatós fotelek nem sértik az Anyatejet helyettesítő 

készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexét és az azt követően kiadott határozatokat, 

és a szoptatás támogatására és előmozdítására használhatók.  

 

Az IBLCE ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy egyes szervezetek, amelyek nem teljesítik a 

WHO kódexe és/vagy a később kiadott határozatok alapján rájuk vonatkozó 

kötelezettségeket, valamint azok, amelyek kereskedelmi érdekeik miatt ki tudják használni a 

veszélyeztetett családokat, időnként egyre kreatívabb taktikákat alkalmazásnak a termékek 

marketingje során, például a hozzájuk kapcsolódó „oktatási” szervezetek, kutatási 

támogatások és összetett jogi struktúrák alkalmazásával. 

 

Az IBLCE minden oktatási szolgáltatót arra ösztönöz, hogy gondosan mérlegeljék 

kereskedelmi kapcsolataikat, legyenek teljes mértékben átláthatóak hallgatóik/résztvevőik 

felé a WHO-kódex és az azt követő határozatok hatálya alá tartozó bármely termék 

gyártójával vagy forgalmazójával fennálló kereskedelmi kapcsolataik mértékéről és 

szerepéről. 

 

Azokat a jelentkezőket, akik IBCLC minősítést szeretnének szerezni, illetve azokat, akik már 

rendelkeznek IBCLC minősítéssel, arra bátorítjuk, hogy tegyenek fel kérdéseket az oktatást 

nyújtó szervezeteknek, és ha kétségeik vannak, kérjenek további információkat a 

szervezőktől és/vagy az oktatási tevékenységek szponzoraitól. 
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A jelen szakvéleményhez fűzött kiegészítés az alábbiakban szemléltető példákat mutat be a 

szakvélemény végrehajtásának módjáról. 

 

 

Az IBLCE® IBCLC-k minősítési jogosultságához és újraminősítéséhez 

szükséges képzéséről szóló szakvéleményének kiegészítése 

 
1. példa: Egy kisebb, korlátozott költségvetéssel rendelkező szoptatást támogató szervezet 

képzést szervez, képzését pedig egy olyan mellszívó-gyártó cég szponzorálja, amely tápszert 

is forgalmaz. A szervezet a szponzorálás nélkül nem tudná megfizetni az előadók díját illetve 

az esemény költségeit.  

 

Az ebből a tevékenységből származó képzési óraszám NEM számít bele az IBCLC-k 

jogosultsági vagy újraminősítési feltételeibe, mivel azokat olyan szervezet támogatja, amely 

nem felel meg a WHO-kódex előírásainak. 

 

2. példa: Egy IBCLC magánpraxisában szoptatást támogató termékeket, mint például olyan 

vállalatok által gyártott és forgalmazott mellbimbókrémeket és a szoptatási párnákat árul, 

amelyek megfelelnek a WHO-kódex és azt követő határozatok értelmében rájuk vonatkozó 

kötelezettségeiknek. Ez a magánpraxisban dolgozó személy IBCLC-knek is tart képzéseket.  

 

A képzés ebben az esetben beleszámíthat az IBCLC-k jogosultsági vagy újraminősítési 

követelményeibe, mivel ezen termékek forgalmazása és értékesítése nem sérti a WHO-

kódexét; azonban az IBCLC-nek tájékoztatást kell adnia a kereskedelmi kapcsolatáról a 

képzés előtt és a képzés elindításakor. Továbbá, a szoptató családok megtévesztésének 

elkerülése érdekében a magánpraxist folytató személynek írásban kell tájékoztatnia arról, 

hogy ezeket a termékeket elérhetővé teszi, de a megvásárlásuk nem szükséges, és máshol is 

beszerezhetők. 

 

3. példa: Egy ingyenes képzés megrendezésére egy kórházban kerül sor, és azt egy olyan 

vállalathoz kapcsolódó oktatási intézmény szponzorálja, amely nem felel meg a WHO-kódex 

és az azt követő határozatok előírásainak. 

 

Az ilyen oktatás nem számít bele az IBCLC-k jogosultsági vagy újraminősítési 

követelményeibe. 
 


