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IBLCE® Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification (Slovenian) 

 

Izhodišče 

 

IBLCE je v obvestilu IBLCE® avgusta 2020 zagotovil, da podpira cilje Svetovne zdravstvene 

organizacije (SZO) iz Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka 

(1981) in nadaljnjih resolucij generalne skupščine SZO. 

 

V delu dopisa je IBLCE zapisal naslednje: 

 

IBLCE od leta 2022 ne bo več priznal nobenih kreditnih točk za izobraževanja, 

pridobljenih za certificiranje/recertifikacijo pri podjetjih, katerih izdelke pokriva 

Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (npr. mlečna formula za 

dojenčke, stekleničke in cuclji), proizvajalcih prsnih črpalk, farmacevtskih podjetjih, 

podjetnikih, ki tržijo izdelke za dojenje in dojenčke, na primer kreme za bradavice, 

nosilke za dojenčke, otroške vozičke, blazine ali pručke za dojenje. 

 

Od takrat se je na komisijo IBLCE obrnilo veliko svetovalcev IBCLC in organizacij za 

podporo pri dojenju z vprašanji, ali lahko ta politika zajema subjekte, ki ne kršijo svojih 

obveznosti na podlagi Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka 

Svetovne zdravstvene organizacije in nadaljnjih resolucij ter ki tržijo izdelke, kot so kreme za 

bradavice, nosilke za dojenčke, otroške vozičke, blazine ali pručke za dojenje, saj so to 

izdelki, ki se lahko uporabljajo za spodbujanje ali dopolnilo pri podpori in zaščiti dojenja. 

 

IBLCE v skladu z običajno prakso certifikacijskih organov pri tovrstnih pomembnih 

vprašanjih izdaja svetovalno mnenje o tej temi. To svetovalno mnenje podaja smernice za 

kandidate, ki opravljajo izobraževanja na področju laktacije, da lahko izpolnijo zahteve za 

pridobitev certifikata IBCLC, in svetovalce IBCLC, ki opravljajo nadaljnja izobraževanja 

zaradi recertifikacije IBCLC. 
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Svetovalno mnenje 
 

IBLCE je preučil vse poizvedbe in odzive na dopis iz avgusta 2020, ki se nanašajo na 

opravljanje izobraževanj zaradi izpolnjevanja zahtev za pridobitev certifikata IBCLC ali 

zaradi recertifikacije certificirancev IBCLC, ter ugotavlja, da so nekatere izmed njih 

utemeljene, zato popravlja politiko iz obvestila IBLCE avgusta 2020, kot sledi: 

 

IBLCE od leta 2022 ne bo več priznal nobenih kreditnih točk za izobraževanja na 

področju laktacije zaradi izpolnjevanja zahtev za pridobitev certifikata IBCLC ali za 

nadaljnja izobraževanja zaradi recertifikacije IBCLC, opravljena pri podjetjih, katerih 

izdelke pokriva Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (npr. 

mlečna formula za dojenčke, stekleničke in cuclji). To velja za proizvajalce, 

distributerje in prodajalce tovrstnih izdelkov.  

 

IBLCE želi podpirati cilje Kodeksa SZO z lastnimi politikami, vendar priznava, da izdelki, 

kot so kreme za bradavice, nosilke za dojenčke, otroški vozički, blazine ali pručke za dojenje, 

ne kršijo ciljev Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka in 

nadaljnjih resolucij, zato se lahko uporabljajo kot podpora in za spodbujanje dojenja.  

 

IBLCE tudi opozarja, da se nekateri subjekti, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz Kodeksa 

SZO in/ali nadaljnjih resolucij, skupaj s tistimi, ki imajo poslovne interese, zaradi katerih 

lahko morebiti izkoristijo ranljive družine, včasih poslužujejo čedalje bolj domiselnih taktik 

za trženje svojih izdelkov, na primer z uporabo povezanih »izobraževalnih« organizacij, 

raziskovalnih štipendij in zapletenih pravnih struktur. 

 

IBLCE spodbuja vse ponudnike izobraževanj, naj dobro razmislijo o svojih poslovnih 

odnosih in naj bodo do svojih študentov/udeležencev/prisotnih popolnoma transparentni 

glede obsega in vloge kakršnih koli poslovnih odnosov, ki jih morda imajo s proizvajalci ali 

distributerji katerega koli izdelka, ki ga pokrivajo Kodeks SZO in nadaljnje resolucije. 

 

Posameznike, ki si prizadevajo za pridobitev naziva IBCLC, in vse imetnike certifikata 

IBCLC spodbujamo, naj ponudnikom izobraževanj postavljajo vprašanja in v primeru 

dvomov od organizatorjev in/ali pokroviteljev izobraževalnih dejavnosti zahtevajo dodatne 

informacije. 

 

Sledi dodatek k temu svetovalnemu mnenju, v katerem najdete nekaj primerov za 

ponazoritev, na kakšen način se naj to svetovalno mnenje izvaja. 
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Dodatek k svetovalnemu mnenju IBLCE® o izobraževanjih za 

izpolnitev zahtev in recertifikacijo IBCLC 

 
Primer 1: Manjša zveza za dojenje, ki ima omejen proračun, organizira izobraževalni 

dogodek ob finančni podpori podjetja, ki proizvaja prsne črpalke in deluje tudi kot distributer 

mlečne formule. Brez teh sponzorskih sredstev zveza ne more plačati predavateljev ali kriti 

stroškov dogodka.  

 

Ure izobraževanja, pridobljene s tako dejavnostjo, se NE upoštevajo pri izpolnitvi zahtev za 

pridobitev naziva IBCLC ali pri recertifikaciji, saj jo je finančno podprl subjekt v neskladju s 

Kodeksom SZO. 

 

Primer 2: IBCLC v zasebni ordinaciji prodaja izdelke za podporo pri dojenju, na primer 

kreme za bradavice in blazine za dojenje, ki jih proizvajajo ali tržijo podjetja, ki izpolnjujejo 

svoje obveznosti iz Kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij. Zasebni izvajalec ponuja tudi 

izobraževanja za svetovalce IBCLC.  

 

V tem primeru se lahko izobraževanja upoštevajo pri izpolnitvi zahtev za pridobitev naziva 

IBCLC ali pri recertifikaciji, saj s prodajo tovrstnih izdelkov ne kršijo Kodeksa SZO, vendar 

mora IBCLC vsak tak poslovni odnos razkriti pred izobraževanjem in tudi na začetku 

izobraževanja. Poleg tega mora zasebni izvajalec udeležence pisno obvestiti, da so ti izdelki 

pri njem na voljo, vendar nakup ni potreben in jih lahko kupijo tudi drugje, in sicer zato, da 

čim bolj omeji pristranskost pri doječih družinah. 

 

Primer 3: Bolnišnica ponuja brezplačen dogodek za usposabljanje ob finančni podpori 

izobraževalne ustanove, povezane s korporacijo, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 

Kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij. 

 

Tovrstno izobraževanje se ne bo upoštevalo pri izpolnitvi zahtev za pridobitev naziva IBCLC 

ali pri recertifikaciji. 
 


