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ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ IBCLC 
 

Σύμφωνα με τις Πειθαρχικές διαδικασίες του IBLCE, το IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να 

ανακοινώνει δημοσίως την επιβολή των ακόλουθων κυρώσεων σε συμβούλους IBCLC: 

 

Μόνιμη ανάκληση πιστοποίησης: Η πιστοποίηση IBCLC ανακαλείται 

μόνιμα από τους συμβούλους, στους οποίους απαγορεύεται διαπαντός να 

υποβάλουν αίτημα, προκειμένου να τους χορηγηθεί εκ νέου πιστοποίηση 

Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας. 

 

Αναστολή πιστοποίησης: Η πιστοποίηση IBCLC των συμβούλων 

αναστέλλεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

Δημόσια επίπληξη: Το IBLCE προβαίνει στη δημόσια έγγραφη επίπληξη 

διεθνώς πιστοποιημένων συμβούλων γαλουχίας του IBLCE. 

 

Στις ακόλουθες κυρώσεις γίνεται μνεία του Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής του IBLCE για 

Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) που τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Νοεμβρίου 2011, με τελευταία ενημέρωση τον Σεπτέμβριο του 2015. 

 

Δημόσια επίπληξη το 2021:  Xiaoting Tian 田晓婷 από τη Σαγκάη της Κίνας: Έλαβε χώρα: 19 

Μαρτίου 2021. Το IBLCE αποφάνθηκε ότι η κα Tian παραβαίνει τον Κώδικα επαγγελματικής 

διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) (ΚΕΔ) και, ειδικότερα, την 

Αρχή 2.5 για τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την Αρχή 6.1 για την 

απαιτούμενη ειλικρινή και δίκαιη συμπεριφορά από έναν επαγγελματία υγείας. Το IBLCE 

αποφάνθηκε ότι η κα Tian διαβίβασε πληροφορίες για αρκετές ερωτήσεις της εξέτασης IBCLC μετά 

το πέρας της εξέτασης. Το IBLCE επιβάλλει την κύρωση της δημόσιας επίπληξης και υποχρεώνει την 

εγκαλούμενη να ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης αναφορικά 

με τον Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας 

(IBCLC), δεοντολογικά θέματα και/ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 

Επιπλέον, με βάση τις πολιτικές ασφαλείας του IBLCE, η κα Tian απαγορεύεται να υποβάλει εκ νέου 

αίτηση για τη λήψη της πιστοποίησης IBCLC για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

Δημόσια επίπληξη το 2019:  Cassandra Romero-Schroeder από το Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια: 

Έλαβε χώρα στις 14 Δεκεμβρίου 2019. Το IBLCE αποφάνθηκε ότι η κα Romero-Schroeder 

παραβαίνει τον Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους 

Γαλουχίας (IBCLC) (ΚΕΔ) και, ειδικότερα, τις Αρχές 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 και 7.4. Η κα Romero-

Schroeder, με ομάδα υποστήριξης του θηλασμού στο Facebook, δεν συμμορφώθηκε με τα καθήκοντά 

της ως σύμβουλος IBCLC, ήτοι να παράσχει τεκμηριωμένη φροντίδα με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα 

στοιχεία και με πολιτισμικά κατάλληλο περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/01/IBLCE_Disciplinary_Procedures_JULY2019_FINAL.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/Code-of-professional-conduct.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/Code-of-professional-conduct.pdf
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των πελατών, να ασκεί τη δραστηριότητα εντός των ορίων του εύρους επαγγελματικής πρακτικής, να 

συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ιατρικής περίθαλψης με σκοπό την παροχή ενιαίας και 

ολοκληρωμένης φροντίδας, να είναι υπεύθυνη και υπόλογη για τη διαγωγή της και την άσκηση της 

δραστηριότητας, καθώς και δεν ενήργησε σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης του εμπορικού σήματος 

IBCLC. Η κα Romero-Schroeder θα πρέπει να αφαιρέσει από τη σελίδα της ομάδας της για την 

υποστήριξη του θηλασμού στο Facebook τις πληροφορίες που δεν είναι τεκμηριωμένες με βάση τα 

στοιχεία και/ή είναι εκτός του Εύρους επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς 

Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC). Επισημαίνουμε στην εγκαλούμενη να ανατρέξει 

στη Συμβουλευτική γνωμοδότηση του IBLCE: Επαγγελματισμός στην εποχή των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης με σκοπό τη μελέτη και την επαγγελματική εκπαίδευση. 

 

Αναστολή πιστοποίησης το 2019:  Brittany Maalona από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ: Αναστολή 

επ’ αόριστον με έναρξη ισχύος από τις 19 Απριλίου 2019. Η κα Maalona καταδικάστηκε από το 

Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια για υπεξαίρεση χρημάτων από τον εργοδότη της. Το 

δικαστήριο τής επέβαλε ποινή πενταετούς φυλάκισης με αναστολή και διέταξε την επιστροφή και 

καταβολή του υπεξαιρεμένου ποσού. Κατά την εργασία της ως προϊσταμένη και σύμβουλος 

γαλουχίας σε κέντρο θηλασμού συμβούλου IBCLC και μέσω της συγκέντρωσης ωρών επιτηρούμενης 

κλινικής εμπειρίας ειδικά πάνω στη γαλουχία με σκοπό την υποβολή αίτησης πιστοποίησης IBCLC 

μέσω της οδού 1, η κα Maalona σφετερίστηκε χρηματικά ποσά για υπηρεσίες εκτελούμενες για 

λογαριασμό του κέντρου. Η κα Maalona δεν ανέφερε ότι καταδικάστηκε για το συγκεκριμένο 

αδίκημα το 2017 όπως επιτάσσει το Εύρος επαγγελματικής πρακτικής κατόχων τίτλου Διεθνώς 

Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC) του IBLCE. Η πιστοποίηση IBLCE της κας 

Maalona αναστέλλεται επ’ αόριστον έως ότου εκείνη να μπορεί να αποδείξει ότι δεν τελεί πλέον υπό 

δικαστική επιτήρηση και ότι κατέβαλε το πλήρες υπεξαιρούμενο ποσό, καθώς και τα δικαστικά 

έξοδα, και ότι είναι ικανή να ασκήσει εκ νέου τη δραστηριότητα του συμβούλου γαλουχίας όπως 

καθορίζουν οι αρχές του IBLCE. Η Ειδική Ομάδα Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων του 

IBLCE συνέστησε συνεχιζόμενη εκπαίδευση η οποία να σχετίζεται με την επαγγελματική 

δεοντολογία. Εφόσον η κα Maalona αποφασίσει να υποβάλει αίτηση πιστοποίησης μετά τη λήξη της 

περιόδου αναστολής, θα πρέπει να αποδείξει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν τότε 

για την πιστοποίηση. Η κα Maalona πρέπει να παράσχει όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που θα 

επιβεβαιώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδού αποδοχής. Το IBLCE θα ζητήσει από την κα 

Maalona να παράσχει εγκαίρως πλήρη και ακριβή αποδεικτικά έγγραφα εκπαίδευσης, εργασιακής 

κατάστασης, παρακολούθησης μαθημάτων, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα για οποιαδήποτε από τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, δεν θα 

της επιτραπεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις IBCLC και/ή θα της επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις 

σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής. Η κα Maalona θα πρέπει να αφαιρέσει τον τίτλο 

IBCLC από ιστότοπους, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιοδήποτε άλλο υλικό κατά 

τη διάρκεια της περιόδου αναστολής της πιστοποίησης. 

 

Αναστολή πιστοποίησης το 2019:  Ming-Zhu Dong 董明珠 από το Νταλιάν της Κίνας: Αναστολή 

για ένα έτος με έναρξη ισχύος από 2 Μαρτίου 2019. Το IBLCE αποφάνθηκε ότι η κα Ming-Zhu Dong 

χρησιμοποιεί μη τυποποιημένη ορολογία αναφορικά με τη μάλαξη των μαστών για την εξαγωγή 

μητρικού γάλακτος από εν τω βάθει γαλακτοφόρους κόλπους, ενέργεια που δεν υποστηρίζεται από 

επιστημονικά στοιχεία και δεν συνάδει με την υποχρέωση των συμβούλων IBCLC να τηρούν 

συγκεκριμένα πρότυπα για τη δέουσα επιμέλεια. Επίσης, το IBLCE έκρινε ότι, με την προώθηση της 

επιχείρησής της για τη μάλαξη των μαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κα Ming-Zhu Dong 

δεν μπόρεσε να επιδείξει ανεξάρτητη κρίση, να αποφύγει τη σύγκρουση συμφερόντων και να 

διαφυλάξει την ακεραιότητά της σε προσωπικό επίπεδο και, συνεπώς, απέτυχε να συμμορφωθεί με τα 

επαγγελματικά πρότυπα που διέπουν τη δραστηριότητα ενός IBCLC, καθώς χρησιμοποίησε την 

πιστοποίηση IBCLC για να προωθήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η κα Ming-Zhu Dong 

πρέπει να αφαιρέσει τον τίτλο IBCLC από ιστότοπους, πλατφόρμες μέσων κοινωνικές δικτύωσης και 
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κάθε άλλο υλικό για την περίοδο αναστολής της πιστοποίησης και η Επιτροπή Δεοντολογίας και 

Πειθαρχικών μέτρων διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την κύρωση ή να επιβάλλει άλλη κύρωση, 

όπως επ’ αόριστον αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης, εφόσον δεν συμμορφωθεί. 

(Μεταγενέστερη σημείωση: Η πιστοποίηση του εν λόγω ατόμου έληξε στις 31/12/19.) 

 

Επ’ άοριστον αναστολή πιστοποίησης το 2019 και ακόλουθη μόνιμη ανάκληση της 

πιστοποίησης το 2020: 

Στην κα Robin Hunter Serro από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ επιβλήθηκε αρχικά αναστολή της 

πιστοποίησης επ’ αόριστον με έναρξη ισχύος στις 19 Ιανουαρίου 2019. Το IBLCE έκρινε ότι η κα 

Serro παραβαίνει τις ακόλουθες αρχές του ΚΕΔ - Αρχή 2.3 «Ο πιστοποιημένος σύμβουλος γαλουχίας 

είναι προσωπικά υπεύθυνος και υπόλογος για τη διαγωγή του και την άσκηση της δραστηριότητας», 

Αρχή 5.3 «Ο σύμβουλος IBCLC αποσύρεται οικειοθελώς από την άσκηση της δραστηριότητας αν 

έχει κάποια σωματική ή νοητική πάθηση που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τους 

πελάτες», Αρχή 6.2 «Ο σύμβουλος IBCLC αποσύρεται οικειοθελώς από την άσκηση της 

δραστηριότητας αν κάνει χρήση ουσιών που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην άσκηση της 

δραστηριότητας του IBCLC» και Αρχή 8.2.2. «Γίνεται αποδεκτό ότι ως παράβαση του παρόντος 

ΚΕΔ νοείται, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία ο σύμβουλος IBCLC υφίσταται 

κυρώσεις από μια χώρα, περιφέρεια ή άλλη κυβερνητική αρχή και ότι ένας τουλάχιστον από τους 

λόγους για την επιβολή κυρώσεων είναι ο ίδιος, ή κατ’ ουσίαν ισοδύναμος, με τη συγκεκριμένη αρχή 

του ΚΕΔ». Η κα Serro προέβη σε δικαστικό συμβιβασμό με το νοσηλευτικό ίδρυμα Board of Nursing 

στη Βιρτζίνια και στο δημόσιο έγγραφο της εντολής συναίνεσης παραδέχτηκε ότι έχει παραβεί την 

ισχύουσα νομοθεσία της Βιρτζίνια, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τη χρήση ουσιών. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την επ’ αόριστον αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματός της ως 

νοσηλεύτριας. Η κα Serro μπορεί να προσπαθήσει να λάβει την πιστοποίηση IBLCE στο μέλλον μόνο 

εφόσον πληροί τις καθορισμένες προϋποθέσεις. Η κα Serro θα πρέπει να αφαιρέσει τον τίτλο IBCLC 

από ιστότοπους, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιοδήποτε άλλο υλικό κατά τη 

διάρκεια της περιόδου αναστολής της πιστοποίησης. 

Μεταγενέστερη σημείωση: Από τις 10 Νοεμβρίου 2020, η πιστοποίηση της κας Serro ανακλήθηκε 

οριστικά και στο μέλλον, η ίδια δεν θα μπορεί να κριθεί κατάλληλη για τη λήψη της πιστοποίησης 

IBCLC. Η κάτοχος του τίτλου θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στο IBLCE όλα τα πιστοποιητικά ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό ζητήσει το IBLCE. Το IBLCE έκρινε ότι η κα Serro δεν συμμορφώθηκε με 

τους όρους που επιβάλλει η κύρωση της επ’ αόριστον αναστολής από την Ειδική Ομάδα 

Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων. Το IBLCE έκρινε ότι η κα Serro δεν συμμορφώθηκε με τον 

Κώδικα επαγγελματικής διαγωγής για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC), 

καθώς διέδιδε πληροφορίες που έθεταν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και δεν 

ανταποκρίθηκε παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της στο πλαίσιο της 

πειθαρχικής και δεοντολογικής διαδικασίας, κατά παράβαση της Αρχής 8: «Ο πιστοποιημένος 

σύμβουλος γαλουχίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις πειθαρχικές διαδικασίες του IBLCE». 

 

Δημόσια επίπληξη το 2016:  Jennifer Tow από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ και τη Γαλλία: Έλαβε 

χώρα στις 27 Απριλίου 2016 για την παροχή συστάσεων οι οποίες δεν βασίζονταν στα καλύτερα 

διαθέσιμα στοιχεία (Αρχή 1.2 του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής που τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Νοεμβρίου 2011), για την άσκηση της δραστηριότητας εκτός του εύρους επαγγελματικής πρακτικής, 

καθώς υπήρξε παροχή συστάσεων με βάση φωτογραφίες χωρίς τη λήψη ιστορικού ή τη διεξαγωγή 

εξέτασης (Αρχή 2.1 του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 

2011), για τη γνωστοποίηση προσωπικών και ιδιωτικών πληροφοριών σε μη ιδιωτικό περιβάλλον 

εκτός της ομάδας ιατρικής περίθαλψης του πελάτη (Αρχή 3.1 του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής 

που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2011). Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ενστάσεων 

επιβεβαίωσε την κύρωση της δημόσιας επίπληξης που καθόρισε η παραπάνω Ειδική Ομάδα και καλεί 

την κάτοχο τίτλου να λάβει 5 μόρια CERP ή άλλη εκπαίδευση σε σχέση με τις εν λόγω παραβάσεις 
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του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής και να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης στο IBLCE εντός ενός έτους. 

 

Στις ακόλουθες κυρώσεις γίνεται μνεία του Δεοντολογικού Κώδικα του IBLCE για Διεθνώς 

Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2004. 

 

Δημόσια επίπληξη το 2010:  Christine Percy από τη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας: Έλαβε 

χώρα στις 20 Μαρτίου 2010 για επανειλημμένη αποτυχία συμμόρφωσης με την πειθαρχική 

διαδικασία του IBLCE. Η κυρία Percy αρνήθηκε επανειλημμένως να παράσχει γραπτή απάντηση σε 

σχέση με καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον της. Η πιστοποίηση της κυρίας Percy ως IBCLC 

έληξε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της καταγγελίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και 

Πειθαρχικών Μέτρων του IBLCE αποφάσισε ότι η κυρία Percy επιτρέπεται να προσπαθήσει για τη 

λήψη πιστοποίησης στο μέλλον συμμετέχοντας στην εξέταση. Ωστόσο, αν προσπαθήσει να λάβει την 

πιστοποίηση με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τη διαδικασία της Επιτροπής 

Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων, απαντώντας στην καταγγελία που κατατέθηκε εναντίον της. 

Μόνο εφόσον ληφθεί η απάντηση της κυρίας Percy, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών 

Μέτρων μπορεί να προχωρήσει στη διερεύνηση της υπόθεσής της. Αν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, 

η Επιτροπή αποφανθεί ξανά ότι υφίσταται δικαιολογημένη υπόνοια διάπραξης παράβασης που 

επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα, η κυρία Percy θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με την πειθαρχική 

διαδικασία που καθορίζεται από την Επιτροπή. 

 

Δημόσια επίπληξη το 2009:  Pamela Hirsch από το Ιλινόι των ΗΠΑ: Έλαβε χώρα στις 8 

Σεπτεμβρίου 2009 για επανειλημμένη αποτυχία συμμόρφωσης με την πειθαρχική διαδικασία του 

IBLCE. Η κυρία Hirsch αρνήθηκε επανειλημμένως να παράσχει γραπτή απάντηση σε σχέση με 

καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον της, συνεπώς, η πιστοποίησή της ως IBCLC αναστέλλεται έως 

ότου η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων του IBLCE να λάβει γραπτή απάντηση από 

την κατηγορούμενη όπου θα αντιμετωπίζονται οι κατηγορίες της καταγγελίας και να υπάρξει 

ικανοποιητική άρση των κατηγοριών. Αν η κυρία Hirsch παραδώσει αυτοβούλως την πιστοποίησή 

της ως IBCLC και υποβάλει στη συνέχεια αίτημα για την εκ νέου χορήγηση πιστοποίησης IBCLC, θα 

πρέπει να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις του άρθρου XXVIII, Ενότητα B των Πειθαρχικών 

Διαδικασιών του IBLCE με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007, δηλ. θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως 

με τη διαδικασία της Επιτροπής Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων απαντώντας στην 

καταγγελία. Μόνο εφόσον ληφθεί η απάντησή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών 

Μέτρων μπορεί να προχωρήσει στη διερεύνηση της υπόθεσής της. Επιπλέον, αν κατά την έρευνα η 

Επιτροπή αποφανθεί ξανά ότι υφίσταται δικαιολογημένη υπόνοια διάπραξης παράβασης, η 

κατηγορούμενη θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με την πειθαρχική διαδικασία που περιγράφεται 

στις Πειθαρχικές Διαδικασίες του IBLCE με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007. 

 

Μόνιμη ανάκληση πιστοποίησης το 2005:  Heasook Kim από τη Σεούλ της Κορέας και την 

Καλιφόρνια των ΗΠΑ: Έλαβε χώρα στις 24 Φεβρουαρίου 2005 για σοβαρές και επανειλημμένες 

παραβάσεις σε σχέση με την ασφάλεια των διεθνών εξετάσεων του IBLCE. Η κυρία Kim 

παραδέχτηκε ότι είχε αντιγράψει φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στις εξετάσεις του IBLCE το 

1999, το 2000 και το 2001 και τις διατηρούσε σε διαφάνειες για προσωπική της χρήση. 

  

Μόνιμη ανάκληση πιστοποίησης το 2002: Chris Haffner-Eaton από το Όρεγκον των ΗΠΑ: Έλαβε 

χώρα στις 21 Αυγούστου 2002 για κλοπή αντικειμένων από εκθέτες στο συνέδριο της International 

Lactation Consultant Association που διεξήχθη στο Ακαπούλκο του Μεξικού, τον Ιούλιο του 2001. 


