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IBCLC-KKEL SZEMBEN ALKALMAZOTT SZANKCIÓK 
 

Az IBLCE fenntartja a jogot arra, hogy az IBLCE fegyelmi eljárásai alapján nyilvános tájékoztatást 

tegyen közzé az IBCLC-kkel szemben alkalmazott alábbi szankciókról: 

 

Minősítés végleges visszavonása: Egyes személyek IBCLC minősítését 

végleges hatállyal visszavontuk, és szintén végleges hatállyal megtiltottuk, 

hogy Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói (International Board Certified 

Lactation Consultant) minősítésük visszaállítását kérvényezzék. 

 

Minősítés felfüggesztése: Az IBCLC minősítést egyes személyek esetén 

határozott időre felfüggesztettük. 

 

Nyilvános megrovás: Az IBLCE nyilvános tájékoztatást tesz közzé IBLCE 

szaktanácsadók írásbeli megrovásáról. 

 

A következő szankciók az IBLCE 2011. november 1-jétől hatályos, 2015. szeptemberében 

frissített IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexére hivatkoznak 

 

2021. évi nyilvános megrovás: Xiaoting Tian 田晓婷, Sanghaj, Kína: Hatálybelépés dátuma: 2021. 

március 19. Az IBLCE megállapította, hogy Tian asszony megsértette az IBCLC Laktációs 

Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexének (CPC) 2.5. elvét: „tiszteletben tartja a szellemi 

tulajdonjogokat”) és 6.1 elvét: őszintén és korrektül viselkedik mint egészségügyi szakember”. Az 

IBLCE megállapította, hogy Tian asszony a vizsgát követően több IBCLC vizsgakérdésre vonatkozó 

információt továbbított. Az IBLCE szankcióként nyilvános megrovásban részesíti, és előírja számára, 

hogy legalább négy (4) órás továbbképzésen vegyen részt az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók 

Szakmai Viselkedési Kódexével, az etikával illetve a szellemi tulajdonnal kapcsolatban.  

 

Továbbá, az IBLCE biztonsági irányelveinek megfelelően, Tian asszony IBCLC újraminősítő 

vizsgára való jelentkezésének jogát határozott időre felfüggesztjük. 

 

2019. évi nyilvános megrovás: Cassandra Romero-Schroeder, Riverside, Kalifornia állam: 

Hatálybalépés: 2019. december 14. Az IBLCE megállapította, hogy Romero-Schroeder asszony 

megsértette az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexének 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 

6.1. és 7.4. alapelvét. Romero-Schroeder asszony a Facebookon, szoptatási támogató csoportjában 

nem tartotta be az IBCLC azon kötelezettségét, hogy a kliens egyéni igényeinek megfelelő gondozást 

nyújtja, amely szervesen illeszkedik az adott kultúrába a rendelkezésre álló leghelytállóbb 

információk alapján; hatáskörének határain belül végzi tevékenységét; az egészségügyi ellátó team 

többi tagjával együttműködik annak érdekében, hogy egységes és átfogó ellátást biztosítson; felelős és 

felelősségre vonható személyes viselkedéséért és tevékenységéért, és nem tartotta be az IBCLC 

védjegyhasználati szabályzatát.  

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
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Romero-Schroeder asszonynak a Facebookon szoptatást támogató csoportjából el kell távolítania 

azokat az információkat, amelyek nem tényeken alapulnak illetve nincsenek összhangban Az IBCLC-

k tevékenységi szabályzatával. Kötelezzük, hogy tekintse át és szakmai szempontból tanulmányozza 

az IBLCE Hivatalos állásfoglalás: Szakmaiság a közösségi média korában című dokumentumot. 

 

Minősítés felfüggesztése 2019-ben: Brittany Maalona, USA, Kalifornia állam: Határozatlan időre 

szóló felfüggesztés Hatálybelépés: 2019. április 19. Maalona asszonyt a Kaliforniai legfelsőbb bíróság 

elítélte alkalmazott által elkövetett sikkasztás miatt, büntetésül öt év próbaidőt és kártalanítás fizetését 

szabtak ki rá. Maalona asszony miközben vezetőként és laktációs szaktanácsadóként dolgozott és 

felügyelt laktáció specifikus klinikai gyakorlaton vett részt, hogy az 1. útvonalon IBCLC minősítést 

szerezzen, eltulajdonított egy IBCLC tulajdonában lévő szoptatási központot megillető, annak 

nevében elvégzett szolgáltatásért fizetett pénzösszeget. Maalona asszony 2017-ben elmulasztotta, 

hogy az IBLCE IBCLC-k tevékenységi szabályzata értelmében a jogerős ítéletről bejelentést tegyen. 

Maalona asszony IBLCE minősítését határozatlan időre felfüggesztettük, mindaddig, amíg be nem 

tudja bizonyítani, hogy letelt a bíróság által elrendelt próbaidő, a kártalanítás és a perköltségek teljes 

összegét megfizette, és képes visszatérni a laktációs tanácsadás gyakorlatához az IBLCE által 

meghatározottak szerint. Az IBLCE Etikai és fegyelmi bizottsága a szakmai etikával kapcsolatos 

továbbképzésen való részvételt ajánlotta a számára. Ha Maalona asszony a minősítés megszerzését 

kérelmezi egy olyan időpontban, amikor már nem áll függesztés hatálya alatt, bizonyítania kell, hogy 

megfelel a minősítés összes hatályos követelményének. Maalona asszonynak be kell nyújtania minden 

olyan dokumentumot, amely igazolja az útvonal követelményeinek teljesítését. Az IBLCE 

megköveteli Maalona asszonytól, hogy képzettségével, foglalkoztatásával, tanulmányi 

tevékenységével kapcsolatos és bármely kezdeti jogosultsági követelménnyel kapcsolatos – 

hiánytalan és pontos – igazolást nyújtson be a megjelölt határidőre. Ennek elmulasztása az IBCLC 

vizsga megtagadását és/vagy a Szakmai viselkedési kódex alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást 

vonhat maga után. Maalona asszonynak el kell távolítania IBCLC minősítését a weboldalakról, 

közösségi média platformokról és minden más anyagból a felfüggesztés időtartama alatt. 

 

Minősítés felfüggesztése 2019-ben: Ming-Zhu Dong 董明珠, Dalian, Kína: Egy évre szóló 

felfüggesztés. Hatálybalépés: 2019. március 2. Az IBLCE megállapította, hogy a Ming-Zhu Dong 

olyan nem szabványos terminológiát használ az anyatejnek a mélyen lévő tejcsatornákból való 

kifejésére, amelyet nem támasztanak alá tudományos bizonyítékok, és nem felel meg az IBCLC-kre 

vonatkozó azon kötelezettségnek, hogy tartsák be a kellő gondosságra vonatkozó előírást. Az IBLCE 

azt is megállapította, hogy amikor a mellmasszázs vállalkozását a közösségi médián népszerűsítette, 

Ming-Zhu Dong nem gyakorolt független szakmai döntéshozatalt, nem kerülte az 

összeférhetetlenséget, nem tartott fenn személyes feddhetetlenséget, és megállapította, hogy azzal, 

hogy Ming-Zhu Dong az IBLCL minősítést a saját mellmasszázs vállalkozásának támogatására 

használta, nem tartotta fenn az IBCLC minősítést használó IBCLC laktációs szaktanácsadóktól elvárt 

szakmai színvonalat. Ming-Zhu Dong a felfüggesztés időtartama alatt köteles eltávolítani az IBCLC 

minősítést a weboldalakról, a közösségi média platformokról és minden egyéb anyagról, és az Etikai 

és fegyelem bizottság fenntartja a jogot, hogy kiszabja vagy megváltoztassa a szankciót, beleértve azt 

is, hogy határozatlan időre szóló felfüggesztést szabjon ki vagy visszavonja a minősítést a megfelelés 

elmulasztása esetén. (További megjegyzés: E személy minősítése 2019. december 31-én lejárt.) 

 

A minősítés 2019. évi határozatlan időre szóló felfüggesztése és azt követően 2020-ban a 

minősítés végleges visszavonása:   

Robin Hunter Serro USA, Virginia állam, Első alkalommal határozatlan időre szóló felfüggesztést 

szabtunk ki rá 2019. január 19-i hatállyal. Az IBLCE megállapította, hogy Serro asszony megszegte a 

CPC (Szakmai Viselkedési Kódex) 2.3 alapelvét, miszerint „felelős és felelősségre vonható személyes 

viselkedéséért és tevékenységéért”; 5.3. alapelvét: „önként visszavonul szakmai tevékenységétől, 

amennyiben az IBCLC fizikai vagy mentális alkalmatlansága az ügyfelek kárára válna”; 6.2 alapelvét: 
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„önként visszavonul szakmai tevékenységéből, amennyiben az IBCLC szerhasználóvá válik, ami 

befolyásolhatja IBCLC tevékenységét; és 8.2.2. alapelvét: egyetért azzal, hogy a CPC megszegése 

bármilyen olyan ügyet magában foglal, amelyben az IBCLC laktációs szaktanácsadó ellen egy állam, 

tartomány vagy egyéb kormányzati szerv fegyelmi eljárást indított és legalább a fegyelmi eljárás 

egyik alapja ugyanaz vagy lényegét tekintve azonos a jelen CPC-ben megfogalmazott alapelvekkel. 

Serro asszony egyezséget kötött a Virginiai Ápolástudományi Testülettel, amely nyilvános adat, és 

amelyben Serro asszony elismerte, hogy megsértette a Virginiában hatályos jogszabályokat, többek 

között a szerhasználattal kapcsolatban, ami miatt szakápolói engedélye határozatlan időre 

felfüggesztésre került. Serro asszony csak akkor igényelheti az IBLCE minősítését a jövőben, ha 

megfelel a megállapított feltételeknek. Serro asszonynak el kell távolítania IBCLC minősítését a 

weboldalakról, közösségi média platformokról és minden más anyagokból a felfüggesztés időtartama 

alatt. 

További megjegyzés: Hatálybalépés: 2020. november 10. Serro asszony minősítését véglegesen 

visszavontuk, és a jövőben nem kaphat IBCLC minősítést. Az IBLCE által kért minden minősítést és 

más anyagot haladéktalanul vissza kell juttatnia az IBLCE számára. Az IBLCE megállapította, hogy 

Serro asszony nem tartotta be az Etikai és fegyelmi bizottság által kiszabott határozatlan időre szóló 

felfüggesztés feltételeit. Az IBLCE megállapította, hogy Serro asszony nem tartotta be Az IBCLC 

Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexét, mivel olyan információkat terjesztett, 

amelyek veszélyeztetik a közegészséget és a közbiztonságot, és nem válaszolt számos megkeresésre 

az etikai és fegyelmi eljárás során, ami sérti a 8. alapelvet: „Megfelelés az IBLCE fegyelmi 

eljárásának”. 

 

2016. évi nyilvános megrovás: Jennifer Tow, USA, Connecticut állam és Franciaország: 

Hatálybalépés: 2016. április 27. Ok: olyan javaslatok megtétele, melyek nem a legszilárdabb 

tényanyagon alapultak (a 2011. november 1-től hatályos Szakmai viselkedési kódex 1.2 alapelve), a 

tevékenységi szabályzat megszegése azáltal, hogy fényképek alapján, anamnézis felvétele vagy 

vizsgálat elvégzése nélkül tett javaslatot (a 2011. november 1-től hatályos Szakmai viselkedési kódex 

2.1 alapelve), illetve személyes és magántermészetű információt nem magánéleti körben, az ügyféllel 

foglakozó egészségügyi ellátó csoport határain kívül osztott meg (a 2011. november 1-től hatályos 

Szakmai viselkedési kódex 3.1 alapelve). A Fellebbezési bizottság az alábbi szakértő bizottság döntése 

alapján helybenhagyta a nyilvános megrovási szankciót ezen esetekben, és határozottan bátorítja a 

tanácsadót 5 CERP pont megszerzésére, vagy egyéb, a Szakmai viselkedési kódex ezen megsértésével 

kapcsolatos képzésben való részvételre, és igazolást benyújtására az IBLCE-nek a képzés 

elvégzéséről egy éven belül. 

 

A következő szankciók az IBLCE 2004. december 1-jén hatályba lépett IBCLC laktációs 

szaktanácsadók etikai kódexére hivatkoznak. 

 

2010. évi nyilvános megrovás: Christine Percy Ausztrália, Új-Dél-Wales: Hatálybalépés: 2010. 

március 20. Ok: az IBLCE fegyelmi eljárása előírásaink megszegése. Percy asszony következetesen 

megtagadta az ellene tett panasz írásos megválaszolását. IBCLC minősítése a panasz kivizsgálásának 

ideje alatt lejárt. Az IBLCE Etikai és fegyelmi bizottsága úgy döntött, hogy Percy asszonynak 

lehetőséget ad arra, hogy a jövőben sikeres vizsgával ismét minősítést szerezzen. Azonban 

minősítését csak úgy szerezheti vissza, ha teljeskörűen együttműködik az etikai és fegyelmi eljárás 

során, oly módon, hogy megválaszolja az ellene tett panaszt. Az Etikai és fegyelmi bizottság csak 

Percy asszony válaszának kézhezvételét követően folytathatja a vizsgálatot. A továbbiakban, ha a 

vizsgálat során a Bizottság ismét úgy találja, hogy fegyelmi intézkedés megalapozott, Percy 

asszonynak teljeskörűen együtt kell működnie a Bizottság által előírt fegyelmi eljárás során. 
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2009. évi nyilvános megrovás: Pamela Hirsch USA, Illinois állam: Hatálybalépés: 2009. 

szeptember 8. Ok: az IBLCE fegyelmi eljárása előírásaink többszöri megszegése. Hirsch asszony 

következetesen megtagadta az írásos választ az ellene tett panaszokra, ezért IBCLC minősítését 

felfüggesztettük addig, míg az IBLCE Etikai és fegyelmi bizottsága meg nem kapja tőle az írásos 

választ, melyben érdemben reagál az ellene tett panaszban felhozott vádakra, és amíg e vádak alól 

megfelelő módon nem tisztázza magát. Ha Hirsch asszony önként leadja IBCLC minősítését, majd 

kérvényezi IBCLC minősítése érvényének visszaállítását, teljesítenie kell az IBLCE 2007. január 1-én 

érvényes fegyelmi eljárásának XXVIII. cikke B. részében részletezett követelményeket, azaz a panasz 

érdemi megválaszolásával teljes körű együttműködést kell tanúsítania az etikai és fegyelmi eljárás 

során. Az Etikai és fegyelmi bizottság csak válaszának kézhezvételét követően folytathatja a 

vizsgálatot. Továbbá, ha a vizsgálat során a Bizottság ismét úgy találja, hogy alapos gyanú áll fenn, a 

válaszadónak teljes körűen együtt kell működnie a fegyelmi eljárás során az IBLCE 2007. január 1-

jén hatályba lépett, a fegyelmi eljárásra vonatkozó előírásai által meghatározott módon. 

 

2005. évi minősítés végleges visszavonása: Heasook Kim Korea, Szöoul és USA, Kalifornia állam 

Hatálybalépés: 2005. február 24. Ok: az IBLCE Nemzetközi vizsgáján a vizsgafegyelem súlyos, 

többszöri megsértése. Kim asszony elismerte, hogy korábban fényképeket másolt ki diákra az 1999-

ben, 2000-ben és 2001-ben tartott IBLCE vizsgák anyagából, és saját célra megtartotta ezeket. 

  

2002. évi minősítés végleges visszavonása: Chris Haffner-Eaton USA, Oregon állam: 

Hatálybalépés: 2002. augusztus 21-én. Ok: a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó Szövetség 2001 

júliusában a mexikói Acapulcóban rendezett konferenciáján a kiállítóktól különféle tárgyakat 

tulajdonított el.  

 


