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SANKCJE NAŁOŻONE NA KONSULTANTÓW IBCLC 
 

Zgodnie z Procedurami Dyscyplinarnymi IBLCE, IBLCE zastrzega sobie prawo do publicznego 

powiadomienia o następujących sankcjach nałożonych na Konsultantów IBCLC: 

 

Stałe unieważnienie certyfikacji: Certyfikat IBCLC dla osób został na stałe 

cofnięty i nie mogą one ubiegać się o przywrócenie certyfikacji jako 

Międzynarodowi Dyplomowani Konsultanci Laktacyjni. 

 

Zawieszenie certyfikacji: Certyfikacja IBCLC dla osób została zawieszona na 

określony czas. 

 

Publiczna nagana: IBLCE publicznie powiadamia o pisemnych naganach dla 

Konsultantów IBLCE. 

 

Poniższe sankcje odnoszą się do Kodeks postępowania zawodowego IBLCE dla konsultantów 

IBCLC począwszy od 1 listopada 2011 r., zaktualizowano we wrześniu 2015 r 

 

2021 Publiczna nagana:  Xiaoting Tian 田晓婷 z Szanghaju, Chiny: Data wejścia w życie: 19 

marca 2021 r. IBLCE uznało, że Pani Tian naruszyła Kodeks postępowania zawodowego dla 

konsultantów IBCLC (CPC) Zasada 2.5 Szanuj prawa własności intelektualnej oraz Zasada 6.1 Jako 

pracownik służby zdrowia zachowuj się uczciwie i sprawiedliwie. IBLCE stwierdziło, że Pani Tian 

przekazała informacje o kilku pytaniach egzaminacyjnych IBCLC po egzaminie. IBLCE nakłada karę 

nagany publicznej i wymaga od Respondentki ukończenia minimum czterech (4) godzin kształcenia 

ustawicznego w zakresie Kodeksu postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC, Etyki i/lub 

własności intelektualnej.  

 

Dodatkowo, zgodnie z polityką bezpieczeństwa IBLCE, Pani Tian nie może ponownie ubiegać się o 

certyfikację IBCLC przez określony czas. 

 

2019 Publiczna nagana:  Cassandra Romero-Schroeder z Riverside, Kalifornia: Data wejścia w 

życie: 14 grudnia 2019 r. IBLCE uznało, że Pani Romero-Schroeder naruszyła Kodeks postępowania 

zawodowego dla konsultantów IBCLC (CPC) Zasady 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 i 7.4.  Pani Romero-

Schroeder, poprzez swoją grupę wsparcia karmienia piersią na Facebooku, nie stosowała się do 

obowiązku konsultanta IBCLC w zakresie zapewnienia opieki w celu zaspokojenia indywidualnych 

potrzeb klientów, która jest kulturowo odpowiednia i oparta na najlepszych dostępnych dowodach; 

działania w granicach zakresu praktyki; współpracy z innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej w 

celu zapewnienia jednolitej i kompleksowej opieki; odpowiedzialności za osobiste zachowanie i 

praktykę, oraz nie działała zgodnie z Polityką Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów 

IBCLC.  Pani Romero-Schroeder musi usunąć ze swojej grupy wsparcia karmienia piersią na 

Facebooku informacje, które nie są oparte na dowodach lub/i wykraczają poza Zakres praktyk dla 

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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IBCLC. Respondentkę odsyła się do Opinii doradczej IBLCE: Profesjonalizm w dobie mediów 

społecznościowych do celów przeglądu i kształcenia zawodowego. 

 

2019 Zawieszenie certyfikacji:  Brittany Maalona z Kalifornii, USA: Zawieszenie na czas 

nieokreślony od 19 kwietnia 2019 r. Pani Maalona została skazana przez Sąd Najwyższy Kalifornii za 

defraudację dokonaną przez pracownika i otrzymała pięcioletni wyrok w zawieszeniu oraz sądowy 

nakaz zwrotu kosztów. Pracując jako Menedżer i Konsultant Laktacyjny oraz zdobywając godziny 

bezpośrednio nadzorowanej praktyki klinicznej w zakresie laktacji w odniesieniu do Ścieżki 

kwalifikowalności 1 IBCLC, Pani Maalona przywłaszczyła sobie fundusze wydane na usługi 

wykonane w imieniu ośrodka karmienia piersią należącego do IBCLC. Pani Maalona nie zgłosiła 

IBLCE swojego wyroku skazującego za przestępstwo w 2017 r. zgodnie z Zakresem praktyk dla 

IBCLC. Uprawnienia IBLCE Pani Maalony zawiesza się na czas nieokreślony do czasu, gdy będzie 

ona w stanie wykazać, że została zwolniona z sądowego nadzoru kuratorskiego i że zapłaciła pełną 

rekompensatę oraz koszty sądowe i może powrócić do praktyki doradztwa laktacyjnego zgodnie z 

ustaleniami IBLCE. Panel Etyczny i Dyscyplinarny IBLCE zalecił ustawiczne kształcenie związane z 

etyką zawodową. Jeśli pani Maalona chciałaby ubiegać się o certyfikację w czasie, gdy nie będzie już 

zawieszona, musi wykazać, że spełnia wszystkie aktualne wymagania dotyczące certyfikacji. Pani 

Maalona musi dostarczyć całą dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań ścieżki. IBLCE 

będzie wymagać od Pani Maalony dostarczenia dowodu wykształcenia, zatrudnienia, odbycia kursów 

oraz dowodu spełnienia wszelkich wstępnych wymagań kwalifikacyjnych w sposób kompletny, 

dokładny i terminowy. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować odmowę prawa do 

zdawania egzaminu IBCLC i/lub postępowanie dyscyplinarne zgodnie z Kodeksem postępowania 

zawodowego. Pani Maalona musi usunąć referencje IBCLC ze stron internetowych, platform mediów 

społecznościowych i wszystkich innych materiałów na czas trwania zawieszenia. 

 

2019 Zawieszenie certyfikacji:  Ming-Zhu Dong 董明珠 z Dalian, Chiny: Zawieszenie na okres 

jednego roku od 2 marca 2019 r. IBLCE stwierdziło, że użycie przez Panią Ming-Zhu Dong 

niestandardowej terminologii dotyczącej masażu piersi w celu wydalenia mleka z dalszych kanalików 

nie jest poparte dowodami naukowymi i nie spełnia obowiązku nałożonego na Konsultantów IBCLC 

w zakresie przestrzegania standardu rozsądnej opieki. IBLCE stwierdziło również, że promując swoją 

działalność związaną z masażem piersi na mediach społecznościowych, Pani Ming-Zhu Dong nie 

dokonała niezależnego osądu, nie uniknęła konfliktu interesów i nie zachowała osobistej 

integralności, a także stwierdziło, że Pani Ming-Zhu Dong nie utrzymała standardów zawodowych 

oczekiwanych od IBCLC, używając certyfikatu IBCLC do promowania swojej działalności związanej 

z masażem piersi. Pani Ming-Zhu Dong musi usunąć referencje IBCLC ze stron internetowych, 

platform mediów społecznościowych i wszystkich innych materiałów na czas trwania zawieszenia, a 

Komitet Etyki i Dyscypliny zastrzega sobie prawo do nałożenia lub zmiany sankcji, w tym sankcji 

bezterminowego zawieszenia lub cofnięcia uprawnień, za niezastosowanie się do zaleceń.  

(Późniejsza uwaga: Certyfikacja tej osoby wygasła 12 grudnia 2019 r.) 

 

2019 Zawieszenie na czas nieokreślony i następnie Stałe unieważnienie certyfikacji w 2020 r. :   

Robin Hunter Serro z Virginii USA początkowo otrzymała bezterminowe zawieszenie od 19 

stycznia 2019 roku. IBLCE uznało, że Pani Serro naruszyła zasadę CPC 2.3 „Należy ponosić 

odpowiedzialność za osobiste zachowanie i praktykę”; zasadę 5.3 „Należy wycofać się dobrowolnie z 

praktyki zawodowej, jeśli Konsultant IBCLC jest fizycznie lub psychicznie niepełnosprawny, co 

mogłoby być szkodliwe dla klientek”; zasadę 6.2 „W przypadku zaangażowania się w nadużywanie 

substancji, które mogłyby wpłynąć na praktykę Konsultanta IBCLC, konsultant IBCLC powinien 

wycofać się  dobrowolnie z praktyki zawodowej”; oraz zasadę 8.2.2. Konsultanci zgadzają się, że 

naruszenie niniejszego CPC obejmuje każdą sprawę, w której Konsultant IBCLC zostaje ukarany 

dyscyplinarnie przez stan, prowincję lub na innym szczeblu rządowym i przynajmniej jeden z 

powodów ukarania dyscyplinarnego jest taki sam lub zasadniczo równoważny z zasadą niniejszego 
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CPC.  Pani Serro zawarła z Virginia Board of Nursing (Rada ds. Pielęgniarstwa w stanie Wirginia) 

publicznie dostępne Postanowienie o zgodzie, w którym przyznała się do naruszenia obowiązującego 

prawa w stanie Wirginia, w tym do nadużywania substancji, co spowodowało bezterminowe 

zawieszenie jej licencji na wykonywanie zawodu pielęgniarki. Pani Serro może ubiegać się o 

certyfikację IBLCE w przyszłości tylko po spełnieniu ustalonych warunków. Pani Serro musi usunąć 

referencje IBCLC ze stron internetowych, platform mediów społecznościowych i wszystkich innych 

materiałów na czas trwania zawieszenia.   

Późniejsza uwaga: Od 10 listopada 2020 r., certyfikacja Pani Serro zostaje trwale cofnięta i nie może 

być ona brana pod uwagę przy przyznawaniu certyfikacji IBCLC w przyszłości. Wszystkie 

certyfikaty lub inne materiały wymagane przez IBLCE zostaną niezwłocznie zwrócone IBLCE.  

IBLCE uznało, że pani Serro nie zastosowała się do warunków sankcji bezterminowego zawieszenia 

nałożonej przez Panel Etyczny i Dyscyplinarny.  IBLCE stwierdziło, że Pani Serro nie przestrzegała 

Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC, ponieważ rozpowszechniała 

informacje, które zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu oraz nie odpowiedziała na liczne 

komunikaty zgodnie z procedurą Etyki i Dyscypliny, co stanowiło naruszenie zasady 8: Konsultanci 

powinni spełniać wymogi Postępowania dyscyplinarnego IBLCE 

 

2016 Publiczna nagana:  Jennifer Tow ze stanu Connecticut w USA i Francji:  Od 27 kwietnia 2016 

r. za wydawanie zaleceń, które nie zostały poparte najlepszymi dostępnymi dowodami (Zasada 1.2 

Kodeksu postępowania zawodowego obowiązująca od 1 listopada 2011 r.), za działania poza 

zakresem praktyki poprzez przedstawianie rekomendacji w oparciu o fotografie bez analizy 

doświadczeń lub przeprowadzania badań (Zasada 2.1 Kodeksu postępowania zawodowego 

obowiązująca od 1 listopada 2011 r.), za ujawnianie informacji osobowych i prywatnych w otoczeniu 

nieprywatnym poza zespołem opieki zdrowotnej klienta (Zasada 1.3 Kodeksu postępowania 

zawodowego obowiązująca od 1 listopada 2011 r.).  Komisja Odwoławcza potwierdziła nałożoną 

sankcję publicznej nagany na tych podstawach, zgodnie z poniższym panelem, i zdecydowanie 

zachęca certyfikowaną do uzyskania recertyfikacji poprzez odbycie kursów  odpowiadających 5 

punktom CERP lub ukończenie innych szkoleń związanych z tymi naruszeniami Kodeksu 

postępowania zawodowego oraz do dostarczenia dowodów ukończenia szkolenia IBLCE w ciągu 

jednego roku.   

 

Poniższe sankcje odnoszą się do Kodeksu Etyki IBLCE dla Konsultantów IBCLC obowiązującego 

od 1 grudnia 2004 r. 

 

2010 Publiczna nagana: Christine Percy ze stanu Nowa Południowa Walia w Australii: Od 20 

marca 2010 r. za powtarzające się nieprzestrzeganie procedury dyscyplinarnej IBLCE. Pani Percy 

konsekwentnie odmawiała udzielenia pisemnej odpowiedzi na skargę wniesioną przeciwko niej. 

Certyfikacja pani Percy jako konsultantki IBCLC wygasła w trakcie rozpatrywania skargi. Komitet 

Etyki i Dyscypliny IBLCE ustalił, że pani Percy może ubiegać się o przyszłą certyfikację poprzez 

udział w egzaminie. Jednak w przypadku ubiegania się o certyfikację w ten sposób, musi postępować 

zgodnie z procedurą Etyki i Dyscypliny, odpowiadając na skargę, która została przeciwko niej 

złożona. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od pani Percy, Komitet Etyki i Dyscypliny będzie mógł 

kontynuować dochodzenie. Jeżeli po przeprowadzeniu dochodzenia Komitet ponownie stwierdzi, że 

istnieje prawdopodobna przyczyna wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, pani Percy musi w pełni 

współpracować w ramach postępowania dyscyplinarnego określonego przez Komitet. 

 

2009 Publiczna nagana:  Pamela Hirsch ze stanu Illinois w USA:  Od 8 września 2009 r. za 

powtarzające się nieprzestrzeganie procedury dyscyplinarnej IBLCE. Pani Hirsch konsekwentnie 

odmawiała udzielenia pisemnej odpowiedzi na skargę złożoną przeciwko niej, w związku z czym jej 

certyfikacja jako konsultantki IBCLC zostaje zawieszona do czasu otrzymania przez Komitet Etyki i 
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Dyscypliny IBLCE pisemnej odpowiedzi od pozwanej, odnoszącej  się do zarzutów, o których mowa 

w skardze, i satysfakcjonującego rozwiązania sprawy. Jeżeli Pani Hirsch dobrowolnie zrezygnuje z 

certyfikacji jako konsultantka IBCLC, a następnie złoży wniosek o przywrócenie jej certyfikacji 

IBCLC, będzie musiała spełnić warunki Artykułu XXVIII, Część B Procedur dyscyplinarnych IBLCE 

z dnia 1 stycznia 2007 roku, tzn. odpowiadając na skargę, musi w pełni postępować zgodnie z 

procedurą Etyki i Dyscypliny. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi Komitet Etyki i Dyscypliny może 

przeprowadzić dochodzenie. Ponadto, jeżeli po przeprowadzeniu dochodzenia Komitet ponownie 

stwierdzi istnienie Prawdopodobnej Przyczyny, pozwana musi w pełni współpracować w 

postępowaniu dyscyplinarnym opisanym w Procedurze dyscyplinarnej IBLCE z dnia 1 stycznia 2007 

roku. 

 

2005 Stałe unieważnienie certyfikacji  Heasook Kim z Seulu w Korei Południowej i stanu 

Kalifornia w USA:  Od 24 lutego 2005 r. za poważne i powtarzające się naruszenia bezpieczeństwa 

międzynarodowych egzaminów IBLCE. Pani Kim przyznała, że kopiowała na slajdy zdjęcia z 

egzaminów IBLCE z lat 1999, 2000 i 2001 i zachowywała je do wykorzystania. 

  

2002 Stałe unieważnienie certyfikacji Chris Haffner-Eaton ze stanu Oregonu w USA:  Od 21 

sierpnia 2002 r. za kradzież przedmiotów od wystawców na konferencji Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych w Acapulco w Meksyku w lipcu 2001 r.  

 


