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SANKCIJE ZOPER SVETOVALCE IBCLC 
 

IBLCE si pridržuje pravico do objavljanja javnih obvestil o naslednjih sankcijah zoper svetovalce 

IBCLC na podlagi disciplinskih postopkov IBLCE: 

 

Trajni odvzemi certifikata: osebam je bil trajno odvzet certifikat IBCLC in 

jim je trajno prepovedana prijava za ponovno pridobitev certifikata 

mednarodno certificiranega svetovalca za laktacijo. 

 

Začasni odvzem certifikata: certifikat IBCLC je bil posameznikom odvzet za 

določen čas. 

 

Javna graja: IBLCE javno objavlja pisne opomine certificirancem IBLCE. 

 

Naslednje sankcije se sklicujejo na Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo (IBCLC) IBLCE, ki velja od dne 1. 11. 2011 in je bil posodobljen 

septembra 2015 

 

Javna graja v letu 2021: Xiaoting Tian 田晓婷 iz Šanghaja, Kitajska: velja od dne: 19. 3. 2021. 

IBLCE je ugotovil, da je ga. Tian kršila Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (KPR), in sicer načeli 2.5 spoštovati pravice intelektualne lastnine in 

6.1 pošteno izpolnjevati strokovne obveze. IBLCE je ugotovil, da je ga. Tian po izpitu IBCLC 

posredovala informacije o več izpitnih vprašanjih. IBLCE nalaga sankcijo javnega opomina in 

zahteva, da obdolžena opravi vsaj štiri (4) ure nadaljnjega izobraževanja na temo Kodeksa 

profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC), etike in/ali 

intelektualne lastnine.  

 

Poleg tega se v skladu z pravilnikom o varnosti IBLCE ga. Tian določeno obdobje ne more ponovno 

prijaviti za pridobitev naziva IBCLC. 

 

Javna graja v letu 2019: Cassandra Romero-Schroeder iz kraja Riverside, Kalifornija: od dne 

14. 12. 2019. IBLCE je ugotovil, da je ga. Romero-Schroeder kršila Kodeks profesionalnega ravnanja 

mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (KPR), in sicer načela 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 

6.1 in 7.4. Ga. Romero-Schroeder v svoji skupini za podporo pri dojenju na Facebooku ni spoštovala 

dolžnosti svetovalca IBCLC, da mora nuditi strokovne storitve objektivno in upoštevajoč edinstvene 

potrebe in vrednote posameznika in na podlagi znanstvenih principov, aktualnih raziskav in 

informacij; delovati in sprejemati strokovne odločitve znotraj meja lastne usposobljenosti; se 

posvetovati z ostalimi strokovnimi sodelavci in napotiti k ustreznim strokovnjakom, da zagotovi 

celostno in enovito oskrbo; obvezati se in prevzeti osebno odgovornost za lastno usposobljenost in 

delovanje, ter ni ravnala v skladu s Pravilnikom o uporabi blagovne znamke IBCLC. Ga. Romero-

Schroeder mora iz svoje skupine za podporo pri dojenju na Facebooku odstraniti informacije, ki ne 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/01/IBLCE_Disciplinary_Procedures_JULY2019_FINAL.pdf
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temeljijo na dokazih ali/in niso zajete v dokumentu Obseg dejavnosti mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo IBCLC. Obdolženo se napoti na Svetovalno mnenje IBLCE: Profesionalnost 

v dobi družbenih medijev, da ga preuči in se strokovno izobrazi. 

 

Začasni odvzem certifikata v letu 2019: Brittany Maalona iz Kalifornije, ZDA: začasni odvzem za 

nedoločen čas od dne 19. 4. 2019. Ga. Maalona je bila na višjem sodišču v Kaliforniji obsojena na 

petletno pogojno kazen ter plačilo odškodnine po odredbi sodišča zaradi poneverbe s strani 

zaposlenega. Medtem ko je delala kot vodja in svetovalka za laktacijo ter pridobivala ure klinične 

prakse na področju laktacije za 1. način prijave za izpit IBCLC, si je ga. Maalona prisvojila sredstva 

za storitve, ki jih je opravljala v imenu centra za dojenje v lasti IBCLC. Ga. Maalona ni prijavila svoje 

obsodbe za kaznivo dejanje v letu 2017, kot je določeno v Obsegu dejavnosti IBLCE mednarodno 

certificiranih svetovalcev za laktacijo IBCLC. Ge. Maalone se naziv IBLCE začasno odvzame za 

nedoločen čas, dokler ne bo dokazala, da je bila oproščena pogojne kazni, da je plačala celotno 

restitucijo in sodne stroške ter da je sposobna za ponovno opravljanje svetovanja na področju 

laktacije, kot je določil IBLCE. Etični in disciplinski sosvet IBLCE je priporočil nadaljnje 

izobraževanje, ki se nanaša na poklicno etiko. Če bo ga. Maalona želela ponovno pridobiti naziv v 

času, ko začasni odvzem zanjo ne bo več veljal, bo morala dokazati, da izpolnjuje vse takrat veljavne 

zahteve za pridobitev certifikata. Ga. Maalona mora predložiti vso dokumentacijo, ki potrjuje, da 

izpolnjuje zahteve za način prijave. IBLCE bo od ge. Maalone zahteval, da pravočasno predloži 

popolna in natančna dokazila o izobrazbi, zaposlitvi in opravljenih tečajih ter dokazila o izpolnjevanju 

zahtev za kandidate, ki prvič pristopajo k izpitu. V nasprotnem primeru ne bo smela pristopiti k izpitu 

IBCLC oziroma ji bo izrečen disciplinski ukrep skladno s Kodeksom profesionalnega ravnanja. Ga. 

Maalona mora odstraniti naziv IBCLC s spletnih strani, platform družbenih medijev in vseh drugih 

gradiv za čas začasnega odvzema. 

 

Začasni odvzem certifikata v letu 2019: Ming-Zhu Dong 董明珠 iz kraja Dalian, Kitajska: začasni 

odvzem za eno leto z dnem 2. 3. 2019. IBLCE je ugotovil, da je Ming-Zhu Dong z uporabo 

nestandardne terminologije o masaži dojk za izločanje materinega mleka iz globokih zbiralnikov ni 

podprta z znanstvenimi dokazi in ne izpolnjuje obveznosti svetovalcev IBCLC, da morajo spoštovati 

standard razumne oskrbe. IBLCE je tudi ugotovil, da se Ming-Zhu Dong pri promociji svojega 

podjetja za masažo dojk na družbenih omrežjih ni presojala neodvisno, se ni izogibala navzkrižjem 

interesov in ni pazila na osebno integriteto, ter odkril, da je Ming-Zhu Dong uporabljala naziv IBCLC 

za promocijo svojega podjetja za masažo dojk, s čimer ni spoštovala poklicnih standardov, ki se od 

svetovalcev IBCLC pričakujejo. Ming-Zhu Dong mora odstraniti naziv IBCLC s spletnih strani, 

platform družbenih medijev in vseh drugih gradiv za čas začasnega odvzema, pri čemer si Etična in 

disciplinska komisija pridržuje pravico, da uvede ali spremeni sankcijo, vključno s sankcijo začasnega 

odvzema za nedoločen čas ali odvzema naziva, če tega ne bo naredila. (Dodatna opomba: Tej osebi 

je certifikat potekel 31. 12. 2019.) 

 

Začasni odvzem v letu 2019 in naknadni trajni odvzem certifikata v letu 2020:  

Robin Hunter Serro iz Virginije, ZDA, je bila najprej suspendirana za nedoločen čas z dnem 

19. 1. 2019. IBLCE je ugotovil, da je ga. Serro kršila KPR, in sicer načela 2.3 obvezati se in prevzeti 

osebno odgovornost za lastno usposobljenost in delovanje, 5.3 prostovoljno se umakniti iz 

strokovnega delovanja, če ima IBCLC fizično, čustveno ali duševno okvaro, ki bi lahko vplivala na 

njegovo delo na način, ki bi lahko škodil uporabniku, 6.2 prostovoljno se umakniti iz strokovnega 

delovanja, če IBCLC zlorablja kakršnokoli substanco, ki bi lahko vplivala na delo svetovalca IBCLC, 

in 8.2.2. soglašati, da kršitev KPR vključuje kakršnokoli ravnanje, pri katerem je IBCLC disciplinsko 

obravnavan s strani državne, lokalne ali druge uprave in je vsaj en razlog disciplinskega postopka 

enak ali vsebinsko enakovreden navedenim načelom v KPR. Ga. Serro je z Odborom za zdravstveno 

nego Virginije (Virginia Board of Nursing) podpisala odločbo o soglasju, javno dostopen dokument, v 

katerem ga. Serro priznava, da je kršila zakonodajo, ki se uporablja v Virginiji, vključno z zlorabo 
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drog, zaradi česar ji je bila za nedoločen čas odvzeta licenca za opravljanje poklica medicinske sestre. 

Ga. Serro lahko v prihodnje pridobi certifikat IBLCE le ob izpolnjevanju določenih pogojev. Ga. 

Serro mora odstraniti naziv IBCLC s spletnih strani, platform družbenih medijev in vseh drugih 

gradiv za čas začasnega odvzema. 

Dodatna opomba: Ge. Serro je bil z dnem 10. 11. 2020 certifikat trajno odvzet in certifikata IBCLC 

v prihodnje ne bo več smela pridobiti. IBLCE mora nemudoma vrniti vse certifikate in druga gradiva, 

ki jih zahteva IBLCE. IBLCE je ugotovil, da ga. Serro ni spoštovala pogojev sankcije začasnega 

odvzema za nedoločen čas, ki jo je zoper njo uvedel Etični in disciplinski sosvet. IBLCE je ugotovil, 

da ga. Serro ni ravnala v skladu s Kodeksom profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo (IBCLC), saj je širila informacije, ki so ogrožale javno zdravje in varnost, ter 

se ni odzvala na številne dopise v okviru etičnega in disciplinskega postopka v nasprotju z 8. načelom: 

Upoštevanje disciplinskih postopkov IBLCE. 

 

Javna graja v letu 2016: Jennifer Tow iz Connecticuta, ZDA, in Francije: 27. 4. 2016 zaradi dajanja 

priporočil, ki niso temeljila na najboljših razpoložljivih dokazih (Načelo 1.2 Kodeksa profesionalnega 

ravnanja, ki velja od 1. 11. 2011), delovanja zunaj obsega dejavnosti z dajanjem priporočil na podlagi 

fotografij brez pridobitve anamneze ali opravljenega pregleda (Načelo 2.1 Kodeksa profesionalnega 

ravnanja, ki velja od 1. 11. 2011) in zaradi razkrivanja osebnih ter zasebnih informacij v nezasebnem 

okolju zunaj strankine zdravstvene ekipe (Načelo 3.1 Kodeksa profesionalnega ravnanja, ki velja od 

1. 11. 2011). Komisija za ugovore je na tej podlagi potrdila sankcijo javnega opomina, kot je v 

nadaljevanju določil sosvet, in poziva imetnico certifikata, naj v roku enega leta pridobi 5 točk CERP 

ali opravi drugo izobraževanje v zvezi s temi kršitvami Kodeksa profesionalnega ravnanja ter IBLCE 

predloži dokazila o opravljenem izobraževanju. 

 

Naslednje sankcije se sklicujejo na Etični kodeks IBLCE za mednarodno certificirane svetovalce 

za laktacijo (IBCLC), ki velja od dne 1. 12. 2004 

 

Javna graja v letu 2010: Christine Percy iz Novega Južnega Walesa, Avstralija: 20. 3. 2010 zaradi 

večkratnega neupoštevanja disciplinskega postopka IBLCE. Ga. Percy je večkrat zavrnila predložitev 

pisnega odgovora na pritožbo, vloženo zoper njo. Certifikat IBCLC ge. Percy je med obravnavo 

pritožbe potekel. Etična in disciplinska komisija IBLCE je odločila, da je ga. Percy upravičena do 

ponovne pridobitve certifikata z opravljanjem izpita. Vendar pa bo morala, če želi to pravico 

uveljavljati, v celoti upoštevati postopek Etične in disciplinske komisije ter odgovoriti na pritožbo, 

vloženo zoper njo. Etična in disciplinska komisija bo s preiskavo nadaljevala šele po prejemu njenega 

odgovora. Če komisija nadalje ponovno ugotovi, da obstaja utemeljen razlog za disciplinsko 

ukrepanje, bo ga. Percy morala v celoti upoštevati disciplinski postopek, ki ga določi komisija. 

 

Javna graja v letu 2009: Pamela Hirsch iz Illinoisa, ZDA: 8. 9. 2009 zaradi večkratnega 

neupoštevanja disciplinskega postopka IBLCE. Ga. Hirsch je večkrat zavrnila predložitev pisnega 

odgovora na pritožbo, vloženo zoper njo, zato je bil njen certifikat IBCLC začasno odvzet, dokler 

Etična in disciplinska komisija IBLCE ne prejme njenega pisnega odgovora na obdolžitve iz pritožbe 

ter obdolžitve ne bodo ustrezno obravnavane. Če se ga. Hirsch prostovoljno odpove certifikatu 

IBCLC in se nato prijavi za ponovno pridobitev certifikata IBCLC, mora izpolniti pogoje XXVIII. 

člena poglavja B Disciplinskih postopkov IBLCE z dne 1. 1. 2007, kar pomeni, da mora v celoti 

upoštevati postopek Etične in disciplinske komisije ter odgovoriti na pritožbo. Etična in disciplinska 

komisija bo s preiskavo nadaljevala šele po prejemu njenega odgovora. Če komisija nadalje ponovno 

ugotovi, da obstaja utemeljen razlog, bo obdolžena morala v celoti upoštevati disciplinski postopek, 

opisan v Disciplinskih postopkih IBLCE z dne 1. 1. 2007. 
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Trajni odvzem certifikata v letu 2005: Heasook Kim iz Seula v Koreji in Kalifornije v ZDA: 

24. 2. 2005 zaradi večkratnih resnih kršitev tajnosti mednarodnega izpita IBLCE. Ga. Kim je priznala, 

da je fotografije, uporabljene na izpitih IBLCE v letih 1999, 2000 in 2001, kopirala na diapozitive ter 

jih obdržala za lastno rabo. 

  

Trajni odvzem certifikata v letu 2002: Chris Haffner-Eaton iz Oregona, ZDA: 21. 8. 2002 zaradi 

kraje razstavljavcem na konferenci Mednarodnega združenja svetovalcev za laktacijo (International 

Lactation Consultant Association) julija 2001 v Acapulcu v Mehiki.  

 


