Uznane organizacje doradców ds. wsparcia karmienia
piersią
Termin „doradca ds. wsparcia karmienia piersią” jest używany przez IBLCE do
identyfikacji osób, które zdobyły doświadczenie z zakresu opieki nad kobietą w okresie
laktacji w następujący sposób:
• Płatni lub ochotniczy doradcy ds. wsparcia karmienia piersią, którzy pracują w
placówkach opieki zdrowotnej, takich jak:
o szpital
o centrum porodowe
o klinika środowiskowa

o klinika/poradnia laktacyjna
o poradnia lekarza pierwszego
kontaktu

Godziny przepracowane w powyższych lokalizacjach są obliczane według stawki
godzinowej i mogą być określone przy użyciu kalkulatora godzin praktyki klinicznej
w zakresie opieki laktacyjnej.
•

Ochotniczy akredytowani doradcy ds. wsparcia karmienia piersią w organizacjach, które
wymieniono poniżej.
o Do 1 stycznia 2022 r. godziny przepracowane w tych organizacjach są obliczane
według następujących stawek zryczałtowanych:
 W przypadku zapewnienia głównie opieki osobistej: 500 godzin w
ciągu 12 miesięcy
 W przypadku świadczenia głównie opieki telefonicznej i/lub opieki
online: 250 godzin w ciągu 12 miesięcy
o Godziny przepracowane po 1 stycznia 2022 r. będą obliczane w bezpośrednim
przeliczeniu godzinowym.
 Do celów złożenia wniosku egzaminacyjnego godziny te mogą być
połączone z godzinami płatnymi według stawki ryczałtowej,
ukończonymi w 2021 r. lub wcześniej, w sumie co najmniej 1000
godzin praktyk klinicznych dla Ścieżki egzaminacyjnej 1. W ramach
obecnych wymagań należy pamiętać, że godziny praktyk klinicznych
nie mogą być zrealizowane wcześniej niż w ciągu pięciu lat od daty
złożenia wniosku egzaminacyjnego.
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Godziny te mogą być obliczane za pomocą kalkulatora godzin praktyki
klinicznej w zakresie opieki laktacyjnej.

Organizacja doradców ds. wsparcia karmienia piersią musi zapewnić:
•
ustrukturyzowane programy szkoleniowe dla doradców, obejmujące
kompleksową edukację w zakresie karmienia piersią i zarządzania laktacją
•
kodeks etyki lub kodeks postępowania zawodowego
•
zorganizowany nadzór dla doradców, z odpowiednim poziomem wyszkolenia
•
program kształcenia ustawicznego dla doradców
Powyższe placówki opieki zdrowotnej (np. szpital, centrum porodowe, itp.) i
organizacje spełniają kryteria ustanowione przez IBLCE w celu zdefiniowania
uznanych organizacji doradców ds. wsparcia karmienia piersią.
•

Adelante, Red Latina de Salud y
Educación/The Latino Network for
Health and Education

•

Breastfeeding Heritage and Pride

•

Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore

•

Breastfeeding Network UK

•

Breastfeeding Q&A, UAE

•

Breastfeeding Resource Center's
Community Counselors

•

Breastfeeding USA

•

Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.

•

Chantelait Inc

•

Chocolate Milk Café

•

Cuidiu Ireland

•

Custodi del Femminino

•

Dr. MILK Physician Mother Support
Network

•

Alimentación Segura Infantil (ASI)

•

Allaitement Tout Un Art

•

Ammenet Denmark

•

Amningshjälpen

•

Association of Breastfeeding
Mothers—ABM, UK

•

Australian Breastfeeding Association
(ABA)

•

Baby Cafe USA

•

BACE – Nursing Mother’s Council

•

Berkshire Nursing Families (BNF)

•

Birth India

•

BirthKuwait

•

B.R.E.A.S.T. 4 Babes, Inc.

•

Forældre og Fødsel Denmark

•

Breastfeeding Association of Taiwan

•

•

Breastfeeding For Love Project –
China

Joyfeeding Mothers -- 享喂母乳哺育
支持平台

•

Kodiak KINDNESS
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•

Lactation Education Resources
(LER)

•

La Leche League International
(LLLI)

•

Latched Support

•

Le Re-Lait Montmagny-L’Islet

•

Lumos Cultural + Bianca Balassiano
Amamentação

•

MAMILA

•

Message—Mother-support-group
France for English speaking mothers

•

Mom2Mom Global

•

Momma’s Village—Fayetteville

•

Mother-2-Mother – Taiwan

•

National Childbirth Trust

•

Nursing Mothers Alliance

•

Nourri Source

•

Nourri Lait

•

Ohio Parenting Collaborative

•

Open Arms Perinatal Services
Lactation Support Peer Counselor
Program

•

Sisters Who Breastfeed (SWB)

•

The Breastfeeding Association of
Trinidad and Tobago

•

Vital Village Network

•

Zulazu-Beit Daniel

IBLCE rozumie, że nie każda organizacja doradców ds. wsparcia karmienia piersią, która spełnia
te kryteria, może znaleźć się na niniejszej liście. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób
organizacje mogą ubiegać się o miejsce na liście, prosimy o kontakt z placówką IBLCE, która
obsługuje Twój kraj zamieszkania, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na
stronie internetowej IBLCE.

Niniejsza lista organizacji jest okresowo aktualizowana. Poniżej znajduje się podsumowanie
zmian, które nastąpiły od grudnia 2018 roku.
Data
grudzień 2018

Dodano

Usunięto
Nursing Mothers
Counsel

luty 2019

czerwiec 2019
sierpień 2019

Pozostałe zmiany

Nursing Mothers Advisory
Council nazwano
Breastfeeding Resource
Center’s Community
Counselors
Vital Village Network
• Breastfeeding For Love
Project - China
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• Association of
Breastfeeding Mothers
listopad 2019
Message—Mothersupport-group France for
English speaking mothers
luty 2020
Breastfeeding Network
UK
październik 2020 Berkshire Nursing
Families (BNF)
grudzień 2020
Latched Support
luty 2021
Open Arms Perinatal
Services Lactation
Support Peer Counselor
Program
lipiec 2021
• Allaitement Tout Un
Art
• B.R.E.A.S.T. 4 Babes,
Inc.
• Breastfeeding Heritage
and Pride
• Chantelait Inc
• Lactation Education
Resources (LER)
• Le Re-Lait
Montmagny-L'Islet
październik 2021 • Joyfeeding Mothers -享喂母乳哺育支持平
台
listopad 2021
• Lumos Cultural +
Bianca Balassiano
Amamentação
• Ohio Parenting
Collaborative
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