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Inštitút pre podporu dojčenia, o.z.

Účinnosť: Január 2015
Aktualizované: Január 2020

Cieľ Kódexu profesionálnej laktačnej konzultantky:
• Informuje PLK a verejnosť o minimálnych štandardoch profesionálneho správania
• Vysvetľuje očakávané správanie PLK pri poskytovaní starostlivosti
• Poskytuje rámec pre vykonávanie činností PLK
• Tvorí základ pre rozhodnutia pri nedodržiavaní povinností PLK

Profesionálna laktačná konzultantka (PLK)
PLK je profesionálny zdravotnícky pracovník – sestra, pôrodná asistentka, lekár. Má
minimálne 1000 hodín praxe v starostlivosti o matku a dieťa. Absolvovaním akreditovaného
študijného programu o dojčení (1. - 4. modul) v IPD, o.z. získala vedomosti a zručnosti o
ochrane, podpore a pomoci pri dojčení, ktoré zodpovedajú medzinárodným požiadavkám
pre vzdelávanie laktačných konzultantov – International Board Certified Lactation Consultant
(IBCLC). V podpore dojčenia využíva odborné, komunikačné a poradenské zručnosti. Jej
certifikát je platný 5 rokov, v priebehu ktorých sa musí naďalej vzdelávať vo všetkých
oblastiach podpory a ochrany dojčenia. Len tak môže byť naďalej vedená v zozname PLK IPD,
o.z.

Hlavným poslaním PLK je chrániť a podporovať dojčenie:
• poskytovať poradenstvo založeného na vedeckých dôkazoch v prenatálnej, perintálnej a
postnatálnej starostlivosti o matku a dieťa
• dodržiavať Medzinárodný kódex marketingu náhrad materského mlieka a všetkých jeho
rezolúcií WHA (link)
• dodržiavať štandardy a odporúčania medzinárodných a domácich organizácií, ktoré
podporujú a chránia dojčenie
• podporovať všeobecné princípy ľudských práv zakotvené v medzinárodných
dokumentoch, potvrdzujúc, že každá ľudská bytosť má právo na najvyššiu dosiahnuteľnú
úroveň zdravia: Práva dieťaťa (The Convention on the Rights of the Child); Dohovor o
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien-Článok 12. (United Nations Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
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Kódex profesionálnej laktačnej konzultantky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poskytovať služby, ktoré chránia, propagujú a podporujú dojčenie
Poskytovať individuálnu starostlivosť o matku, dieťa, rodinu
Zachovávať dôveru matiek/rodičov
Presne a úplne informovať členov zdravotníckeho tímu
Nezávisle posudzovať situáciu, vyhýbať sa konfliktu záujmov
Dodržiavať zásady bezpečnej starostlivosti a osobnej integrity
Dodržiavať profesionálne normy a štandardy
Podriadiť sa disciplinárnemu konaniu

Každá profesionálna laktačná konzultantka je osobne zodpovedná za výkon činností v súlade
s Kódexom PLK.
1. Poskytovať služby, ktoré chránia, propagujú a podporujú dojčenie
1.1. Plniť profesijné záväzky pri poskytovaní starostlivosti matkám/rodinám pri
dosahovaní cieľov pri dojčení
1.2. Spolupracovať s matkou pri plnení cieľov
1.3. Venovať pozornosť individuálnym potrebám matky a dieťaťa, ktoré sú v súlade s
kultúrnymi normami
1.4. Poskytovať informácie založené na vedeckých dôkazoch, ktoré umožňujú
matke/rodičom urobiť informované rozhodnutia
1.5. Poskytovať presné, úplné a objektívne informácie o výrobkoch, ktoré spadajú
pod Medzinárodný kódex marketing náhrad materského mlieka
1.6. Všetky informácie poskytovať bez konfliktu záujmov
2. Poskytovať individuálnu starostlivosť o matku, dieťa, rodinu
2.1. Postupovať v rámci svojich kompetencií a rozsahu praxe
2.2. Spolupracovať s členmi multidisciplinárneho tímu pri poskytovaní
jednotnej a
komplexnej starostlivosti o matku a dieťa
2.3. Byť zodpovedná za osobné správanie a výkon praxe
2.4. Dodržiavať právne normy a zákony SR
2.5. Dodržiavať odporúčania a štandardné postupy, vrátane tých, ktoré upravujú
činnosť konzultantov o dojčení a laktácii
2.6. Rešpektovať autorské práva ako práva “duševného vlastníctva”
3. Zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií
3.1. Dodržiavať Zákon o ochrane osobných údajov Zákon č.18/2018 Z.z.
3.2. Postúpenie dôverných informácií iným členom multidisciplinárneho tímu je
možné len so súhlasom matky/rodičov
3.3. Zhotovovanie fotografií, audio či videozáznamov matky a dieťaťa pre potreby je
možné výhradne s písomným súhlasom matky, kde je ďalej uvedené, že súhlas
udeľuje aj v mene dieťaťa
3.4. Zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť informácií o matke, dieťati, rodine
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4. Presne a úplne informovať členov zdravotníckeho tímu
4.1. Pred začatím poradenstva získať podpísaný Informovaný súhlas matky/rodičov
4.2. S ostatnými členmi multidiciplinárneho tímu zdieľať len informácie, ktoré sú pre
konzultácie nevyhnutné
4.3. V prípade, že je ohrozené zdravie a/alebo bezpečnosť matky a dieťaťa informovať
o vzniknutej situácii zodpovednú osobu, orgán
5. Nezávisle posudzovať situáciu, vyhýbať sa konfliktu záujmov
5.1. Zverejniť akýkoľvek skutočný alebo zjavný konflikt záujmov vrátane príslušných
finančných záujmov, tovaru alebo služby, alebo v organizácii, ktoré poskytujú
príslušné tovary alebo služby
5.2. Uistiť sa, že komerčné hľadisko neovplyvňuje odborný úsudok.
5.3. Odstúpiť dobrovoľne z odbornej praxe v prípade, že má fyzické alebo duševné
ochorenie, ktoré by mohlo mať nepriaznivý vplyv na klientov.
6. Dodržiavať zásady bezpečnej starostlivosti a osobnej integrity
6.1. Správať sa čestne a spravodlivo
6.2. Odstúpiť z praxe v prípade, že nie je v dôsledku užívania návykových látok
vykonávať ďalej povolanie PLK
6.3. Zaobchádzať so všetkými matkami/deťmi a ich rodinnými príslušníkmi
spravodlivo, bez ohľadu na ich schopnosti, postihnutie, sexuálnu orientáciu, rasu
a kultúru.
7. Dodržiavať profesionálne normy a štandardy
7.1. Pracovať v súlade s kompetenciami, ktoré sú vymedzené v profile PLK
7.2. Poskytovať len a výhradne informácie súvisiace s laktačným poradenstvom
8. Podriadiť sa disciplinárnemu konaniu
8.1. V prípade nedodržiavania jednotlivých zásad je PLK povinná podriadiť sa
príslušným výborom, organizáciám a inštitúciám, ktoré priamo súvisia s praxou
laktačného poradenstva a ktoré sú oprávnené konať.

Vypracoval: Lacová, K. Galková, M.
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