LZVKA zīdīšanas konsultantu ētikas kodekss

IEVADS
LZVKA zīdīšanas konsultantu ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) radīts ar
vislabākajiem nodomiem LZVKA zīdīšanas konsultantu (turpmāk – zīdīšanas
konsultanti) un sabiedrības interesēs, kā vadlīnijas zīdīšanas konsultantu
profesionālajai praksei un rīcībai.
Kodekss nosaka zīdīšanas konsultantu saistības un pienākumus pret klientiem,
kolēģiem un sabiedrību, kā arī LZVKA Sertifikācijas komisijas izveidošanas un darba
principus. Zīdīšanas konsultanti ievēro arī LZVKA zīdīšanas konsultantu prakses
standartus.

ĒTIKAS PRINCIPI
Zīdīšanas konsultants rīkojas tā, lai aizsargātu klientu intereses, attaisnotu sabiedrības
uzticēšanos viņa kompetencēm, kā arī celtu profesijas reputāciju.
Zīdīšanas konsultants ir personīgi atbildīgs par savu praksi un apņemas ievērot
turpmāk norādītos principus.
1.

Nodrošināt profesionālos pakalpojumus mērķtiecīgi un ar cieņu pret katra indivīda
vajadzībām un vērtībām, būt atbildīgam un izpaust praksē personīgo kompetenci.

2.

Izvairīties no citu personu diskriminācijas, pamatojoties uz viņu rasi, pārliecību,
reliģiju, dzimumu, seksuālo orientāciju, vecumu un nacionālo izcelsmi.

3.

Rīkoties godīgi, atklāti un taisnīgi, izpildīt profesionālās saistības godprātīgi.

4.

Saglabāt konfidencialitāti.

5.

Pamatot savu zīdīšanas konsultanta praksi uz zinātniskiem principiem,
jaunākajiem pētījumiem un aktuālo informāciju.

6.

Sniegt klientam pietiekamu informāciju, dodot iespēju viņam pieņemt pamatotu
lēmumu.

7.

Sniegt pamatotu informāciju un interpretēt pretrunīgu informāciju bez
personiskiem aizspriedumiem, atzīstot, ka konkrētajā jautājumā pastāv leģitīmas
viedokļu atšķirības.

8.

Veikt profesionālus spriedumus savas kvalifikācijas robežās. Šis princips ietver
padoma lūgšanu un klienta nosūtīšanu pie atbilstošajiem speciālistiem.

9.

Informējot sabiedrību un kolēģus par saviem pakalpojumiem, izmantot patiesu
informāciju, nereklamēt savu darbību nepatiesā vai maldinošā veidā.

10. Izvairīties no interešu konfliktiem un nodrošināt godīgumu zīdīšanas konsultanta
profesijā.
11. Atteikties no jebkuras dāvanas, labvēlības vai viesmīlības no pašlaik aprūpē
esoša klienta, kas var tikt interpretēta kā vēlme ietekmēt zīdīšanas konsultanta
profesionālu spriedumu.
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12. Sniegt informāciju par produktiem, kas saistīti ar zīdīšanu vai bērnu ēdināšanu,
veidā, kas nav maldinošs.
13. Atklāt jebkādus finansiālus vai citus interešu konfliktus organizācijās, kas piegādā
preces vai pakalpojumus. Nodrošināt, lai profesionālu spriedumu neietekmētu
nekādi komerciāli apsvērumi.
14. Pārtraukt profesionālo praksi šādos gadījumos:
• ja zīdīšanas konsultants ir iesaistījies jebkuru vielu lietošanā, kas varētu
ietekmēt viņa darbību;
• ja ir atbilstošs atzinums par zīdīšanas konsultanta garīgu nekompetenci;
• ja fiziskais vai garīgais veselības stāvoklis ir tāds, kas traucē kvalitatīvi veikt
darba pienākumus.
15. Ziņot LZVKA valdei, ja kolēģa veselība vai drošība ir pakļauta riskam, ja šādi
apstākļi var apdraudēt prakses un aprūpes standartus.
16. Informēt LZVKA valdi, ja zīdīšanas konsultants ir notiesāts par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, kas ir saistīts ar negodprātīgu attieksmi vai attiecas uz
zīdīšanas konsultāciju praksi.

Ja zīdīšanas konsultants pārkāpj Kodeksa noteikumus vai palīdz citai personai tos
pārkāpt, viņam var piemērot disciplinārsodu.

LZVKA zīdīšanas konsultantu ētikas kodekss
apstiprināts LZVKA valdes sēdē 2021. gada 28. oktobrī.
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