LZVKA zīdīšanas konsultantu Ētikas kodekss
IEVADS
Ētikas kodekss (turpmāk tekstā – Kodekss) radīts ar vislabākajiem nodomiem zīdīšanas
konsultantu un sabiedrības interesēs, kā vadlīnijas LZVKA zīdīšanas konsultantu
profesionālajai praksei un rīcībai.
Šīs ētikas principu vadlīnijas nosaka LZVKA zīdīšanas konsultanta (turpmāk tekstā –
Zīdīšanas konsultants) saistības un pienākumus pret klientiem, kolēģiem un sabiedrību.
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. Profesionālās atbildības
izpausmēs rīcībai jābūt šādai:
1. Nodrošināt profesionālos pakalpojumus mērķtiecīgi un ar cieņu pret katra indivīda
vajadzībām un vērtībām.
2. Izvairīties no citu personu diskriminācijas, pamatojoties uz rasi, pārliecību, reliģiju,
dzimumu, seksuālo orientāciju, vecumu un nacionālo izcelsmi.
3. Izpildīt profesionālās saistības godprātīgi.
4. Rīkoties godīgi, atklāti un taisnīgi.
5. Saglabāt konfidencialitāti.
6. Pamatot savu Zīdīšanas konsultanta praksi uz zinātniskiem principiem, jaunākajiem
pētījumiem un informāciju.
7. Būt atbildīgam un izpaust personīgo kompetenci praksē.
8. Sniegt pietiekamu informāciju, dodot iespēju klientiem pieņemt pamatotus lēmumus.
9. Sniegt pamatotu informāciju un interpretēt pretrunīgu informāciju bez personiska
aizsprieduma, atzīstot, ka pastāv leģitīmas viedokļu atšķirības.
10. Atzīt un veikt profesionālu spriedumu savas kvalifikācijas robežās. Šis princips ietver
padoma lūgšanu un klientu nosūtīšanu pie atbilstošajiem specialistiem.
11. Lūgt un iegūt piekrišanu, lai par klīniskajām problēmām un informāciju dalītos ar
ārstiem vai citiem primārās veselības aprūpes sniedzējiem, pirms konsultācijas
uzsākšanas.
12. Informēt sabiedrību un kolēģus par saviem pakalpojumiem, izmantojot faktisku
informāciju, nereklamēt savu darbību nepatiesā vai maldinošā veidā.
13. Atļaut izmantot savu vārdu, lai apliecinātu, ka Zīdīšanas konsultantu pakalpojumi
tiek sniegti, tikai tad, ja konsultants ir tiesīgs to veikt.
14. Nebūt interešu konfliktā, vienlaikus pildot mērķus un uzturot godīgumu Zīdīšanas
konsultanta profesijā
15. Atteikties no jebkuras dāvanas, labvēlības vai viesmīlības no pašlaik aprūpē
esošiem pacientiem vai klientiem, kas var tikt interpretēts kā vēlme ietekmēt
Zīdīšanas konsultanta profesionālu spriedumu.
16. Sniegt informāciju par atbilstošajiem produktiem veidā, kas nav maldinošs.
17. Atklāt jebkādus finansiālus vai citus interešu konfliktus attiecīgajās organizācijās,
kas piegādā preces vai pakalpojumus. Nodrošināt, lai profesionālu spriedumu
neietekmētu nekādi komerciāli apsvērumi.

18. Zīdīšanas konsultantiem jāievēro tie Starptautiskā krūts piena aizstājēju aprites
kodeksa noteikumi un turpmākās rezolūcijas, kas attiecas uz veselības aprūpes
darbiniekiem.
19. Pārtraukt profesionālo praksi, ja Zīdīšanas konsultants ir iesaistījies jebkuru vielu
lietošanā, kas varētu ietekmēt viņa darbību; ja ir atbilstošs atzinums par garīgu
nekompetenci; vai viņam ir fiziska, emocionāla vai garīga invaliditāte, kas ietekmē
viņa praksi un var kaitēt klientam.
20. Ziņot attiecīgajai personai vai iestādei, ja kolēģa veselība vai drošība ir pakļauta
riskam, jo šādi apstākļi var apdraudēt prakses un aprūpes standartus.
21. Informēt Sertifikācijas komisiju ja Zīdīšanas konsultants ir notiesāts par noziegumu
saskaņā ar valsts likumiem - likumpārkāpums vai kriminālsods, kas ir būtisks
elements negodprātībai un kas ir saistīts ar zīdīšanas konsultāciju praksi.
22. Lūgt klienta piekrišanu lai fotografētu, veiktu, audio vai videoierakstus ar māti un/vai
viņas zīdaini izglītojošiem vai profesionāliem mērķiem.
23. Saprast, atpazīt, ievērot un atzīt intelektuālā īpašuma tiesības. Tas attiecas uz
rakstisku materiālu, fotogrāfijām, prezentācijām, ilustrācijām utt. (autortiesības,
preču zīmes, pakalpojumu zīmes un patenti).
24. Sekot Zīdīšanas konsultanta sertifikāta derīguma termiņam, to savlaicīgi atjaunot.
Zīdīšanas konsultants var tikt pakļauts disciplinārsodam, ja nepatiesi reprezentē sevi
kā sertificētu zīdīšanas konsultantu vai palīdz citai personai pārkāpt jebkuru
Kodeksa prasību.
LZVKA zīdīšanas konsultantu Sertifikācijas komisijas mērķis ir atbalstīt sabiedrības
veselības aizsardzību, drošību un labklājību, izveidojot un ieviešot zīdīšanas konsultanta
kvalifikācijas sertifikāciju, izsniedzot akreditācijas dokumentu (sertifikātu) personām, kas
apliecina atbilstību kvalifikācijai.
LZVKA zīdīšanas konsultantu Sertifikācijas komisija atzīst, ka Kodekss attiecas uz visām
personām, kas ieguvušas LZVKA zīdīšanas konsultanta sertifikātu.

