Ringkasan Ilmu Kesehatan
Ringkasan Persyaratan Pendidikan Ilmu Kesehatan IBLCE

IBLCE menerima pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana untuk mengetahui apakah latar
belakang pendidikan kandidat yang mengikuti ujian memenuhi persyaratan bagi Pendidikan Ilmu
Kesehatan. Berikut ini adalah ringkasan dari kriteria yang harus dicari dalam program untuk
menentukan apakah mereka memenuhi persyaratan.
Sebelum mendaftar ujian, apabila latar belakang pendidikan kandidat bukan dari daftar Profesi
Kesehatan Diakui, maka IBLCE mengharuskan penyelesaian pendidikan di 14 mata pelajaran ilmu
kesehatan. Silahkan meninjau IBLCE Health Sciences Visual Graph (Grafik Visual Ilmu Kesehatan IBLCE).
Berikut 8 mata pelajaran yang harus diambil dari lembaga terakreditasi pendidikan tinggi:
• Biologi
• Anatomi manusia
• Fisiologi Manusia
• Perkembangan dan Pertumbuhan Anak Bayi
• Pengantar Penelitian Klinis
• Nutrisi
• Psikologi atau Keterampilan Konseling atau Keterampilan Komunikasi
• Sosiologi atau Kepekaan Budaya atau Antropologi Budaya
Setiap kursus-kursus ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Termasuk penjelasan mengenai
apa yang akan diminta pada kandidat untuk diberikan apabila aplikasi mereka dipilih secara acak
untuk pemeriksaan:

1. Lulus dari lembaga yang terakreditasi
Akreditasi bervariasi secara global, tetapi lembaga harus diakreditasi oleh luar pihak ketiga
terkemuka. Peserta memiliki baik sertifikat penyelesaian atau transkrip dari lembaga yang
terakreditasi mengakui penyelesaian kursus tersebut. Program yang diakui oleh ACE Credit
akan memenuhi persyaratan ini.
2. . Memperoleh nilai kelulusan
Kandidat memberikan bukti nilai kelulusan; baik dalam keterangan huruf atau "Lulus".
Dalam beberapa kasus, informasi bahwa ada sebuah penilaian yang dilakukan (misalnya kuis,
ujian, dan lainlain) mungkin diperlukan.
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3. Minimal panjang satu sesi kredit akademik
Panjang sesi kredit akademik bervariasi secara global. Sebagian besar program cukup
menutupi topik 25 jam atau lebih. Peserta harus mampu memberikan informasi tentang
panjangnya saja. Biasanya informasi ini ditemukan pada sertifikat penyelesaian atau
transkrip.
4. Isi harus tercantum dalam daftar mata pelajaran Health Sciences Education Guide (Pedoman
Pendidikan Ilmu Kesehatan)
Tinjau Pedoman Pendidikan Ilmu Kesehatan untuk deskripsi program percontohan.
Untuk 6 mata pelajaran yang tersisa, kandidat dapat menyelesaikan program studi yang ditawarkan
oleh lembaga pendidikan tinggi atau program pendidikan berkelanjutan.

• Bantuan Hidup Dasar
• Dokumentasi Medis
• Terminologi Medis
• Keselamatan dan Keamanan untuk Profesional Kesehatan
• Etika Profesional untuk Profesional Kesehatan
• Kewaspadaan Universal Keselamatan dan Pengendalian Infeksi
Karena IBLCE tidak lagi mengulas program-program ini secara individual sebelum aplikasi, kandidat
harus meninjau Pedoman Pendidikan Ilmu Kesehatan untuk lebih rinci dan informasi tentang
persyaratan ini. Anda juga dapat menghubungi kantor IBLCE di wilayah Anda. www.iblce.org
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