Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων
Για υποψηφίους που σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για τις εξετάσεις ΙBLCE
για πρώτη φορά, για επαναπιστοποίηση ή υποψηφίους των οποίων η πιστοποίηση έχει λήξει

Ως διεθνής οργανισμός, το Συμβούλιο IBLCE χρησιμοποιεί τα Αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δημοσιεύσεις του

Σελίδα 1 από 15

Περιεχόμενα

Τι είναι το Συμβούλιο IBLCE®; ............................................................................................................ 3
Σημαντικές ημερομηνίες ..................................................................................................................... 3
Ο σκοπός της πιστοποίησης ............................................................................................................ 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ...................................................................................... 4
Εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας ....................................................................................... 4
Κλινική εμπειρία ειδικά στη γαλουχία ............................................................................... 4
Εκπαίδευση ειδικά στη γαλουχία ...................................................................................... 4
Οδοί αποδοχής υποψηφίου στις εξετάσεις ………………………………………………….….…...5
Σημαντικές δημοσιεύσεις για υποψηφίους των εξετάσεων ......................................................... 6
Η διαδικασία αίτησης για τις εξετάσεις ............................................................................................ 6
Επιλέξτε την οδό αποδοχής ............................................................................................ 6
Συμπληρώστε την αίτηση ................................................................................................. 6
Κόστος και πληρωμή ....................................................................................................... 6
Εξεταστικά κέντρα ............................................................................................................ 7
Ειδική μεταχείριση εντός ευλόγων ορίων…………………………………………………7
Ειδική σημείωση για εγκυμονούσες……………………………………………………… .7
Διαλείμματα για θηλασμό στη διάρκεια των εξετάσεων ............................................... .7
Δίγλωσσο λεξικό .............................................................................................................. 7
Πολιτική εχεμύθειας…………………………………….………………………………………………. .8
Πολιτική διεξαγωγής δειγματοληπτικού ελέγχου .......................................................................... 8
Ειδοποίηση για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ............................................................. 9
Πολιτική κατάθεσης ένστασης για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις .............................. 9
Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων ........................................................................................ 9
Ειδοποίηση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ...................................................................... 10
Αίτημα για βαθμολόγηση δια χειρός ............................................................................................. 10
Η διαδικασία κατάθεσης ένστασης σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων……………11
Διαδικασία επανεξέτασης ................................................................................................................ 11
Εγγραφή στο μητρώο του Συμβουλίου IBLCE………………………………………………………11
Η πολιτική εναντίον των διακρίσεων………………………. ……………………………………… .11
Η πολιτική για τη χρήση του σήματος κατατεθέντος IBCLC.. .................................................... 11
Οι οδοί αποδοχής στις εξετάσεις βήμα προς βήμα ..................................................................... 11
Προγραμματισμός κόστους εξετάσεων πιστοποίησης του Συμβουλίου IBLCE……………. .13

Copyright © 2017-2018, International Board of Lactation Consultant Examiners. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων IBLCE
www.iblce.org
Οι τιμές ενημερώθηκαν στις 31 Ιούλιος 2017
31 Ιούλιος 2017
Σελίδα 2

από 15

Τι είναι το Συμβούλιο IBLCE®;
Το Συμβούλιο IBLCE® είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής φορέας πιστοποίησης που απονέμει την πιστοποίηση
«International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®)»1.

Στοιχεία επικοινωνίας
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, VA 22030-2545
USA
Phone: +1 703-560-7330
Fax: +1 703-560-7332
www.iblce.org
Το Συμβούλιο IBLCE έχει γραφεία στην Αυστρία, στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υποψήφιοι μπορούν
να επικοινωνούν με το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο όπου ανήκει η χώρα διαμονής τους χρησιμοποιώντας το έντυπο που
βρίσκεται στη σελίδα “Contact IBLCE” («Επικοινωνία με το Συμβούλιο IBLCE») στον ιστότοπο του IBLCE.

Σημαντικές ημερομηνίες
Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα “Key Dates” («Σημαντικές ημερομηνίες») στην ενότητα “Certify” («Πιστοποίηση»)
του ιστότοπου του Συμβουλίου IBLCE για προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και άλλες σημαντικές ημερομηνίες.

Σκοπός της πιστοποίησης
Ο σκοπός του προγράμματος πιστοποίησης IBLCE είναι να αξιολογήσει την κατάρτιση και τις γνώσεις που είναι
απαραίτητες για την αποτελεσματική επαγγελματική απόδοση οποιουδήποτε λαμβάνει για πρώτη φορά την πιστοποίηση
IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant).
Η πιστοποίηση που προσφέρει το Συμβούλιο ΙBLCE είναι προαιρετική και δεν δίνει απαραίτητα το δικαίωμα ή το
προνόμιο άσκησης επαγγέλματος. Τα άτομα που είναι πιστοποιημένα από το Συμβούλιο IBLCE θα πρέπει να
ακολουθούν την ισχύουσα κατά τόπον νομοθεσία στην περιοχή όπου ασκούνε ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα.
Για τη διατήρηση της πιστοποίησης IBCLC οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι πρέπει να επαναπιστοποιούνται κάθε 5
χρόνια. Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους επιτυχημένη συμμετοχή σε εξετάσεις, οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι
γαλουχίας IBCLC έχουν την επιλογή να επαναπιστοποιηθούν είτε συμπληρώνοντας 75 μόρια αναγνωρισμένης
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης «CERP» (Continuing Education Recognition Points), ή τα αντίστοιχα ξεχωριστά μόρια, Ή
μέσω επανεξέτασης. Η επανεξέταση είναι υποχρεωτική στα 10 χρόνια μετά την τελευταία επιτυχημένη συμμετοχή σε
εξετάσεις.
Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας IBCLC που αφήνουν την πιστοποίησή τους να λήξει έχουν δυνατότητα να
εξεταστούν μία φορά μέσα στο έτος που ακολουθεί το έτος λήξης της πιστοποίησης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
χωρίς να πρέπει να συμπληρώσουν τις υποχρεωτικές κλινικές και εκπαιδευτικές ώρες όπως επίσης να πληρώσουν
ολόκληρο το ποσό των εξετάστρων. Για όποια επόμενη προσπάθεια εξέτασης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν για έναν αρχικό υποψήφιο, όπως ισχύουν την περίοδο που θα κάνουν
την αίτησή τους για εξετάσεις.

Στμ: Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος τίτλος είναι «Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC».
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Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις IBLCE
Το Συμβούλιο IBLCE απαιτεί από όλα τα άτομα που κάνουν αίτηση για πρώτη φορά να έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση
και κλινική εξάσκηση στους παρακάτω τομείς:
1. Εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας
2. Κλινική εμπειρία ειδικά στη γαλουχία
3. Εκπαίδευση ειδικά στη γαλουχία

Εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας
Η εκπαίδευση στα θέματα επιστημών υγείας που σπουδάζουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας στη διάρκεια των
επαγγελματικών τους σπουδών είναι απαραίτητη για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι2 πρέπει να ολοκληρώσουν
εκπαίδευση στα 14 μαθήματα όπως αυτά περιγράφονται στο έγγραφο Health Science Education Guide (Οδηγός
εκπαίδευσης επιστημών υγείας). Οι υποψήφιοι που έχουν εκπαιδευθεί σε ένα από τα επαγγέλματα που αναφέρονται στο
έγγραφο Recognised Health Professions List (Αναγνωρισμένη λίστα επαγγελματιών υγείας), πρέπει να αποδείξουν την
ολοκλήρωση σπουδών σε επιστήμες υγείας καταθέτοντας ένα αντίγραφο της άδειάς τους, της εγγραφής στα μητρώα του
αρμόδιου συλλόγου, της αναλυτικής βαθμολογίας τους, του διπλώματος ή του πτυχίου τους. Τα έγγραφα Health
Sciences Education Guide και Recognised Health Professions List βρίσκονται στη σελίδα “IBLCE Documents”
(«Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας “Resources” («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Κλινική εμπειρία στη γαλουχία
Ως κλινική εμπειρία ειδικά στη γαλουχία ορίζεται η παροχή φροντίδας στη μητέρα/το παιδί με τρόπο που στηρίζει την
οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης βοήθεια σε θέματα γαλουχίας σε έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες και εκπαίδευση
πάνω σε θέματα γαλουχίας σε οικογένειες και/ή επαγγελματίες.
Όλη η κλινική εμπειρία στη γαλουχία που θα υποβάλετε πρέπει να παρέχεται σε επιτηρούμενο περιβάλλον. Ανάλογα με
την οδό συμμετοχής που πληροί η υποψήφια, η κλινική εμπειρία ειδικά στη γαλουχία πιθανόν να χρειαστεί να είναι
απευθείας επιτηρούμενη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ευρύ φάσμα εμπειρίας στην παροχή φροντίδας σε θέματα γαλουχίας και θηλασμού, που
να εκτείνεται από την περίοδο πριν τη σύλληψη έως και τον απογαλακτισμό και να συμπεριλαμβάνει εκτενή ποικιλία
κλινικών δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις IBLCE εξετάζουν την εφαρμογή των γνώσεων των υποψηφίων στους τομείς που
αναφέρονται στο έγγραφο IBLCE Detailed Content Outline (Λεπτομερής αναφορά περιεχομένων IBLCE). Η σειρά
δεξιοτήτων όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί στο έγγραφο Clinical Competencies for the Practice of International Board
Certified Lactation Consultants (Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων
Γαλουχίας IBCLC) είναι αντιπροσωπευτικές του τρόπου που οι σύμβουλοι γαλουχίας IBCLC εφαρμόζουν αυτές τις
γνώσεις σε κλινικές περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες για την κλινική εμπειρία μπορούν να βρεθούν στη σελίδα
“Eligibility Criteria” («Κριτήρια συμμετοχής») στην ενότητα “Certify” («Πιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα IBLCE Detailed Content Outline (Λεπτομερής αναφορά περιεχομένων IBLCE) και
Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs (Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων
Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC) από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE») της ενότητας “Resources”
(«Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Εκπαίδευση ειδικά στη γαλουχία
Η σφαιρική εκπαίδευση στην ανθρώπινη γαλουχία και θηλασμό αποτελεί έναν αποφασιστικό παράγοντα στην
προετοιμασία σας να γίνετε Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC. Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει

Στμ: για λόγους πολιτικής ορθότητας και απλούστευσης της ροής του λόγου, εναλλάσσεται στο παρόν έγγραφο η χρήση του αρσενικού και θηλυκού γένους. Κάθε
αναφορά σε υποψήφιο/α, σύμβουλο γαλουχίας ή επιτηρητή/τρια, ή ρήματα ή επίθετα που τους/τις αφορούν, συμπεριλαμβάνει και τα δύο φύλα.
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όλους τους κλάδους και τις ηλικιακές περιόδους που αναφέρονται στο έγγραφο IBLCE Detailed Content Outline
(Λεπτομερής αναφορά περιεχομένων IBLCE).
Το Συμβούλιο IBLCE δεν προσφέρει, δεν εγκρίνει ή μοριοδοτεί εκπαίδευση στη γαλουχία σχεδιασμένη για την
προετοιμασία υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης, το Συμβούλιο IBLCE δεν συστήνει ή προωθεί κάποιο
συγκεκριμένο πρόγραμμα ή μάθημα εκπαίδευσης στη γαλουχία. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις
σχετικά με την εκπαίδευση στη γαλουχία μπορούν να βρεθούν στη σελίδα ‘Eligibility Criteria” («Κριτήρια συμμετοχής»)
στην ενότητα “Certify” («Πιστοποίηση») στον ιστότοπο του IBLCE. Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο IBLCE Detailed
Content Outline (Λεπτομερής αναφορά περιεχομένων IBLCE ) από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”)
της ενότητας “Resources” («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Οδοί αποδοχής υποψηφίου στις εξετάσεις

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να πληρούν τις προϋποθέσεις για μία από τις ακόλουθες οδούς προκειμένου να γίνουν
δεκτοί στις εξετάσεις.

1η οδός
Αναγνωρισμένοι επαγγελματίες υγείας και αναγνωρισμένοι σύμβουλοι υποστήριξης θηλασμού
Οι υποψήφιοι που ακολουθούν την 1η οδό πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του αναγνωρισμένου επαγγελματία
υγείας ή να παρέχουν υποστήριξη στον θηλασμό μέσω ενός κατάλληλου επιτηρούμενου φορέα που αναφέρεται στη
λίστα των Αναγνωρισμένων οργανισμών συμβουλευτικής στην υποστήριξη στον θηλασμό. Το IBLCE παρέχει
λεπτομερείς πληροφορίες για αυτές τις επιλογές στον ιστότοπό του.
Επιπρόσθετα με την ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε επιστήμες υγείας, τα άτομα που επιλέγουν την 1η οδό πρέπει να
ολοκληρώσουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Τουλάχιστον 90 ώρες εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία μέσα στα 5 χρόνια αμέσως πριν από την αίτησή τους.
 Τουλάχιστον 1.000 ώρες κλινικής εξάσκησης ειδικά πάνω στη γαλουχία μέσα στα 5 χρόνια αμέσως πριν την αίτησή
τους. Δεν είναι απαραίτητη η απευθείας επιτήρηση στην κλινική πρακτική στην 1η οδό αποδοχής.

2η οδός
Εγκεκριμένα ακαδημαϊκά προγράμματα
Επιπρόσθετα με τα 14 μαθήματα πάνω σε επιστήμες υγείας (που μπορούν να αποκτηθούν μέσω ενός ακαδημαϊκού
προγράμματος της 2ης οδού ή ανεξάρτητα), οι υποψήφιες για εξετάσεις που ακολουθούν τη 2η οδό πρέπει να είναι
απόφοιτοι ενός ακαδημαϊκού προγράμματος πάνω στην ανθρώπινη γαλουχία και τον θηλασμό που να
συμπεριλαμβάνει την παρακάτω εκπαιδευτική και κλινική πρακτική στην ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος:
 Τουλάχιστον 90 ώρες εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία
 Τουλάχιστον 300 ώρες απευθείας επιτηρούμενη κλινική πρακτική ειδικά στη γαλουχία
o Η πιστοποίηση των συμβούλων γαλουχίας IBCLC που κάνουν την απευθείας επιτήρηση πρέπει να είναι σε ισχύ.

Οι υποψήφιες που επιλέγουν τη 2η οδό θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα μέσα στα 5
χρόνια αμέσως πριν την αίτησή τους για τις εξετάσεις.
Σημείωση: Από την 1η Ιανουαρίου 2017 τα εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στη γαλουχία που ισχυρίζονται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις για τη 2η οδό θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την «Επιτροπή πιστοποίησης δικτύου εκπαιδευτικών
προγραμμάτων υγείας» (Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs -CAAHEP) ή από κάποιον άλλο
φορέα πιστοποίησης με ανάλογα κριτήρια πιστοποίησης για εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στη γαλουχία. Τo ΙBLCE
παρέτεινε την προθεσμία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 για προγράμματα της 2ης οδού που βρίσκονταν στην προηγούμενη
διαδικασία πιστοποίησης με την CAAHEP, κάτι που ισοδυναμεί με κατάθεση της αναφοράς του προγράμματος προσωπικών
σπουδών.

3η οδός - Πρακτική υπό καθοδήγηση
Το πρόγραμμα πρακτικής υπό καθοδήγηση θα πρέπει να δημιουργηθεί βάσει των συγκεκριμένων οδηγιών που
βρίσκονται στο έγγραφο Pathway 3 Plan Guide (Οδηγός σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό) και η εγκυρότητα
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της πιστοποίησης των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC που κάνουν την καθοδήγηση πρέπει
να έχει επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο IBLCE πριν ξεκινήσει η πρακτική. Όλοι οι σχεδιασμοί για την 3η οδό
ΠΡΕΠΕΙ να έχουν επιβεβαιωθεί από το IBLCE μέσω μιας διαδικασίας αίτησης (που συμπεριλαμβάνει ένα
κόστος) ΠΡΟΤΟΥ ξεκινήσει η πρακτική κλινικών ωρών για αυτή την οδό.
Επιπρόσθετα με τα μαθήματα εκπαίδευσης σε επιστήμες υγείας, οι υποψήφιοι για τ ην 3η οδό πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει:
 Τουλάχιστον 500 ώρες απευθείας επιτηρούμενης κλινικής εξάσκησης ειδικά στη γαλουχία, με αρμοδιότητες όπως
περιγράφονται στο έγγραφο Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs (Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των
Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC) και να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στα 5 χρόνια αμέσως πριν την
αίτηση για τις εξετάσεις.
o Η πιστοποίηση των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC που διεξάγουν την απευθείας επιτήρηση
πρέπει να είναι σε ισχύ.
 Τουλάχιστον 90 ώρες εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία μέσα στα 5 χρόνια αμέσως πριν την αίτηση για εξετάσεις.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα Pathway 3 Plan Guide (Οδηγός σχεδιασμού προγράμματος για την 3η οδό) και
Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs (Κλινικές δεξιότητες για την πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων
Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC) από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας “Resources”
(«Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Σημαντικές δημοσιεύσεις για υποψηφίους των εξετάσεων

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων IBLCE θα πρέπει να γνωρίζουν τις παρακάτω δημοσιεύσεις, τις οποίες μπορούν να βρουν
στη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας “Resources” («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.
 Detailed Content Outline - Λεπτομερής αναφορά περιεχομένων
 Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation Consultants - Κλινικές δεξιότητες για την
πρακτική των Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC
 Scope of Practice for International Board Certified Lactation Consultants - Εύρος επαγγελματικής πρακτικής για Διεθνώς
Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC
 IBLCE Disciplinary Procedures – Πειθαρχικές διαδικασίες του IBLCE
 IBLCE Appeals Policy - Η πολιτική για ενστάσεις του ΙΒLCE
Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις IBLCE θα πρέπει να γνωρίζουν το έγγραφο Code of Professional Conduct for IBCLCs (Κώδικας
Επαγγελματικής Συμπεριφοράς για Διεθνώς Πιστοποιημένους Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC), που βρίσκεται στη σελίδα
“Disciplinary Procedures” («Πειθαρχικές διαδικασίες») στην ενότητα “Resources” («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Η διαδικασία αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις
Επιλέξτε την οδό αποδοχής που ακολουθείτε
Οι υποψήφιοι, αφού έχουν εντοπίσει την οδό που ακολουθούν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το έγγραφο
Pathway Checklist (Οδοί αποδοχής βήμα προς βήμα) που βρίσκεται στο τέλος του παρόντος οδηγού, για να
βεβαιωθούν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αποδοχής και πρέπει να φυλάξουν οποιαδήποτε έγγραφα
αποδεικνύουν την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων, γιατί θα χρειαστεί να καταθέσουν αποδεικτικά αν επιλεγούν για
δειγματοληπτικό έλεγχο.

Συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης
Επί του παρόντος, η αίτηση μέσω διαδικτύου είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά. Οι υποψήφιες για εξετάσεις που
επιθυμούν να κάνουν αίτηση σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας το ανάλογο
έντυπο αίτησης στο χρονικό διάστημα που ορίζεται για την υποβολή αιτήσεων, από τον ιστότοπο του IBLCE, που
παρέχεται στη γλώσσα που προτιμούν.

Κόστος και πληρωμή
Πλήρεις πληροφορίες για το κόστος και τις επιλογές πληρωμής βρίσκονται στο τέλος αυτού του Οδηγού.
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Εξεταστικά κέντρα
Το Συμβούλιο IBLCE προσφέρει δυνατότητα εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Based Testing
– CBT). Σε χώρες όπου παρόμοια εξεταστικά κέντρα (CBT) δεν είναι διαθέσιμα, μπορούν να γίνουν εξετάσεις με
χαρτί και μολύβι. Περισσότερες πληροφορίες για τα εξεταστικά κέντρα μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του IBLCE.

Ειδική μεταχείριση εντός ευλόγων ορίων
Το Συμβούλιο IBLCE συνεργάζεται με τους υποψηφίους ώστε να παρέχει ειδική μεταχείριση εντός ευλόγων ορίων
στη διάρκεια των εξετάσεων σε περιπτώσεις ιατρικών καταστάσεων και αναπηρίας. Μέσα στην αίτησή τους θα
ζητηθεί από τους υποψηφίους να καταγράψουν τους λόγους για τους οποίους ζητούν ειδική μεταχείριση στη
διάρκεια των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να επισυνάψουν αποδεικτικά έγγραφα για την ιατρική ανάγκη
της ειδικής μεταχείρισης.
Οι υποψήφιοι που ζητούν ειδική μεταχείριση για τις εξετάσεις πρέπει να ενημερώσουν το Συμβούλιο IBLCE σχετικά
με το αίτημά τους όταν καταθέτουν την αίτησή τους, ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνουν οι
απαραίτητες ρυθμίσεις. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα αφού έχετε καταθέσει την αίτησή τους, οι υποψήφιοι
πρέπει να αναφέρουν το αίτημά τους το συντομότερο στο Συμβούλιο IBLCE.

Ειδική σημείωση για τις εγκυμονούσες γυναίκες
Οι υποψήφιες που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους να λάβουν μέρος
στις εξετάσεις, πρέπει να ενημερώσουν το Συμβούλιο IBLCE το συντομότερο δυνατόν. Σε κάποιες περιπτώσεις,
μπορεί μια υποψήφια, λόγω επιπλοκών υγείας, να χρειαστεί να ακυρώσει τη συμμετοχή της ή να αποχωρήσει από
τις εξετάσεις.
Στην περίπτωση ακύρωσης/αποχώρησης από τις εξετάσεις, υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις. Το προσωπικό
του Συμβουλίου IBLCE μπορεί να βοηθήσει τις υποψήφιες να αποφασίσουν μετά από πλήρη ενημέρωση για τις
επιλογές τους.

Διαλείμματα για θηλασμό στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων
Το Συμβούλιο International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) είναι αφιερωμένο στη φροντίδα του
θηλασμού και της γαλουχίας.. Ως εκ τούτου, είναι αποδεκτό να δείχνει το Συμβούλιο IBLCE κατανόηση σε
υποψήφιες που θηλάζουν. Είναι απαραίτητο οποιαδήποτε ειδική μεταχείριση να πληροί τους κανόνες ασφαλείας
που ισχύουν για τις εξετάσεις ΙBLCE, ενώ συγχρόνως να προσφέρουν εύλογες λύσεις που θα επιτρέψουν στις
υποψήφιες των εξετάσεων να θηλάσουν ή να αντλήσουν γάλα στη διάρκεια των εξετάσεων.
Το Συμβούλιο IBLCE προσφέρει ειδική μεταχείριση σε υποψήφιες που θηλάζουν. Οι υποψήφιες που ζητούν
διάλειμμα για θηλασμό στη διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να διαβάσουν το έγγραφο Procedures for Breastfeeding
Breaks During Exam Administration (Η διαδικασία διαλειμμάτων θηλασμού στη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων)
για περισσότερες πληροφορίες, που θα βρουν στη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας
“Resources” («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Μη-πρωταρχική γλώσσα και δίγλωσσο λεξικό
Το Συμβούλιο IBLCE μεταφράζει το υλικό των εξετάσεων σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών. Αν η μητρική γλώσσα
κάποιου υποψηφίου δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που έχουν μεταφραστεί οι εξετάσεις, το Συμβούλιο IBLCE θα
δώσει επιπλέον χρόνο στις εξετάσεις και θα επιτρέψει τη χρήση δίγλωσσου λεξικού στη διάρκεια των εξετάσεων.
Αν εγκριθεί ένα αίτημα για χρήση δίγλωσσου λεξικού, το IBLCE θα διαθέσει λεξικό στο εξεταστικό κέντρο, προς
χρήση του υποψηφίου στη διάρκεια των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού που ανήκει στον υποψήφιο. Το
λεξικό που παρέχει το IBLCE ΔΕΝ θα είναι ιατρικό λεξικό.
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Πολιτική εχεμύθειας

Το Συμβούλιο IBLCE δεσμεύεται να προστατεύσει εμπιστευτικές και/ή προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με τους
υποψήφιους, τους πιστοποιημένους συμβούλους και τη διαδικασία δημιουργίας των εξετάσεων. Το Συμβούλιο IBLCE
δεν θα αποκαλύψει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με υποψήφιο/πιστοποιημένο σύμβουλο εκτός από
την περίπτωση που του ζητηθεί γραπτώς από το ίδιο το άτομο ή από εξουσιοδοτημένο όργανο του νόμου.

Αποτελέσματα εξετάσεων

Τα ατομικά αποτελέσματα εξετάσεων θεωρούνται εμπιστευτική πληροφορία. Η βαθμολογία των εξετάσεων
αποκαλύπτεται ατομικά στην υποψήφια εκτός αν ζητηθεί εκ των προτέρων μετά από γραπτή ενυπόγραφη
εξουσιοδότηση. Τα αποτελέσματα δεν αποκαλύπτονται τηλεφωνικά ή μέσω Fax. Οι προσωπικές πληροφορίες που
κατατίθενται από τις υποψήφιες/πιστοποιημένες συμβούλους στην αίτησή τους για αρχική πιστοποίηση ή
επαναπιστοποίηση θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η κατάσταση της αίτησης

Η κατάσταση της αίτησης κάθε ατόμου θεωρείται εμπιστευτική. Το Συμβούλιο IBLCE δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
σχετικά με την κατάθεση ή όχι αίτησης για πιστοποίηση ή τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Οι έγκυρες πιστοποιήσεις
δημοσιεύονται και μπορούν να επιβεβαιωθούν όπως στο παρακάτω μέρος (Επιβεβαίωση πιστοποίησης - Credential
Verification) της παρούσας πολιτικής.

Επιβεβαίωση πιστοποίησης

Τα ονόματα των πιστοποιημένων ατόμων δεν θεωρούνται εμπιστευτική πληροφορία και μπορούν να δημοσιευθούν
από το IBLCE. Οι δημοσιευμένες πληροφορίες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν όνομα, πόλη, χώρα διαμονής και
κατάσταση πιστοποίησης. Το κοινό έχει πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική λίστα (Μητρώο) πιστοποιημένων συμβούλων.
Το Συμβούλιο IBLCE μπορεί να στείλει γραπτή επιβεβαίωση πιστοποίησης σε εργοδότες, με την οδό ότι έχει την
ενυπόγραφη εξουσιοδότηση από τον πιστοποιημένο σύμβουλο.
Για την προώθηση και την υποστήριξη της έρευνας στον χώρο της ανθρώπινης γαλουχίας και θηλασμού, το IBLCE
προσπαθεί να υιοθετήσει ένα περιβάλλον συνεργασίας με ερευνητές στην ερευνητική τους διαδικασία. Για
να πετύχει αυτούς τους στόχους και σκοπούς το IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν
συνδυασμό στοιχείων, αφού αφαιρεθούν προσωπικά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε αποτελέσματα εξετάσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης, των δοκιμών και
στρατηγικών διεξαγωγής για τους σκοπούς της έρευνας και αξιολόγησης. Το IBLCE μπορεί επίσης να
κοινοποιήσει εγκεκριμένες έρευνες και αιτήματα σε μορφή ερωτηματολογίων προς τους πιστοποιημένους
συμβούλους του για να τα συμπληρώσουν προαιρετικά.

Πολιτική δειγματοληπτικού ελέγχου
Το Συμβούλιο IBLCE διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο σε αρχικές αιτήσεις για πιστοποίηση και αιτήσεις για
επαναπιστοποίηση. Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται σε μια βάση τυχαία και τυποποιημένη. Αν επιλεχθεί για
δειγματοληπτικό έλεγχο, η υποψήφια ή πιστοποιημένη σύμβουλος είναι υποχρεωμένη να καταβάλει τις πλήρεις
πληροφορίες που θα της ζητηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, μπορεί να
καθυστερήσει η αίτησή της για συμμετοχή στις εξετάσεις IBLCE, ή να μην της επιτραπεί να συμμετάσχει, και/ή να της
επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις.
Επιπλέον του τυχαίου και τυποποιημένου δειγματοληπτικού ελέγχου που αναφέρεται παραπάνω, το Συμβούλιο IBLCE
διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε υποψήφιο για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση να
καταθέσει αποδεικτικά έγγραφα για την εκπαίδευσή του, την εργασιακή του κατάσταση, τα μαθήματα που έχει
παρακολουθήσει, ή αποδεικτικά έγγραφα για οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για
πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση πλήρως και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί,
μπορεί να καθυστερήσει η αίτησή του για συμμετοχή στις εξετάσεις IBLCE, ή να μην του επιτραπεί να συμμετάσχει, και/ή
να του επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις
Στην περίπτωση που το Συμβούλιο IBLCE αποφασίσει ότι τα συνοδευτικά έγγραφα που κατατέθηκαν μαζί με την αίτηση
πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης είναι ανακριβή ή ψευδή, το Συμβούλιο IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει
κάθε υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις εξετάσεις και/ή να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις.
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Ειδοποίηση για δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
Οι υποψήφιοι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, θα ενημερωθούν μέσω
ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η ενημερωτική επιστολή θα συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις
τοποθεσίες των εξεταστικών κέντρων και τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις θα ενημερωθούν μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα
έχουν δικαίωμα επιστροφής μέρους των εξετάστρων που έχουν καταβάλει.

Πολιτική κατάθεσης ένστασης για το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
Το IBLCE θα εξετάσει ενστάσεις από αιτούντες για προϋποθέσεις συμμετοχής που αφορούν δυσμενείς αποφάσεις
πιστοποίησης. Μπορεί να κατατεθεί ένσταση για μια δυσμενή απόφαση για τους ακόλουθους λόγους: το IBLCE δεν
εφάρμοσε σωστά τα κριτήρια για πιστοποίηση ή επαναπιστοποίηση ή η απόφαση προέκυψε από πραγματικό
λάθος που επηρέασε τα αποτελέσματα ή από επιβεβαιωμένες εξαιρετικές συνθήκες. Περισσότερες πληροφορίες

βρίσκονται στο έγγραφο IBLCE Appeals Policies (Πολιτική του Συμβουλίου IBLCE περί ενστάσεων), το οποίο μπορείτε
να κατεβάσετε από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας “Resources” («Πηγές») στον
ιστότοπο του IBLCE.

Η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων
Για να γίνουν δεκτές την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιες χρειάζεται να προσκομίσουν ΔΥΟ (2) πιστοποιητικά
ταυτότητας. Το βασικό έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας πρέπει να έχει το όνομα της υποψήφιας, πρόσφατη
φωτογραφία και υπογραφή, και το συνοδευτικό πιστοποιητικό ταυτότητας πρέπει να έχει είτε το όνομα και υπογραφή,
είτε το όνομα και πρόσφατη φωτογραφία.
Το ΠΡΩΤΟ πιστοποιητικό ταυτότητας ΠΡΕΠΕΙ να είναι ένα από τα παρακάτω:
o Άδεια οδήγησης με φωτογραφία
o Κρατική ταυτότητα με φωτογραφία
o Διαβατήριο με φωτογραφία
o Στρατιωτική ταυτότητα με φωτογραφία
o Πράσινη κάρτα, κάρτα άδειας μόνιμης παραμονής ή βίζα με φωτογραφία
Το ΔΕΥΤΕΡΟ πιστοποιητικό ταυτότητας ΠΡΕΠΕΙ να συμπεριλαμβάνει το όνομα και την υπογραφή της υποψήφιας, ή το
όνομα και πρόσφατη φωτογραφία. Οι υποψήφιες μπορούν να προσκομίσουν ένα από τα παρακάτω:
o Πιστωτική κάρτα με υπογραφή
o Κάρτα μητρώου κοινωνικής ασφάλισης με υπογραφή
o Φοιτητική ταυτότητα/ταυτότητα εργαζομένου με υπογραφή
Αν το όνομα στο ΔΕΥΤΕΡΟ πιστοποιητικό ταυτότητας είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο ΠΡΩΤΟ, οι
υποψήφιες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό αλλαγής ονόματος (π.χ. πιστοποιητικό γάμου, αποδεικτικό διαζυγίου ή
δικαστική εντολή).
Σημείωση: Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αυτά τα 2 πιστοποιητικά ταυτότητας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το
Συμβούλιο IBLCE πριν τις εξετάσεις για να μάθουν τις επιλογές τους. Οι υποψήφιοι που πρέπει να ανανεώσουν ή να
κάνουν αλλαγές στο όνομά τους, ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσουν με το IBLCE. Ανανεώσεις/αλλαγές μπορούν να γίνουν 72
ώρες πριν το ραντεβού τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπολογίσουν αρκετό χρόνο για την άφιξή τους στο εξεταστικό κέντρο. Οι υποψήφιοι
αναμένονται να φτάσουν στις εξετάσεις 30 λεπτά πριν το προσχεδιασμένο ραντεβού τους. Το διάστημα αυτό πρέπει να
τους δώσει επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες εγγραφής. Σε υποψηφίους που φτάνουν
περισσότερο από 15 λεπτά αργοπορημένοι στο ραντεβού τους μπορεί να μην επιτραπεί η είσοδος. Οι υποψήφιοι στους
οποίους δεν θα επιτραπεί η είσοδος ς εξετάσεις θα χάσουν τα εξέταστρα που έχουν καταβάλει. Παρομοίως, υποψήφιοι
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που δεν κάνουν την εγγραφή τους στο εξεταστικό κέντρο τη μέρα των εξετάσεων χάνουν κάθε δικαίωμα για επιστροφή
χρημάτων από τα εξέταστρα. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτούς τους κανονισμούς.
Κάθε εξεταστικό κέντρο θα επιτηρείται και παρακολουθείται από μία ή περισσότερες επιτηρήτριες/διαχειρίστριες
εξετάσεων. Οι υποψήφιες είναι υποχρεωμένες να τηρούν του κανονισμούς που θα ανακοινωθούν από τις επιτηρήτριες.
Αυτοί οι κανονισμοί έχουν τεθεί για να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν η ομαλή λειτουργία των εξετάσεων, απαλλαγμένη
από οτιδήποτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των υποψηφίων και διασφαλίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοι θα τύχουν
δίκαιης μεταχείρισης. Οι επιτηρήτριες/διαχειρίστριες εξετάσεων θα επιδείξουν ένα σημείο στην αίθουσα όπου θα
αποθηκεύονται τα προσωπικά αντικείμενα, όπως οι τσάντες. Στη διάρκεια των εξετάσεων οι επιτηρήτριες/διαχειρίστριες
θα επιτηρούν την αίθουσα για να αποφευχθούν περιστατικά αντιγραφής ή άλλης ανάρμοστης συμπεριφοράς.
Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στη διάρκεια των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι
που θα βρεθούν να έχουν στην κατοχή τους και/ή να χρησιμοποιούν παρόμοιες συσκευές θα αποκλειστούν από τις
εξετάσεις και δεν θα βαθμολογηθούν. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανονισμό. Ενημερώνουμε τους
υποψηφίους ότι σε κάποια κινητά τηλέφωνα η λειτουργία της ειδοποίησης βρίσκεται εν ενεργεία ακόμα και όταν αυτό
είναι κλειστό. Οι υποψήφιοι που φέρνουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα πρέπει να τα κλείσουν εντελώς (δεν αρκεί
να βάλουν τα τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία) και να τα αποθηκεύσουν στο σημείο που θα τους υποδείξει ο
επιτηρητής. [Σημείωση: οι επιτηρητές και το Συμβούλιο IBLCE δεν φέρουν ευθύνη για τα προσωπικά αντικείμενα των
υποψηφίων]. Αν χτυπήσει το κινητό τηλέφωνο κάποιου υποψηφίου, είτε για κλήση είτε για ειδοποίηση, στη διάρκεια των
εξετάσεων, ο υποψήφιος θα αποκλειστεί από τις εξετάσεις και δεν θα βαθμολογηθεί. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν
τον κανονισμό.
Δεν επιτρέπονται οι συνομιλίες μεταξύ των υποψηφίων στη διάρκεια των εξετάσεων. Αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με
τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αυτές θα απαντηθούν από την επιτηρήτρια/διαχειρίστρια εξετάσεων στη διάρκεια των
προκαταρκτικών διευκρινήσεων. Δεν επιτρέπονται ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται
στις επιτηρήτριες/διαχειρίστριες εξετάσεων να απαντούν είτε για να ερμηνεύσουν είτε για να διευκρινίσουν ερωτήσεις
που συμπεριλαμβάνονται στις εξετάσεις. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να δίνουν ορισμούς σε λέξεις. Δεν θα υπάρχει
καμία ανοχή στην αντιγραφή. Η επιτηρήτρια/διαχειρίστρια των εξετάσεων έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από τις
εξετάσεις οποιονδήποτε θεωρήσει ότι αντιγράφει.

Εκτός αυτών, δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να συζητούν με οποιονδήποτε τις ερωτήσεις των εξετάσεων μετά το
πέρας των εξετάσεων, ακόμα και με άτομα που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις. Αυτό απαγορεύεται αυστηρά. Πρόκειται για
θέμα ηθικό και νομικό, γιατί θα σήμαινε κατάχρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας του Συμβουλίου IBLCE. Το Συμβούλιο
IBLCE θεωρεί αυτό το θέμα υψίστης σημασίας και το αντιμετωπίζει αναλόγως.

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε μορφή πολλαπλών επιλογών, είτε με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χαρτί και μολύβι.
Για εξετάσεις που γίνονται ηλεκτρονικά, ο υποψήφιος διαβάζει και απαντάει στις ερωτήσεις μέσω του υπολογιστή που
του παρέχεται. Για εξετάσεις με χαρτί και μολύβι, οι ερωτήσεις των εξετάσεων δίνονται σε ένα βιβλιαράκι και οι
απαντήσεις πρέπει να καταγράφονται σε ειδικό απαντητικό χαρτί, χρησιμοποιώντας μολύβι.

Ειδοποίηση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων
Τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεωνθα αποσταλούν στους υποψηφίους δύο έως τρεις μήνες μετά τις εξετάσεις. Οιυποψήφιοι
που πέρασαν επιτυχώς τιςεξετάσεις θα λάβουν επίσης τοπιστοποιητικό τους ως διεθνώςπιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας
IBCLC και την ταυτότητά τους, μαζί με τη αναλυτική βαθμολογία τους. .

Αίτημα για βαθμολόγηση δια χειρός
Οι υποψήφιες που πιστεύουν ότι οι απαντήσεις τους στις εξετάσεις δεν βαθμολογήθηκαν σωστά μπορούν να ζητήσουν
επαλήθευση με βαθμολόγηση δια χειρός. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης για βαθμολόγηση δια
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χειρός μπορούν να βρεθούν στο έγγραφο IBLCE Appeals Policies (Πολιτική του Συμβουλίου IBLCE περί ενστάσεων), το
οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας “Resources”
(«Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Η διαδικασία κατάθεσης ένστασης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων
Το IBLCE θα εξετάσει ενστάσεις για δυσμενείς αποφάσεις πιστοποίησης από υποψηφίους των εξετάσεων. Οι
υποψήφιοι μπορούν να κάνουν ένσταση για μια δυσμενή απόφαση για τους ακόλουθους λόγους: (1) φερόμενες
ακατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης των εξετάσεων, (2) εξεταστικές περιβαλλοντικές συνθήκες αρκετά σοβαρές ώστε να
προκαλέσουν μείζονα διάσπαση στη διαδικασία των εξετάσεων και/ή άλλες παρατυπίες. Ενστάσεις σχετικές με τα
ακόλουθα ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές: (1) ο προσδιορισμός της βαθμολογίας για επιτυχές αποτέλεσμα, (2) οι εξετάσεις ή
άλλοι τρόποι μέτρησης ή χωριστά θέματα, ή (3) η εγκυρότητα του περιεχομένου των εξετάσεων. Περισσότερες
πληροφορίες για τη διαδικασία κατάθεσης ένστασης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορούν να βρεθούν στο
έγγραφο IBLCE Appeals Policies (Πολιτική του Συμβουλίου IBLCE περί ενστάσεων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα IBLCE”) της ενότητας “Resources” («Πηγές») στον ιστότοπο του IBLCE.

Πολιτική επανεξέτασης
Δεν υπάρχει χρονικό όριο σχετικά με το πόσες φορές μπορεί να κάνει αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις
πιστοποίησης IBCLC κάποιος υποψήφιος που δεν έχει περάσει τις εξετάσεις. Οι αιτούντες που σκοπεύουν να
επανεξεταστούν θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά την αναφορά που έλαβαν από τις προηγούμενες εξετάσεις και να
ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους στους τομείς που δεν πέτυχαν υψηλή βαθμολογία. Για να έχει το δικαίωμα να
συμμετάσχει ξανά ένας υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις εκάστοτε προϋποθέσεις συμμετοχής, να καταθέσει αίτηση
για τη χρονιά που τον ενδιαφέρει, και να καταβάλει τα ανάλογα εξέταστρα.

Εγγραφή στο μητρώο του οργανισμού IBLCΕ
Το Συμβούλιο IBLCE διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα των πιστοποιημένων συμβούλων γαλουχίας
IBCLC. Το μητρώο μπορεί να βρεθεί στον ιστότοπο του IBLCE, στην ενότητα “Verify” («Επιβεβαίωση»).

Η πολιτική εναντίον των διακρίσεων
Το Συμβούλιο IBLCE δεν θα ακολουθήσει τακτική διασπάσεων και διακρίσεων βάσει των ικανοτήτων/μη ικανοτήτων,
ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, έθνους, φυλής, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων,
οικογενειακής κατάστασης, γεωγραφικής τοποθεσίας, θρησκεύματος, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ηλικίας ή
βάσει οποιασδήποτε άλλης κατάστασης που απαγορεύεται από τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή από
την Κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια, στη διαχείριση των αιτήσεων, των εξετάσεων ή δραστηριοτήτων πιστοποίησης.

Πολιτική για τη χρήση του σήματος κατατεθέντος IBCLC
Το Συμβούλιο International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) έχει στην κατοχή του ορισμένα ονόματα,
σήματα κατατεθέντα και λογότυπα, συμπεριλαμβανομένου του “IBLCE”, όπως και των τίτλων πιστοποίησης
“International Board Certified Lactation Consultant” και “IBCLC” (οι «Τίτλοι»). Μόνο όσα άτομα πληρούν τις
προϋποθέσεις αποδοχής, έχουν περάσει τις εξετάσεις IBLCE και διατηρούν ενεργή την πιστοποίησή τους ως Διεθνώς
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους “Tίτλους”. Η χρήση των “Tίτλων” είναι
αποδεκτή μόνον σε συμφωνία με την Πολιτική για τη χρήση του σήματος κατατεθέντος IBCLC (IBCLC Trademark Use
Paolicy) και αν ακολουθεί τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πολιτική που μπορείτε να κατεβάσετε
από τη σελίδα “IBLCE Documents” («Έγγραφα του IBLCΕ») στην ενότητα “Resources” («Πηγές»), στον ιστότοπο του
IBLCE.

Οι οδοί αποδοχής στις εξετάσεις βήμα προς βήμα
1η οδός: υποψήφιος/ υποψήφια με κλινική εμπειρία στη φροντίδα της γαλουχίας και του θηλασμού


Μαθήματα σε επιστήμες υγείας: ολοκλήρωση και των 14 απαραίτητων μαθημάτων
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Άτομα που έχουν εκπαιδευθεί σε ένα από τα «αναγνωρισμένα επαγγέλματα υγείας» μπορούν να καταθέσουν ένα
αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, του αύξοντα αριθμού εγγραφής στα μητρώα του αρμόδιου
συλλόγου που ανήκουν, αναλυτικής βαθμολογίας, διπλώματος ή πτυχίου τους ως αποδεικτικό ότι έχουν
ολοκληρώσει τα 14 απαραίτητα μαθήματα.
o Άτομα που δεν είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καταθέσουν αντίγραφα της αναλυτικής
βαθμολογίας τους και πιστοποιητικών τους ως αποδεικτικά ολοκλήρωσης των 14 απαραίτητων μαθημάτων.
Εκπαίδευση ειδικά πάνω στη γαλουχία: ολοκλήρωση 90 εκπαιδευτικών ωρών
o Μπορούν να κατατεθούν πιστοποιητικά ή αναλυτική βαθμολογία ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης των απαραίτητων
90 εκπαιδευτικών ωρών.
Κλινική εμπειρία στη γαλουχία: ολοκλήρωση τουλάχιστον 1.000 ωρών
o Αν η αίτηση επιλεχθεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, υποβάλετε συμπληρωμένο αντίγραφο του «Υπολογισμού
Κλινικών ωρών γαλουχίας» (Lactation Specific Clinical Practice Calculator).
o





2η οδός: υποψήφιος/ υποψήφια που έχει ολοκληρώσει ακαδημαϊκό πρόγραμμα πάνω στην ανθρώπινη
γαλουχία και τον θηλασμό






Μαθήματα σε επιστήμες υγείας: ολοκλήρωση και των 14 απαραίτητων μαθημάτων
o Τα άτομα που έχουν εκπαιδευθεί σε ένα από τα «αναγνωρισμένα επαγγέλματα υγείας» μπορούν να καταθέσουν
αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, του αύξοντα αριθμού εγγραφής στα μητρώα του αρμόδιου
συλλόγου στον οποίο ανήκουν, της αναλυτικής βαθμολογίας τους, του διπλώματος ή του πτυχίου τους, ως
αποδεικτικά για την ολοκλήρωση των 14 απαραίτητων μαθημάτων.
o Τα άτομα που δεν είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καταθέσουν αντίγραφα της
αναλυτικής βαθμολογίας τους και των πιστοποιητικών τους ως αποδεικτικά για την ολοκλήρωση των 14
απαραίτητων μαθημάτων.
Αποφοίτηση από ακαδημαϊκό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει στην εκπαιδευτική του ύλη τα παρακάτω:
o 90 ώρες εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία
o 300 ώρες απευθείας επιτηρούμενη κλινική εμπειρία στη γαλουχία
Μπορεί να κατατεθεί αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας, του πιστοποιητικού ή επιστολής από τον διευθύνοντα του
ακαδημαϊκού προγράμματος ως αποδεικτικά αποφοίτησης από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
o Αν η αίτηση επιλεχθεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, υποβάλετε συμπληρωμένο αντίγραφο του «Υπολογισμού
Κλινικών ωρών γαλουχίας» (Lactation Specific Clinical Practice Calculator).

3η οδός: υποψήφιος/ υποψήφια που έχει ολοκληρώσει απευθείας επιτηρούμενη κλινική μαθητεία







Θα πρέπει να υπάρχει στα αρχεία του Συμβουλίου IBLCE εγκεκριμένο σχέδιο για την 3η οδό.
Μαθήματα σε επιστήμες υγείας: ολοκλήρωση και των 14 απαραίτητων μαθημάτων
o Τα άτομα που είναι εκπαιδευμένα ως «αναγνωρισμένοι επαγγελματίες υγείας» μπορούν να καταθέσουν ένα
αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, του αύξοντα αριθμού εγγραφής στα μητρώα του συλλόγου στον
οποίο ανήκουν, της αναλυτικής βαθμολογίας τους, του διπλώματος ή του πτυχίου τους ως αποδεικτικά
ολοκλήρωσης των 14 απαραίτητων μαθημάτων.
o Τα άτομα που δεν είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καταθέσουν αντίγραφα της
αναλυτικής βαθμολογίας τους και των πιστοποιητικών τους ως αποδεικτικά ολοκλήρωσης των 14 απαραίτητων
μαθημάτων.
Εκπαίδευση ειδικά πάνω στη γαλουχία: ολοκλήρωση 90 εκπαιδευτικών ωρών
o Μπορεί να κατατεθεί πιστοποιητικό ή αναλυτική βαθμολογία ως αποδεικτικά ολοκλήρωσης των 90 απαραίτητων
εκπαιδευτικών ωρών.
Κλινική εμπειρία ειδικά στη γαλουχία: ολοκλήρωση τουλάχιστον 500 απευθείας επιτηρούμενων ωρών, όπως
περιγράφονται λεπτομερώς στο πρόγραμμά σας για την 3η οδό
o Αν η αίτηση επιλεχθεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, υποβάλετε συμπληρωμένο αντίγραφο του «Υπολογισμού
Κλινικών ωρών γαλουχίας» (Lactation Specific Clinical Practice Calculator).

Σημείωση: Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να καταθέσουν δικαιολογητικά μόνο αν η αίτησή τους επιλεχθεί για
δειγματοληπτικό έλεγχο.
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Προγραμματισμός κόστους εξετάστρων για αρχική πιστοποίηση από το Συμβούλιο
IBLCE για το 2018 – χώρες που ανήκουν στην περιοχή 1
Περιοχή 1

Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam,
Canada, Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia,
Falkland Islands, Finland, France, French Polynesia, Germany, Gibraltar, Greece,
Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan,
Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta,
Martinique, Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Poland,
Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore,
Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, St. Kitts and Nevis, St. Maarten, Sweden,
Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United
States, Virgin Islands (British), Virgin Islands (US)

*Αν η χώρα σας δεν βρίσκεται στη λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το IBLCE στο iblce@iblce.org.
Νόμισμα

Αρχικό
κόστος
εξετάσεω
ν

Κόστος
επανεξέτ
ασης

Κατάθεση
πλάνου 3ης
οδού

Κόστος
βαθμολόγηση
ς δια χειρός

Κόστος μη
καταβολής
επαρκούς
ποσού/αποτυχη
μένη πληρωμή
(για επιταγές)

Επιστροφή χρημάτων για
υποψήφιους αρχικής εξέτασης
που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις ή που
αποχωρούν μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία

USD

$660

$330

$100

$100

$50 συν το κόστος
προμήθειας που
χρεώνει η τράπεζα
του ΙBLCE

$330

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο iblce.org για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προθεσμίες αιτήσεων.
Το σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης θα σας ζητήσει USD (δολάρια των ΗΠΑ) και η ισοτιμία συναλλάγματος βασίζεται στην τρέχουσα
ισοτιμία την ημερομηνία της αίτησης. Το σύστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες και προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες. Αν χρειαστεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της περιοχής σας, ή τη συντονίστρια της χώρας σας για λεπτομέρειες.

Copyright © 2017-2018, International Board of Lactation Consultant Examiners. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων IBLCE
www.iblce.org
Οι τιμές ενημερώθηκαν στις 31 Ιούλιος 2017
31 Ιούλιος 2017
Σελίδα 13

από 15

Προγραμματισμός κόστους εξετάστρων για αρχική πιστοποίηση από το Συμβούλιο
IBLCE για το 2018 – χώρες που ανήκουν στην περιοχή 2
Περιοχή 2

Albania, Algeria, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina,
Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia,
Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Gabon,
Georgia, Grenada, Guatemala, Guyana, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Kosovo,
Lebanon, Libya, Macedonia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro,
Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru,
Philippines, Romania, Russian Federation, Serbia, South Africa, Sri Lanka, St. Lucia, St.
Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Swaziland, Thailand, Tunisia, Turkey,
Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela

*Αν η χώρα σας δεν βρίσκεται στη λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το IBLCE στο iblce@iblce.org.

Νόμισμα

Αρχικό
κόστος
εξετάσεω
ν

Κόστος
επανεξέτ
ασης

Κατάθεση
πλάνου 3ης
οδού

Κόστος
βαθμολόγηση
ς δια χειρός

Κόστος μη
καταβολής
επαρκούς
ποσού/αποτυχη
μένη πληρωμή
(για επιταγές)

Επιστροφή χρημάτων για
υποψήφιους αρχικής εξέτασης
που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις ή που
αποχωρούν μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία

USD

$400

$200

$75

$90

$50 συν το κόστος
προμήθειας που
χρεώνει η τράπεζα
του ΙBLCE

$200

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο iblce.org για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προθεσμίες αιτήσεων.
Το σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης θα σας ζητήσει USD (δολάρια των ΗΠΑ) και η ισοτιμία συναλλάγματος βασίζεται στην τρέχουσα
ισοτιμία την ημερομηνία της αίτησης. Το σύστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες και προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες. Αν χρειαστεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της περιοχής σας, ή τη συντονίστρια της χώρας σας για λεπτομέρειες.
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από 15

Προγραμματισμός κόστους εξετάστρων για αρχική πιστοποίηση από το Συμβούλιο
IBLCE για το 2018 – χώρες που ανήκουν στην περιοχή 3
Περιοχή 3

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon,
Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D’Ivoire, Democratic Republic
of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique,
Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New
Guinea, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands,
Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu,
Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara,
Yemen, Zambia, Zimbabwe

*Αν η χώρα σας δεν βρίσκεται στη λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το IBLCE στο iblce@iblce.org.

Νόμισμα

Αρχικό
κόστος
εξετάσεω
ν

Κόστος
επανεξέτ
ασης

Κατάθεση
πλάνου 3ης
οδού

Κόστος
βαθμολόγηση
ς δια χειρός

Κόστος μη
καταβολής
επαρκούς
ποσού/αποτυχη
μένη πληρωμή
(για επιταγές)

Επιστροφή χρημάτων για
υποψήφιους αρχικής εξέτασης
που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις ή που
αποχωρούν μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία

USD

$255

$127.50

$50

$70

$50 συν το κόστος
προμήθειας που
χρεώνει η τράπεζα
του ΙBLCE

$127.50

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο iblce.org για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με προθεσμίες αιτήσεων.
Το σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης θα σας ζητήσει USD (δολάρια των ΗΠΑ) και η ισοτιμία συναλλάγματος βασίζεται στην τρέχουσα
ισοτιμία την ημερομηνία της αίτησης. Το σύστημα δέχεται πιστωτικές κάρτες και προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες. Αν χρειαστεί,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της περιοχής σας, ή τη συντονίστρια της χώρας σας για λεπτομέρειες.

Copyright © 2017-2018, International Board of Lactation Consultant Examiners. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Ενημερωτικός οδηγός υποψηφίων IBLCE
www.iblce.org
Οι τιμές ενημερώθηκαν στις 31 Ιούλιος 2017
31 Ιούλιος 2017
Σελίδα 15

από 15

