
 
 

 
 

 

 
Οδηγός ξεχωριστών μορίων «CERP»  

 
Για να βοηθήσει Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC να αποκτήσουν δραστηριότητες και μόρια «CERP» για επαναπιστοποίηση 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως διεθνής οργανισμός, το Συμβούλιο IBLCE χρησιμοποιεί τα Aγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δημοσιεύσεις του.
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Τι είναι το Συμβούλιο IBLCE®; 
Το Συμβούλιο IBLCE®  - τα αρχικά των λέξεων International Board of Lactation Consultant Examiners®  - είναι ένας 

ανεξάρτητος διεθνής φορέας 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, Virginia 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 της Αμερικής. Οι 

Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC μπορούν να επικοινωνούν με το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο 

που εξυπηρετεί τη χώρα διαμονής τους χρησιμοποιώντας το έντυπο που βρίσκεται στη σελίδα “Contact IBLCE” 

(«Επικοινωνία με το Συμβούλιο IBLCE») στον ιστότοπο του IBLCE.   

 

Σκοπός της ξεχωριστής αίτησης για μόρια «CERP» 
Οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC μπορούν να υποβάλουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

που δεν έχουν ήδη αναγνωριστεί για μόρια  αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  (Continuing Education 

Recognitions Points) «CERP». Ο παρών οδηγός σκοπεύει να καθοδηγήσει τους Διεθνώς Πιστοποιημένους 

Συμβούλους Γαλουχίας IBCLC να αποκτήσουν μόρια «CERP» με 3 είδη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: 

εκπαίδευση, δημοσιεύσεις και κλινική παρατήρηση. Όλα τα μόρια «CERP» που θα εγκριθούν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τη σύμβουλο IBCLC2 για τον σκοπό της επαναπιστοποίησης. Οι εκπαιδευτικές αυτές 

δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση για επαναπιστοποίηση με μόρια «CERP». 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκπαίδευση που πληροί τις προϋποθέσεις για μόρια «CERP» πρέπει να καλύπτει θεματολογία που 

βρίσκεται στο έγγραφο «Λεπτομερής περιγραφή περιεχομένου IBLCE» (IBLCE Detailed Content Outline ) του 

Συμβουλίου IBLCE. 

 

Περιγραφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να υπολογιστούν για 

μόρια «CERP»  
Εκπαίδευση 

Οι παρακάτω εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να υπολογιστούν για μόρια «CERP».  

 Εκπαίδευση που έχει εγκριθεί ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση από άλλον φορέα ή οργανισμό  

o 1 μόριο «CERP» για κάθε 60 λεπτά  της ώρας εκπαίδευση 

o  Την πρώτη φορά που γίνεται μια εισήγηση, οι εισηγητές μπορεί να αποκτήσουν μόρια «CERP» για 

την προετοιμασία της εισήγησης που σημαίνει ότι ο σύμβουλος IBCLC θα αποκτήσει 2 μόρια 

                                                        
1 ΣτΜ: στην Ελλάδα ο αντίστοιχος τίτλος είναι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC και θα αναφέρεται έτσι εφ’εξής. 
2 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. 

 

http://www.iblce.org/
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«CERP» για κάθε 60 λεπτά της ώρας εκπαίδευση 

 Εκπαίδευση στον εργασιακό χώρο που προσφέρεται από τους εργοδότες  

o 1 μόριο «CERP» για κάθε 60 λεπτά της ώρας παρακολούθηση  

 Μαθήματα ανεξάρτητων σπουδών ή εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως εγκεκριμένη ως συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση από άλλον φορέα ή οργανισμό   

o Τα μόρια «CERP» βασίζονται στο σύνολο μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που έχουν 

ανακοινωθεί  

 Πανεπιστημιακά μαθήματα  

o Ένας μέγιστος αριθμός 25 μορίων «CERP» για κάθε εξάμηνο παρακολούθησης (10 εβδομάδες ή 

περισσότερο) πανεπιστημιακών μαθημάτων σε επίπεδο πτυχίου. 

 

Δημοσιεύσεις  

Οι παρακάτω δημοσιεύσεις μπορούν να υπολογιστούν για μόρια «CERP». Όλες οι δημοσιεύσεις θα πρέπει 

να είναι επικεντρωμένες στην ανθρώπινη γαλουχία και τον θηλασμό. Δεν θα γίνουν άλλα θέματα 

αποδεκτά.   

 Κύριος ή συνεργαζόμενος συγγραφέας άρθρου, αποσπάσματος ή κεφαλαίου δημοσιευμένο σε έγκριτο 

επιστημονικό περιοδικό (“refereed journal”*) ή σε συλλογικό τόμο με επιμέλεια επιστημόνων (“edited 

book”) 

o 15 μόρια «L-CERP» 

 Ολοκλήρωση μεταπτυχιακής εργασίας και διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί 

o 75 μόρια «L-CERP» 

 Παρουσίαση αφίσας 

o 5 μόρια «L-CERP» 

 Δημιουργία βίντεο για επαγγελματίες υγείας 

o 5 μόρια «L-CERP» 

 Κύριος ή συνεργαζόμενος συγγραφέας πρωτότυπου, τελικού πρωτοκόλλου ή πολιτικής νοσοκομείου  

o 5 μόρια «L-CERP» 

 

*Έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (“Refereed Journal”): Ως έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ορίζεται 

οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό περιοδικό χρησιμοποιεί ανεξάρτητους επιμελητές με ειδικότητα στον 

συγκεκριμένο χώρο. Στην περίπτωση άρθρων που κατατίθενται προς έγκριση για μόρια «CERP» οι 

ανεξάρτητοι επιμελητές πρέπει να έχουν ειδικότητα στην ανθρώπινη γαλουχία και τον θηλασμό. Η ειδικότητά 

τους μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους τίτλους τους, ή τη συγγραφική τους ιδιότητα. Παραδείγματος χάριν, μια 

Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC θεωρείται ειδικευμένη σε θέματα θηλασμού.  

 

Οι ανεξάρτητοι επιμελητές δεν είναι μέλη της συντακτικής ομάδας, ούτε θα πρέπει να κατέχουν ηγετικές θέσεις 

στον οργανισμό ή σύλλογο που εκδίδει το περιοδικό. Ειδικευμένοι στα θέματα  είναι οι επαγγελματίες που 

έχουν αυτή τη στιγμή ειδικότητα στον συγκεκριμένο χώρο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η διαδικασία 

αναθεώρησης από ανεξάρτητους ομότιμους επιμελητές δεν ισχύει για όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται σε 

έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Παραδείγματος χάριν, μια επιστολή στον συντάκτη, ή η κριτική ενός βιβλίου 

δεν πληροί τις προϋποθέσεις για μόρια «CERP».   
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Κλινική παρατήρηση 

Οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC δικαιούνται να λάβουν μόρια «CERP» για ώρες 

παρατήρησης επαναπιστοποιημένων συμβούλων γαλουχίας IBCLC. Θα δοθούν μόρια «CERP» σε αναλογία 

ενός (1) μορίου «L-CERP» για κάθε 120 λεπτά της ώρας  παρατήρησης. Σημείωση: Η πιστοποίηση της 

Διεθνώς Πιστοποιημένης Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC την οποία παρατηρείτε θα πρέπει να είναι σε ισχύ, και 

η σύμβουλος να έχει περάσει τη διαδικασία επαναπιστοποίησης τουλάχιστον μία φορά.  

 

Προϋποθέσεις για τον δειγματοληπτικό έλεγχο  
Οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC που θα επιλεχθούν για δειγματοληπτικό έλεγχο θα 

χρειαστεί να καταθέσουν βεβαιώσεις για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητούν 

μόρια «CERP». Πριν ξεκινήσουν την καταγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι σύμβουλοι γαλουχίας 

IBCLC πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα δικαιολογητικά σας και να είναι προετοιμασμένοι να συμμορφωθούν με 

τις προϋποθέσεις του δειγματοληπτικού ελέγχου.  

 

 Εκπαίδευση: Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση. 

1. Βεβαίωση παρακολούθησης, με σαφή ένδειξη των μορίων που έχουν συλλεχθεί, δηλαδή:  

 Βεβαίωση παρακολούθησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  

 Ανεπίσημο αντίγραφο λεπτομερούς βαθμολογίας από το πανεπιστήμιο, με τον τελικό βαθμό  

2. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα, με σαφή ένδειξη των ακριβών και συνολικών ωρών μαθημάτων  

3. Λεπτομερείς σκοποί της εκπαίδευσης και θέματα που καλύφθηκαν, δηλαδή:  

 Ενημερωτικό φυλλάδιο εκπαιδευτικού προγράμματος ή διδακτέα ύλη  

 Περιγραφή μαθήματος από το πανεπιστημίου ή οδηγός σπουδών του πανεπιστημίου 

 Περιεχόμενα μαθήματος ανεξάρτητων σπουδών ή πλήρες αντίγραφο του διδαχθέντος μαθήματος  

 

Δημοσιεύσεις: Πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά για δημοσιεύσεις και όλες οι 

δημοσιεύσεις θα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο την ανθρώπινη γαλουχία και τον θηλασμό. 

 

Άρθρο, απόσπασμα, ή κεφάλαιο δημοσιευμένο σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή σε συλλογικό 

τόμο  με επιμέλεια επιστημόνων 

 Αντίγραφο του δημοσιευμένου άρθρου, αποσπάσματος ή κεφαλαίου για το οποίο ζητάει μόρια η 

σύμβουλος γαλουχίας IBCLC, ή, αν κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να κατατεθούν 

ηλεκτρονικός σύνδεσμος (URL) ή ιστότοπος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δείχνουν σαφώς τα 

παρακάτω:  

o Το όνομα του περιοδικού ή συλλογικού τόμου μέσα στο οποίο δημοσιεύθηκε το άρθρο, 

απόσπασμα ή κεφάλαιο.  

o Η ημερομηνία δημοσίευσης, και 

o Επιβεβαίωση συγγραφής με το όνομα του συμβούλου IBCLC 

 Αντίγραφο των περιεχομένων του περιοδικού, που θα συμπεριλαμβάνει το δημοσιευμένο άρθρο 

του συμβούλου IBCLC  

 Αντίγραφο της πολιτικής που ακολουθεί η συντακτική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών 

οδηγιών προς τους συγγραφείς, λίστα των ονομάτων που ανήκουν στην ομάδα συντακτών και 

επιμελητών, και άλλες σχετικές πληροφορίες που βεβαιώνουν ότι το περιοδικό είναι έγκριτο 

http://www.iblce.org/
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(παρακαλείστε να μελετήσετε τον ορισμό του «έγκριτου επιστημονικού περιοδικού» που βρίσκεται 

παραπάνω στον παρόντα οδηγό). 

 

Μεταπτυχιακή εργασία και διδακτορική διατριβή  

 Απόσπασμα της μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής που δείχνει ότι την έχει 

συγγράψει ο σύμβουλος γαλουχίας IBCLC 

 Αντίγραφο της επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας που δείχνει ότι ολοκλήρωση του προγράμματος 

σπουδών  

 

Παρουσίαση αφίσας 

 Απόσπασμα  

 Βιβλιογραφία  

 Βεβαίωση από τους διοργανωτές του συνεδρίου ότι η παρουσίαση ολοκληρώθηκε από τον 

σύμβουλο IBCLC  

 

Bίντεο για επαγγελματίες  

 Περίληψη περιεχομένων και αντικειμενικών στόχων του βίντεο  

 Επιβεβαίωση ότι σας ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα  

 

Πρωτότυπο πρωτόκολλο ή πολιτική νοσοκομείου  

 Αντίγραφο πρωτοκόλλου ή πολιτικής  

 Επιβεβαίωση ότι σας ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα  

 

Κλινική παρατήρηση 

 Θα χρειαστεί να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά πάνω στην κλινική παρατήρηση. Η 

πιστοποίηση του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC ο οποίος παρατηρήθηκε θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ και ο σύμβουλος να έχει επαναπιστοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά.  

 Ο Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC που παρατηρήθηκε πρέπει να γράψει 

σύντομη επιστολή με τα επίσημα στοιχεία του, όπου θα περιγράφει τις κλινικές καταστάσεις που 

παρατήρησε ο αιτών σύμβουλος IBCLC και να επιβεβαιώσει τις ώρες της παρατήρησης του 

συμβούλου IBCLC από τον αιτούντα σύμβουλο IBCLC. Η επιστολή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα 

παρακάτω σημεία: 

o Όνομα του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC που ολοκλήρωσε την κλινική 

παρατήρηση  

o Ημερομηνίες και ώρες κλινικής παρατήρησης  

o Τόπος διεξαγωγής της κλινικής παρατήρησης  

o Επαγγελματική κάρτα του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC και αντίγραφο 

της ταυτότητας IBCLC (IBCLC ID card) 

o Αριθμό μητρώου IBLCE του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC (OBLCE ID 

number) 

o Αυθεντική υπογραφή του Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας IBCLC 
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Οδηγίες για απόκτηση μορίων «CERP» 
Ένα μόριο «CERP» ισοδυναμεί με εξήντα (60) λεπτά εκπαιδευτικού χρόνου σε θέματα που αναγράφονται στο 
έγγραφο Λεπτομερής περιγραφή περιεχομένου του Συμβουλίου IBLCE (IBLCE Detailed Content Outline).  
 
Ο παρακάτω πίνακας δίνει οδηγίες για την απόκτηση μορίων «CERP». Για επιπλέον βοήθεια ή ερωτήσεις σχετικά 
με την απόκτηση μορίων «CERP» θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατά τόπον αρμόδιο γραφείο της περιοχής 
σας που εξυπηρετεί τη χώρα διαμονής σας. 
 

 Λεπτομερής περιγραφή περιεχομένου ανά τομέα Είδος μορίων «CERP» προς έγκριση                    

Ανάπτυξη και διατροφή  Μόρια «R» ή «L» 
Μόρια «R CERP» αν το μάθημα/πρόγραμμα 
δεν είναι συγκεκριμένα για την ανθρώπινη 
γαλουχία και τον θηλασμό   

Φυσιολογία και ενδοκρινολογία  Μόρια «L» 

Παθολογία Μόρια «L» 

Φαρμακολογία και τοξικολογία Μόρια «L» 

Ψυχολογία, κοινωνιολογία και ανθρωπολογία  Μόρια «R» ή «L» 
Μόρια «R CERP» αν το 
μάθημα/πρόγραμμα δεν είναι 
συγκεκριμένα για την ανθρώπινη 

 γαλουχία και τον θηλασμό   Εκπαίδευση και επικοινωνία   Μόρια «L»  
 

Έρευνα Μόρια «R» 

Δεοντολογικά και νομικά θέματα  Μόρια «E» 

Εξοπλισμός και τεχνολογία  Μόρια «L» 

Δημόσια υγεία και προάσπιση δικαιωμάτων  Μόρια «R» ή «L» 
Μόρια «R CERP» αν το μάθημα/πρόγραμμα 
δεν είναι συγκεκριμένα για την ανθρώπινη 
γαλουχία και τον θηλασμό 
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