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Mit jelent az IBLCE®? 

Az IBLCE®, (Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság, továbbiakban: Vizsgabizottság) 

laktációs szaktanácsadókat vizsgáztató nemzetközi testületként egy független, nemzetközi minősítő 

szervezet, amely az IBCLC® (nemzetközileg elismert laktációs szaktanácsadó) minősítés kiadásáért 

felel. 

 

Az újraminősítés célja és módjai 
A minősítés elnyerése után az IBCLC általában öt évig jogosult az IBCLC címet viselni. Az öt év letelte 

után újraminősítés szükséges, amely újravizsgázással VAGY továbbképzési pontok 

(CERPs/Continuing Education Recognition Points) megszerzésével illetve egyéni CERP pontokkal  

lehetséges. A CERP pontokkal történő újraminősítés lehetővé tételének célja, hogy bátorítsuk a 

szakmai felkészültség fejlesztését és az élethosszig tartó tanulást. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a legelső vizsga idejekor szerzett és használt tudás nem feltétlenül 

lesz kielégítő a hosszú távú, gyakorlatorientált praktizálásban, amennyiben a megszerzett tudást nem 

tartjuk naprakészen, beépítve a legfrissebb tudományos eredményeket és az azokon alapuló 

gyakorlatot. A Vizsgabizottság éppen ezért követeli meg az ötévenkénti újraminősítést a végzett 

IBCLC laktációs szaktanácsadóktól. A rendelkezésre álló tudományos eredményekben és 

módszerekben ötévente jelentős változás történhet, amelyek elsajátítása feltétlenül szükséges az 

IBCLC laktációs szaktanácsadók folyamatos szakmai felkészültségének naprakészen tartásához. Az 

ötéves időtartamot a szakma fejlődésének felismert üteméhez igazítottuk. 

Amennyiben az öt év leteltekor az újraminősítésre jelentkező IBCLC a CERP pontokkal történő 

újraminősítés mellett dönt, a Vizsgabizottság legalább 75 CERP pont bemutatását kéri, amelyből 

legalább 50 pontnak a szoptatáshoz szorosan kapcsolódó továbbképzésből, 5 pontnak szakmaetikai 

továbbképzésből kell származnia. A maradék 20 pont származhat bármely, a szoptatási tanácsadó 

munkájához kapcsolható, továbbképzésből. 

A CERP-ek ilyetén történő felosztása az alábbiakkal magyarázható: 

 A CERP pontok túlnyomó többségének (50) a szoptatással szorosan összefüggő 

továbbképzésből kell származnia, hiszen ez a felmérendő tudás központi témája. 

 A szakmaetikai továbbképzésekből elvárt 5 CERP pont megszerzése 

 A fennmaradó 20 CERP bármely, a szoptatási tanácsadó munkájához kapcsolható 

továbbképzésből származhat, hiszen az IBCLC laktációs szaktanácsadók tudásának egy 

része a fentebb említett kategóriák egyikébe sem sorolható 

Az IBLCE újraminősítési irányelvei alapján minden IBCLC laktációs szaktanácsadónak tízévente 

kötelezően újravizsgázással kell az újraminősítését megszereznie. Ennek célja a laktációs 

szaktanácsadáshoz elengedhetetlen tudás és kognitív képességek meglétének ellenőrzése. A 

vizsgával történő újraminősítés tízévenkénti megismétlését a szakma fejlődését vizsgáló elemzések 

eredményei indokolják. 

Az ötévenkénti újraminősítés módjától függetlenül az IBCLC laktációs szaktanácsadónak meg kell 

erősítenie, hogy az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai viselkedési kódexe előírásainak 

megfelelően praktizál és jelentenie kell a minősítést befolyásoló eseményeket, ideértve az esetleges 

http://www.iblce.org/upload/downloads/CodeOfProfessionalConduct.pdf
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fegyelmi vétségeket. Hisszük, hogy az IBCLC laktációs szaktanácsadókat ez nagyban hozzásegíti az 

etikai elkötelezettségük megerősítésében. 

Az IBLCE minősítési program önkéntes alapon történő minősítést kínál, amely nem feltétlenül 

biztosítja a jogot a praktizálásra. Minden IBCLC laktációs szaktanácsadó kötelessége a jelenlegi vagy 

jövőbeni praxisának helyt adó ország vagy terület hivatalos törvényeivel összhangban 

tevékenykednie. 

Az újraminősítés feltételei 
Az újraminősítésre jelentkező IBCLC laktációs szaktanácsadóknak ötévente kell újraminősítéseiket 

megszerezniük. Öt évvel az utolsó sikeres vizsga után, az IBCLC laktációs szaktanácsadónak 

lehetősége van a CERP pontokkal (továbbképzési pontokkal), vagy ezzel egyenértékű egyéni 

pontokkal történő újraminősítésre. Egy CERP 60 perc olyan továbbképzésnek felel meg, amely az 

IBLCE meghatározása szerint megfelel a gyakorló, újraminősítésre jelentkező IBCLC laktációs 

szaktanácsadók továbbképzési követelményeinek. A vizsgával történő újraminősítés lehetősége az 

IBCLC számára mindig adott, azonban az tízévente kötelező. 

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók előrehozhatják egy évvel újraminősítésüket, amennyiben 
vizsgával szerzik meg azt. Ha az újraminősítésért vizsgázók egy évvel korábban szeretnének 
vizsgázni, mint ahogy a minősítésük érvényét veszti, úgy ebben az esetben a minősítés a sikeres 
vizsgától számított öt év múlva jár le (pld.: Amennyiben az újraminősítés 2017-ben esedékes, viszont 
a vizsgát 2016-ban teszi le sikeresen a jelentkező, ebben az esetben a minősítés lejárati ideje 2021 
lesz és nem pedig 2022). 
2016-ban az IBLCE vizsgabizottság évente kétszer biztosít lehetőséget a vizsgázásra. Azoknak a 

praktizáló IBCLC laktációs szaktanácsadók számára, akik az újraminősítésük megszerzése céljából 

teszik le a vizsgát, amennyiben sikertelen vizsgát tesznek áprilisban, úgy IBCLC minősítésük június 

30-án érvényét veszti az adott vizsga évében. Amennyiben az újraminősítésre jelentkező sikertelen 

vizsgát tesz októberben, IBCLC minősítése december 31-én jár le az adott vizsga évében. 

Kapcsolat 

10301 Democracy Lane, Suite 400  
Fairfax, Virginia 22030-2545   
USA 
Phone: +1 703-560-7330 
Fax: +1 703-560-7332 

www.iblce.org 

IBLCE irodák Ausztriában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban találhatók. Az IBCLC laktációs 

szaktanácsadók a lakóhelyük szerint illetékes irodát az IBLCE weboldalon található "Contact IBLCE" 

linken keresztül érhetik el. 

Fontos dátumok a CERP pontokkal vagy vizsgával történő 

újraminősítéshez 

Kérjük, hogy a fontos dátumokra és határidőkre vonatkozó tudnivalókat az IBLCE honlap "Key Dates” 

menüpont alatt keresse! 

 

 

http://www.iblce.org/
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Fontos kiadványok 

Az újraminősítésért folyamodó IBCLC számára az alábbi kiadványok ismerete elengedhetetlen. 

A kiadványokat az alábbi linken találja ("Resorces" — "IBLCE Documents"): www.iblce.org/resources. 

 IBLCE vizsga törzsanyaga (IBLCE Detailed Content Outline) 

 Az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái 

 Az IBCLC laktációs szaktanácsadók tevékenységi szabályzata 

 Fegyelmi eljárások 

 Az IBLCE fellebbezéssel kapcsolatos irányelvei 

Jelentkezés a vizsgával történő újraminősítésre 

A jelentkezési lap kitöltése 

Az online újraminősítési jelentkezési lap jelenleg kizárólag angolul érhető el. Az egyéb 

nyelveken újraminősítésre jelentkezni kívánó jelöltek a megfelelő jelentkezési lap elküldésével 

jelentkezhetnek. A jelentkezés feltételeit az IBCLC-k több nyelven megtalálhatják az IBLCE 

honlapján. 

Díjak és befizetések 

A vizsgadíjakra és fizetési határidőkre vonatkozó tudnivalók jelen Útmutató végén található. 

Vizsgahelyszínek 

Az IBLCE a számítógépes vizsgarendszert (CBT/computer based testing) ajánl.. Ahol ez a 

szolgáltatás nem érhető el, ott a hagyományos, papír alapú vizsgázásra nyújt lehetőséget. 

További tudnivalók az IBLCE honlapján található, illetve az Ön területileg illetékes irodája ad 

felvilágosítást. 

Különleges eljárásmód 

A Vizsgabizottság együttműködik Önnel, hogy elfogadható körülményeket teremtsen akkor is, 

ha Ön esetlegesen fogyatékossággal vagy különleges elbánást igénylő egészségügyi 

állapotban vizsgázik. A jelölteknek a jelentkezési lapon fel kell tüntetniük az igényelt speciális 

elhelyezés vagy bánásmód okát. A jelölteknek igazolniuk kell az egészségügyi állapotot, amiért 

a különleges eljárást kérvényezik. 

 

A speciális elhelyezés előkészítésének biztosítása érdekében a Vizsgabizottságot a vizsgára 

jelentkezéskor kell tájékoztatni a felmerült igényről. Amennyiben a jelölt egészségügyi állapota 

a vizsgára történt jelentkezés után teszi indokolttá a speciális elhelyezés kérvényezését,  a 

jelöltnek a lehető leghamarabb jeleznie kell a Vizsgabizottság felé az igényét. 

 Megjegyzés várandós édesanyák részére  

 

Amennyiben a jelölt állapotában olyan változás történik, amely meggátolja a vizsgán történő 

részvételben, mielőbb jeleznie kell az IBLCE felé. Az IBLCE munkatársai segítik a jelöltet  

tájékozott döntés meghozásában. 

A visszalépésnek pénzügyi vonzatai vannak. A regionális IBLCE iroda alkalmazottai 

segítségére lesznek a megfelelő döntés meghozatalában. 

 

http://www.iblce.org/resources
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Szoptatás a vizsga ideje alatt 

Az IBLCE vizsgabizottság elkötelezett a laktáció és szoptatásvédelme mellett, ezért fontosnak 

tartjuk, hogy a vizsgán résztvevő, szoptató édesanyák részére engedményeket tegyünk. A 

vizsga biztonságának megóvása mellett lehetőséget biztosítunk a szoptatásra  vagy fejésre 

elfogadható körülmények között. 

 

A Vizsgabizottság elfogadható körülményeket próbál teremteni szoptatott kisbabával vizsgázó 

édesanyák számára. Amennyiben a vizsga alatt előreláthatólag szoptatnia kell majd 

gyermekét, kérjük, tanulmányozza át a "Procedures for Breastfeeding Breaks During Exam 

Administration" c. tájékoztatót, amelyet az IBLCE honlapján a "Resources" — "IBLCE 

Documents" menüpont alatt talál. 

 

Vizsga idegen nyelven és kétnyelvű szótár használata 

Az IBLCE vizsgát számos nyelvre lefordították. Azok számára azonban, akiknek anyanyelve 

nem található meg ezen fordítások között, az IBLCE hosszabb időt ad a vizsgára, és 

engedélyezi kétnyelvű szótár használatát. 
 

Amennyiben szótárhasználati igényét a Vizsgabizottság elfogadja, úgy a vizsga időtartamára a 

Vizsgabizottság gondoskodik szótárról az Ön számára. Saját szótár használata nem 

engedélyezett. A Vizsgabizottság által biztosított szótár NEM orvosi szótár. 

Belépés a vizsga helyszínére 

A belépéshez a jelölteknek KETTŐ (2) db igazolványra lesz szüksége, amelyből az egyik 

igazolványnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, aktuális fényképét és aláírását. A másik 

igazolványnak tartalmaznia kell vagy a jelölt nevét és aláírását, vagy a nevét és aktuális 

fényképét. 

 

Az ELSŐ igazolványt az alábbiak közül KELL választani:  
 

o fényképes jogosítvány 
o fényképes személyi igazolvány 
o útlevél fényképpel 
o fényképes katonai igazolvány 
o fényképes vízum 
o zöldkártya, permanent residence card (USA-ban) 

 

A MÁSODIK igazolványnak tartalmaznia KELL az Ön nevét és aláírását vagy az Ön nevét és aktuális 

fényképét. Ezek lehetnek:  
 

o aláírással ellátott hitelkártya 
o aláírással ellátott alkalmazotti igazolvány 
o aláírással ellátott diákigazolvány 
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Amennyiben az ELSŐ és MÁSODIK igazolványon szereplő nevek nem egyeznek, a jelöltnek be kell 

mutatnia a névváltoztatást bizonyító dokumentumot (házasságlevél, végzés a válásról, bírósági 

határozat stb.).  

Figyelmeztetés: Amennyiben a jelölt nem rendelkezik az említett kétféle igazolvánnyal, vegye fel a 

kapcsolatot a regionális irodával, hogy információt kapjon a lehetőségeiről. A változásokat a vizsga 

megkezdése előtt legkésőbb 72 órával be kell jelenteni. 

Kérjük, érkezzen időben a vizsga helyszínére! A jelölteknek 30 perccel a vizsga időpontja előtt a 

helyszínre kell érkezniük. Ez elég időt biztosit a regisztrációhoz. A vizsga megkezdése után 15 perccel 

vagy azután érkező jelöltek elesnek a vizsgán történő részvétel lehetőségétől és elveszítik befizetett 

vizsgadíjukat. A vizsga napján, a vizsga helyszínén történő regisztrációt elmulasztó jelöltek szintén 

elveszítik befizetett vizsgadíjukat. E szabályok alól nincs kivétel! 

Minden vizsgahelyszínt egy vagy több vizsgabiztos felügyel. A vizsgázóknak a vizsgabiztos által 

ismertetett szabályokat kell követniük. Ezek a szabályok a vizsga zavartalan lefolyását és a vizsgázók 

egyenlő elbánáshoz való jogát hivatottak biztosítani. A vizsgabiztosok tájékoztatni fogják a vizsgázókat 

a személyes tárgyaik (táska) tárolására alkalmas helyekről. A vizsga alatt a vizsgabiztosok 

folyamatosan figyelik a vizsgázókat, különösen a csalás megakadályozása vagy egyéb nemkívánatos 

viselkedés kiszűrése érdekében.  

 

Elektronikus eszközök (pl. mobiltelefon) használata tilos a vizsga ideje alatt. Ezen eszközök 

birtoklásán vagy használatán ért vizsgázókat a vizsga befejezésétől eltiltják. E szabály alól nincs 

kivétel! Felhívjuk a vizsgázók figyelmét, hogy bizonyos mobiltelefonok kikapcsolt állapotban is 

csörögnek. Azok a vizsgázók, akik mobiltelefonjaikat mégis magukkal hozzák a vizsgára, azokat a 

vizsgabiztos által kijelölt helyen, kikapcsolva (a lenémítás nem elegendő!) kell tárolniuk. [Fontos: sem 

a Vizsgabizottság, sem pedig a vizsgabiztosok nem felelnek a jelölt tulajdonáért.] Abban az esetben, 

ha a vizsgázó telefonja ennek ellenére riaszt vagy csörög, a vizsgázót a vizsgabiztos eltiltja a vizsga 

befejezésétől. E szabály alól nincs kivétel! 

 

A vizsgázók, a vizsga ideje alatt nem beszélgethetnek egymással. Minden, a vizsga lefolyásával 

kapcsolatos kérdést a vizsgabiztos válaszol meg a korábbi eligazítás alkalmával. A vizsga tartalmára 

vonatkozó kérdések nem megengedettek. A vizsgabiztosok nem értelmezhetik a vizsga kérdéseit és 

nem adhatnak magyarázatot azokra, valamint nem segíthetnek az értelmezésben. A csalás szigorú 

elbírálás alá esik. A vizsgabiztosnak jogában áll bárkit a vizsga folytatásától eltiltani, akit csaláson ér. 

 

 

 

A vizsgát követően nem megengedett a vizsgakérdések megvitatása, még azokkal sem, akik 

szintén vizsgáztak. Mindez a legszigorúbban tilos! Ez jogi és etikai kérdés is, mivel az IBLCE 

szellemi tulajdonának hűtlen kezelését jelenti. Az IBLCE ezt a kérdést nagyon szigorúan kezeli, és 

különös szigorral jár el ezekben az ügyekben. 
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A vizsgakérdéseket Ön a vizsga befejezése után sem beszélheti meg senkivel, még a vizsgán 

résztvevő más jelölttel sem. Ez szigorúan tilos. Ennek áthágása egyszerre etikai és jogi kérdés, amely 

a Vizsgabizottság szellemi tulajdonával történő visszaélésként értelmezhető. A vizsgabizottság eljárást 

indít azok ellen, akik ezt nem tartják tiszteletben. 

 

A vizsga lehet papíralapú vagy számítógépes. A számítógépes vizsga során a vizsgázó a 

Vizsgabizottság által biztosított számítógépet használja. Papíralapú vizsga esetén a kérdéseket egy 

vizsgafüzet tartalmazza, a válaszokat pedig egy különálló válaszlapon kell ceruzával jelölni. 

 

Tájékoztatás a vizsgaeredményekről 

A hivatalos vizsgaeredményről értesítést a vizsgát követő két-három hónap múlva kap a jelentkező 

levélben. Azok a jelentkezők, akik sikeresen teljesítettek a vizsgán, a bizonyítványukkal és az 

azonosító kártyájukkal együtt megkapják a vizsgateszt értékelési kimutatását is. 

 

Kézi újraszámolás kérvényezése 

Amennyiben Ön nincs meggyőződve arról, hogy vizsgaeredményét helyesen állapították meg, 

kézi újraszámolást kérhet. A kézi újraszámolással és annak díjaival kapcsolatos tudnivalókat 

az IBLCE Appeals Policies/Az IBLCE panaszokkal kapcsolatos irányelvei/ kiadványban találja. 

Ezt a dokumentumot, angol nyelven, az IBLCE honlapon a "Resources" — "IBLCE 

Documents" menüpont alatt találja. 

 

Vizsgaeredmény fellebbezése 

 

Az IBLCE felülvizsgálja a kedvezőtlen vizsgaeredményre vonatkozó fellebbezéseket. A kedvezőtlen 

határozat ellen a következő esetekben lehet fellebbezni:(1)Feltételezhető a vizsgával kapcsolatban 

nem megfelelő adminisztrációs eljárás, (2) Olyan rossz vizsgakörülmények, melyek jelentős 

mértékben zavarták a vizsga folyamatát, vagy egyéb szabálytalanságokhoz vezettek. Az alábbiakra 

vonatkozó fellebbezéseket NEM fogadja el az IBLCE: (1) a ponthatár meghatározása, (2) a vizsga 

vagy más mérőeszköz vagy egyedi vizsga tételek, vagy (3) a vizsga tartalom hitelessége. 

 

További információk a vizsga eredményének megfellebbezésére vonatkozóan megtalálhatók Az 

IBLCE vizsgabizottság fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrendje (IBLCE Appeals Policies) 

dokumentumban, mely megtalálható az IBLCE honlapjának “Resources” (Forrásanyagok) menüpont 

alatt az “IBLCE Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalon. 

 

Ismételt vizsgával kapcsolatos eljárásrend 
 

Sikertelen vizsgát követően az ismételt vizsgák száma nem korlátozott. Javasolható, hogy az 

ismételt vizsgára jelentkezők alaposan tanulmányozzák át a vizsgájukról kapott részletes 
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jelentést és vegyenek részt azon témakörökkel kapcsolatos továbbképzéseken, amely 

témakörökben alacsony pontszámokat értek el. Az ismételt vizsgára történő jelentkezéshez a 

jelöltnek meg kell felelni az aktuálisan érvényben lévő vizsgára bocsáthatósági 

követelményeknek, el kell küldenie az adott évre szóló vizsgajelentkezési anyagot, és be kell 

fizetnie a megfelelő vizsgadíjat. 

 

 

 

A CERP pontokkal történő újraminősítés kérvényezése  

Minden lényeges információt megtalál az IBLCE honlapján a "Recertify" — "Application Information" 

menüpont alatt. 

 

A jelentkezési lap kitöltése 

Az online újraminősítési jelentkezési lap jelenleg kizárólag angolul érhető el. Az egyéb nyelveken 

jelentkezni kívánó jelöltek a megfelelő jelentkezési lap elküldésével kérhetik a CERP pontokkal 

történő újraminősítésüket. A jelentkezéssel kapcsolatos információkat a jelöltek az IBLCE 

honlapján találják meg , amely több választható nyelven is elérhető. 

 

Kategóriák és a szükséges CERP pontok száma 

A Vizsgabizottság három, különböző kategóriában fogad el CERP pontokat: 

 L-CERP: olyan tevékenységért adható, amely szoros kapcsolatban áll a humán laktációval és 
a szoptatással, valamint a szoptatott csecsemő gondozásával. 

 E-CERP: olyan továbbképzésért adható, amely egészségügyi szakmai etikával, praktizálással, 
irányelvekkel kapcsolatos. 

 R-CERP: opcionális kategória, olyan továbbképzésért adható, amely bármilyen kapcsolatban 
 áll a laktációs szaktanácsadói gyakorlattal. 

  

A CERP pontokkal történő sikeres újraminősítéshez az újraminősítésre jelentkező IBCLC laktációs 
szaktanácsadónak legalább 75 CERP pontot kell szereznie a legutóbbi sikeres vizsgája óta eltelt 
5 év alatt. A 75 CERP pontnak az alábbi súlyozás szerint KELL összeadódnia: 

 legalább 50 L-CERP és 

 legalább 5 E-CERP és 

 legalább 20 további CERP, amelyek lehetnek L, E vagy R-CERP pontok 

 

CERP pontokat megfelelő továbbképzésekkel lehet szerezni, melyeket vagy az IBLCE ismert el 

mint CERP pontokat szerző továbbképzést, vagy lehetnek olyan képzések, amelyeket nem az 

IBLCE ismert el. Amennyiben a Vizsgabizottság egy továbbképzést pontszerzőnek nyilvánított, az 

elvégzését igazoló oklevélen feltüntetik a CERP pontok regisztrációs kódját, mennyiségét és 

típusát. 

 

Egyéni CERP pontok  

Az Egyéni CERP pontok útmutatója (Individual CERP guide) az L, E és R-CERP pontok 

elfogadtatását teszi lehetővé az alábbi esetekben. Az ezzel kapcsolatos részleteket és 
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korlátozásokat az IBCLC-k az IBLCE honlapján a "Resources" — "IBLCE Documents" menüpont 

"The Individual CERPs Guide" alatt tekinthetik meg. 

 

 Első vagy társszerzője lektorált szakmai folyóiratban vagy könyvben megjelent cikknek, 
 absztraktnak vagy fejezetnek 

 mesterkurzus szakdolgozat és doktori disszertáció a teljes mester- és doktori képzés 
elvégzésével 

 poszter prezentáció 

 videofilm egészségügyi szakdolgozók részére 

 eredeti kórházi protokoll vagy szabályzat első vagy társszerzője 

 klinikai gyakorlat megfigyelése 

 humán laktációval és anyatejes táplálással kapcsolatos továbbképzés elvégzése  

 előadás megtartása 

 

Amennyiben a továbbképzés témája az IBCLC praxis szempontjából releváns, a tartalomtól 

függően a továbbképzés L, E vagy R-CERP pontot ér. 

 

R-CERP pontok 

Az újraminősítéshez az IBCLC-k legfeljebb 20 R-CERP pontot számolhatnak el. Az 

újraminősítéshez NEM kötelező R-CERP pontokat szerezni. Az R-CERP pontokat az alábbi, a 

laktációs szaktanácsadói gyakorlathoz kapcsolódó továbbképzésekért kaphat: 

 

 Általános anatómia 

 Csecsemőfejlődés 

 Kutatási és statisztikai módszerek 

 Az egészségügyi gyakorlat kulturális különbségei 

 Posztpartum depresszió 

 Tanácsadói és kommunikációs készségek 

 Felnőttoktatási alapok 

 Csecsemőmasszás 

 Kiegészítő terápiák (csak áttekintő előadások) 

 

Ötévenként egyszer az IBCLC laktációs szaktanácsadók az alábbi tanfolyamok közül egy vagy 

több elvégzéséért legfeljebb 6 R-CERP pontot kaphatnak. 

 CPR (Újraélesztés) 

 NRP (Újszülött újraélesztés) 

 PALS (Pediatric Advanced Life Support) 

 ACLS (Advanced Cardiac Life Support) 

 S.T.A.B.L.E (Sugar & safe care, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work, 
Emotional support) 

 

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók minden egyes képzést igazoló tagsági igazolványért 3 R-

CERP, de összesen nem több, mint 6 R-CERP kaphatnak. Amennyiben az IBCLC oktatója egy 

ilyen kurzusnak, 6 R-CERP pontot számolhat el. 
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Fontos: Az IBLCE ötévente legfeljebb 6 R-CERP pontot fogad el ezekre a végzettségekre, 

függetlenül attól, hogy hány ilyen végzettsége van. Amennyiben az IBCLC-t kiválasztják  

ellenőrzésre, másolatot kell küldenie a végzettséget igazoló kártyája első és hátsó lapjáról,  hogy 

igazolja a részvételét e kurzusokon. 

 

A CERP pontok dokumentálása 

Az ellenőrzésre kiválasztott IBCLC-k kötelesek benyújtani a képzések elvégzését igazoló 

dokumentumok másolatát. Az IBLCE nem tartja nyilván a CERP pontokat adó képzéseken 

résztvevők névsorát. Amennyiben az IBCLC nem találja a végzettséget igazoló dokumentumot, fel 

kell vennie a kapcsolatot a képzés szervezőjével.  

 

Titoktartási irányelvek 

A Nemzetközi Szoptatási Tanácsadói Tanácsadó Testület (IBLCE) elkötelezett a jelentkezők, 

tanúsítvánnyal rendelkezők és a vizsga folyamatával kapcsolatos bizalmas és/vagy védett 

információk védelmére. Az IBLCE nem hoz nyilvánosságra semmilyen bizalmas információt a 

jelentkezőkről/ tanúsítvánnyal rendelkezőkről, kivéve, ha azt az adott személy írásban engedélyezi 

vagy a törvény előírja. 

 

Vizsga eredmények  

Az egyéni vizsgaeredmények bizalmas információnak számítanak. A vizsgaeredményeket csak az 

egyes jelölteknek adják ki, kivéve ha arra a jelölt előre aláírásával hitelesített engedélyt ad. Az 

eredményeket nem adják ki telefonon vagy faxon. A pályázók/tanúsítvánnyal rendelkezők által 

benyújtott kérelmeket (mind az első, mind az újraminősítésre) bizalmas információnak kell 

tekinteni. 

 

Vizsgajelentkezési folyamat állása 

Az egyéni jelentkezések bizalmasan kezelendők. Az IBLCE nem ad tájékoztatást arról, hogy az adott 

személy tanúsítvány iránti kérelmet nyújtott-e be kérelmet a minősítésre vagy vizsgázott-e. A jelenlegi 

minősítési állapot megtekinthető és  ellenőrizhető a szabályzat  Minősitési nyilvántartás (Credential 

Verification) részében leírtak szerint. 

 

Minősítések nyilvántartása 
 
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó minősítéssel rendelkező személyek neve nem tartozik a 
bizalmasan kezelt információk közé, névsorukat az IBLCE vizsgabizottság nyilvánosságra hozhatja. 
A nyilvánosságra hozott anyagok magukban foglalhatják a minősített személy nevét,  országának, 
városának nevét és érvényben levő minősítési státuszát. Az IBCLC minősítéssel rendelkező 
személyek online adatbázisa nyilvános. A munkáltatók írásos igazolást kaphatnak munkavállalójuk 
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minősítéséről, amennyiben az IBLCE vizsgabizottság erről előzetesen írásbeli felhatalmazást kap a 
vizsgázótól. 
 
A laktációval és szoptatással kapcsolatos kutatások előmozdítása és támogatása érdekében az 
IBLCE törekszik a kutatókkal való együttműködés kialakítására. Kutatási és értékelési célok 
érdekében az IBLCE  fenntartja a jogot egyes adatok - többek között a vizsgaeredmények és 
adminisztrációs eljárások - felhasználására a személyes adatok közlése nélkül. Az IBLCE ezen 
felül közzétehet jóváhagyott kérdőíveket tagjai számára, melyek kitöltése nem kötelező. 

 

 

Ellenőrzési eljárásrend 

 

IBLCE vizsgálat alá vonja mind az első mind az újraminősítési jelentkezések egy részét. Az ilyen 

ellenőrző vizsgálatokra egységes és véletlenszerű kiválasztás alapján kerül sor. A vizsgálatra való 

kiválasztás esetén a vizsgára illetve az újraminősítésre jelentkező köteles időben átadni minden 

igényelt információt. Ennek elmulasztása az IBLCE vizsgán való részvétel késedelmét vagy 

elutasítását, illetve fegyelmi eljárást vonhat maga után.  

 

A fent hivatkozott véletlenszerű kiválasztáson alapuló egységes vizsgálatok mellett az IBLCE 

kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármely pályázótól vagy újraminősítésre jelentkezőtől bekérje a 

képzettségre, foglalkoztatásra vagy munkavégzésre, illetve a minősítésre vagy az újraminősítésre 

vonatkozó jogosultság bizonyítékait, amelyeket utóbbiak kötelesek időben és teljes körűen benyújtani. 

Ennek elmulasztása az IBLCE vizsgán történő részvétel késedelmét vagy elutasítását, illetve fegyelmi 

eljárást vonhat maga után.  

 

Amennyiben az IBLCE megítélése szerint a minősítés vagy újraminősítés alátámasztását szolgáló 

dokumentációt tévesen vagy csalási szándékkal nyújtották be, akkor az IBLCE kifejezetten fenntartja 

a jogot, hogy megtagadja a pályázótól a vizsgázás lehetőségét és/vagy fegyelmi eljárást indítson vele 

szemben. 

 

Hátrányos megkülönböztetés elleni szabályok 

Az IBLCE vizsgabizottság nem különböztet meg hátrányosan senkit sem képességei/fogyatékossága, 

nemi identitása, szexuális orientációja, származási, etnikai vagy nemzeti hovatartozása, politikai 

meggyőződése, családi állapota, földrajzi helye, gazdasági/társadalmi helyzete, vallási, hitbeli 

hovatartozása vagy bármely alapon, mely az Egyesült Államok vagy Virginia Állam törvényeiben 

szerepel - sem a jelentkezési, sem a vizsga, sem a minősítés folyamata során. 

 

Az IBCLC cím és védjegy használatának irányelvei  

A Laktációs Szaktanácsadók Nemzetközi Vizsgabizottsága (angol rövidítés: IBLCE) tulajdonában 

megtalálhatók bizonyos elnevezések, védjegyek és logók. Ezek között megtalálható az IBLCE 

rövidítés, a minősítést igazoló “International Board Certified Lactation Consultanat” elnevezés és 

annak angol rövidítése: IBCLC (a továbbiakban: Védjegyek). A Védjegyeket kizárólag azok 
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használhatják, akik megfeleltek az IBLCE minősítés feltételeinek, sikerrel letették az IBLCE vizsgát és 

fenntartják IBCLC státuszukat. A Védjegyek használatával kapcsolatos információk az IBLCE 

honlapján a "Resources" — "IBLCE Documents" menüpont alatt találhatók. 

 

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók nyilvántartása 

A Vizsgabizottság fenntartja a jogot, hogy az általuk vezetett szaknévsorban feltüntesse az aktív 

IBCLC laktációs szaktanácsadók nevét. A nyilvántartás elérhető az IBLCE honlap "Verify" menüpontja 

alatt.  

 

Minősítés elévülése 

Amennyiben az IBCLC laktációs szaktanácsadó minősítése elévül, egy év áll a rendelkezésére, hogy 

letegye a vizsgát anélkül, hogy az előírt gyakorlati órákon és képzéseken részt kelljen vennie. Leteheti 

az áprilisi vagy az októberi vizsgát a teljes vizsgadíj kifizetése mellett. Bármelyik soron következő 

vizsga letételéhez az IBCLC laktációs szaktanácsadónak mindenben meg kell felelnie az először 

vizsgázókra vonatkozó - az adott vizsga idejében aktuálisan érvényben lévő - 

követelményrendszernek. 
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IBLCE vizsgadíj táblázat 2018 — újraminősítésre jelentkezők számára 

1-es sávba tartozó országok 

 

1-es sáv 

országai 

(angolul) 

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)  

 

 

Valuta Vizsgával 

történő 

újraminősítés 

díja  

CERP 

pontokkal 

történő 

újraminősítés 

díja  

Kézi számolás 

kérvényezésének 

díja 

Visszatérítés újraminősítést kérőknek, akik nem 

felelnek meg a vizsga kritériumainak vagy 

visszavonják jelentkezésüket a megadott 

határidőig 

USD $470 $470 $100 $235 

 

A jelentkezési határidőkre vonatkozó információ az iblce.org honlapon található. 

Az online jelentkezési  rendszer követelménye a vizsgadíj USD-ben való befizetése - a fizetés napján megállapított váltási 

árfolyamon. Amennyiben Ön az online jelentkezést veszi igénybe, a vizsgadíjat is online kell fizetnie. A rendszer elfogad 

hitelkártyát és előre fizetett hitelkártyát. Amennyiben papír alapon nyújtja be a jelentkezését, a díjak a fenti táblázatban 

találhatók. További információért kérjük, keresse az Ön lakóhelye szerint illetékes irodát vagy a magyarországi IBLCE 

koordinátort. 
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IBLCE vizsgadíj táblázat 2018 — újraminősítésre jelentkezők számára 

2-es sávba tartozó országok 

 

2-es sáv 

országai 

(angolul) 

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  

 

 

Valuta Vizsgával 

történő 

újraminősítés 

díja 

CERP pontokkal 

történő 

újraminősítés 

díja 

Kézi számolás 

kérvényezésének 

díja 

Visszatérítés újraminősítést kérőknek, akik nem 

felelnek meg a vizsga kritériumainak vagy 

visszavonják jelentkezésüket a megadott határidőig 

USD $350 $350 $90 $175 

 

A jelentkezési határidőkre vonatkozó információ az iblce.org honlapon található. 

Az online jelentkezési  rendszer követelménye a vizsgadíj USD-ben való befizetése - a fizetés napján megállapított váltási 

árfolyamon. Amennyiben Ön az online jelentkezést veszi igénybe, a vizsgadíjat is online kell fizetnie. A rendszer elfogad 

hitelkártyát és előre fizetett hitelkártyát. Amennyiben papír alapon nyújtja be a jelentkezését, a díjak a fenti táblázatban 

találhatók. További információért kérjük, keresse az Ön lakóhelye szerint illetékes irodát vagy a magyarországi IBLCE 

koordinátort. 
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IBLCE vizsgadíj táblázat 2018 — újraminősítésre jelentkezők számára  

3-as sávba tartozó országok 

3-as sáv 

országai 

(angolul) 

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 

 

 

Valuta Vizsgával 

történő 

újraminősítés 

díja  

CERP pontokkal 

történő 

újraminősítés 

díja 

Kézi számolás 

kérvényezésének 

díja 

Visszatérítés újraminősítést kérőknek, 

akik nem felelnek meg a vizsga 

kritériumainak vagy visszavonják 

jelentkezésüket a megadott határidőig 

USD $250 $250 $70 $125 

 

A jelentkezési határidőkre vonatkozó információ az iblce.org honlapon található. 

Az online jelentkezési  rendszer követelménye a vizsgadíj USD-ben való befizetése - a fizetés napján megállapított váltási 

árfolyamon. Amennyiben Ön az online jelentkezést veszi igénybe, a vizsgadíjat is online kell fizetnie. A rendszer elfogad 

hitelkártyát és előre fizetett hitelkártyát. Amennyiben papír alapon nyújtja be a jelentkezését, a díjak a fenti táblázatban 

találhatók. További információért kérjük, keresse az Ön lakóhelye szerint illetékes irodát vagy a magyarországi IBLCE 

koordinátort. 


