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Ujian IBCLC Akan Ditawarkan dalam
Semua Bahasa melalui CBT pada tahun

2017!

IBLCE® sangat senang dapat menawarkan semua 17 bahasa
ujian dalam pengujian berbasis komputer (CBT) untuk ujian bulan
Oktober 2017! Harap ingat bahwa ujian April hanya ditawarkan
dalam bahasa Inggris.
 
Sebagai pengingat, halaman aplikasi ujian Oktober akan buka
pada tanggal 1 Maret 2017, dengan batas waktu 15 Mei 2017.
Kunjungi situs IBLCE untuk informasi lebih lanjut mengenai
tanggal-tanggal penting tahun 2017.
 
Perlu dicatat bahwa meskipun ujian sekarang akan ditawarkan
melalui CBT dalam semua bahasa, IBLCE mengantisipasi bahwa
waktu untuk menerima hasil pemeriksaan pada dasarnya akan
tetap sama sehubungan dengansebagian kecil tempat ujian masih
tertulis di seluruh dunia, dan tinjauan setelah ujian untuk ujian 17
bahasa melibatkan melibatkan tim  psikometri dan ahli subjek.
 
IBLCE sangat tertarik untuk mengambil langkah ini dalam
membuat proses ujian lebih nyaman bagi semua kandidat dan
sertifikasi ulang IBCLC, di mana pun mereka berada di seluruh
dunia!

Selamat kepada IBCLC yang Baru dan
mendapatkan Sertifikasi ulang pada

tahun 2016!

IBLCE telah melaksanakan ujian IBCLC pada bulan April dan
Oktober 2016 dengan lebih dari 5.300 kandidatpeserta ujian, yang
merupakan suatu peningkatan sebanyak 30% dari aplikasi ujian
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Dewan IBLCE

Ingatlah bahwa
apabila informasi

kontak Anda
berubah, termasuk
alamat email, ini

merupakan
tanggung jawab
profesional Anda

untuk memberitahu
IBLCE.

 
Terima kasih untuk
mengingat bahwa
kami tidak dapat

tetap berhubungan
dengan Anda

apabila Tnda tidak
terus berhubungan

dengan kami!
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beserta informasi

terbaru anda!
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Negara sekitar
berapa banyak
negara di seluruh
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Jawaban:
d. 50!

Kuis tentang
Negara per

Kuarter

Pertanyaan:
Manakah berikut
ini yang benar
mengenai Macau?
 
A. Macau

tahun 2015! IBLCE juga sangat senang memiliki lebih dari 3.300
IBCLC yang melakukan sertifikasi ulang melalui CERPs.
 
Hasil ujian bulan Oktober baru sajadirilis di akun online dan
dikirimkan dari kantor IBLCE pada pertengahan Desember. Harap
ingat bahwa hasil pada lembaran kertas tersebut adalah hasil
resmi.

Advokasi IBLCE Terbaru

Sebagai fitur yang periodik, IBLCE akan memberikan informasi
terbaru pada upaya advokasi di seluruh dunia. Dalam edisi

terakhir dari enewsletter, IBLCE menyoroti kunjungan resminya
bersama Departemen Kesehatan dan UNICEF di Peru. Dalam edisi
ini, mengingat perubahan yang akan datang di Washington, DC

dan tempat-tempat lainnya dalam Negara tersebut, IBLCE
berfokus pada upaya advokasi baru-baru ini di Amerika Serikat.

 
IBLCE melakukan banyak hal untuk mempromosikan IBCLC dan
menyusui. Mengingat lingkungan kesehatan yang dinamis di
seluruh dunia, IBLCE terus untuk meningkatkan upaya-upaya
advokasi dalam mendukung Anda dan credential Anda, IBCLC!
Berikut adalah ringkasan singkat dari sejumlah kegiatan advokasi
IBLCE baru-baru ini.
 
IBLCE telah lama menjadi organisasi anggota penuh dari United
States Breastfeeding Committee (USBC)/Komite Menyusui
Amerika Serikat, suara nasional yang diakui untuk advokasi
menyusui dan dukungan di Amerika Serikat. Konstelasi Lactation
Support Providers (LSP)/Penyedia Bantuan Laktasi dalam USBC
dicatat menjadi permanen, kelompok kerja yang sedang berjalan
bersama administratif support USBC.  Karena begitu pentingnya
meningkatkan dukungan masyarakat untuk keluarga menyusui,
kelompok LSP akan terus menyampaikan pesan mengenai
pelatihan dan penggantian untuk pelayanan. IBLCE telah
memainkan peran aktif dalam kelompok kerja USBC ini dan akan
terus melakukannya, menunjukkan peluang dan tantangan,
terutama mengingat potensi perubahan dalam arena politik dan
kesehatan.
 
Sebagai ulang tahun kelima Surgeon General's Call To Action to
Support Breastfeeding semakin dekat, IBLCE menyampaikan
komentar sebagai laporan untuk diserahkan ke Surgeon General.
IBLCE berkomentar fokus pada strategi implementasi kunci yang
akan memiliki dampak terbesar pada credential IBCLC jika mereka
itu harus dibuat prioritas selama lima tahun ke depan. Hal ini
termasuk: menjamin akses, termasuk asuransi, untuk layanan
yang diberikan oleh International Board Certified Lactation
Consultants; mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan untuk
ketersediaan yang lebih besar dari bank donor ASI yang aman
untuk bayi yang lemah; dan bekerja menuju pembentukan cuti
bersalin untuk semua ibu bekerja.
 
IBLCE baru-baru ini menandatangai surat advokasi mengenaiFood
and Drug Administration (FDA) mendesak FDA untuk secara resmi
mengatasi dampak kesehatan masyarakat perihal pemberian label
susu formula yang menyesatkan dan membingungkan.
 
IBLCE juga baru-baru inimenandatangani sebuah surat kepada

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xGBdf-LXaGO8_FEYHmGjeEHH9RcUKI0nwPaNapjdeNcEu95a3ggWvOjL3opwZnFKRJT3uGiNWMmhHPzUWgJ4FtO-Q2gA3xBkG_ulECaFHWzOOv1biI1MYaYg05URk1412tCfBJxNfr3G-FQyYhX4hRAQwg3qp8LxKvLMOJ7ZgagldTezW_a1tQ==&c=&ch=


Rosane Baldissera dan Roberto Issler berbicara

mempunyai
densitas populasi
dengan 20,497
orang per
kilometer persegi.
  
B. Macau dikenal
sebagai "Las
Vegas"nya Asia.

C. Populasi Macau
142,000 orang.
 
Jawaban: A dan B
adalah benar.
Populasi Macai
sebenarnya
adalah lebih dari
560.000!
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Kunjungi kita di
YouTube

pimpinan Kongres yang telah dirilis oleh Trust for America's Health
(TFAH) menentang pencabutan Dana Pencegahan dan Kesehatan
Masyarakat, resmi di bawah Undang-Undang Affordable Care Act
dan yang ditargetkan untuk pencabutan. IBLCE mencatat bahwa
pencabutan Dana Pencegahan akan menyebabkan kesenjangan
pendanaan untuk program kesehatan masyarakat yang penting
yang telah mencantumkan dana untuk inisiatif menyusui.
 
IBLCE juga baru-baru ini secara resmi mendukung USBC dan
American Civil Liberties Union (ACLU) surattersebut mendesak
Departemen Tenaga Kerja AS untuk memperkuat informasi yang
tersedia mengenaiketentuan "Reasonable Break Time for Nursing
Mothers/Waktu Istirahat yang Wajar bagi Ibu Menyusui" dalam
Affordable Care Act dengan memperluas panduan tentang ruang
lingkup perlindungan hukum bagi karyawan dan persyaratan bagi
pengusaha.
 
IBLCE akan terus bekerja untuk mempromosikan dan melindungi
IBCLC dan menyusui di seluruh Amerika Serikat dan dunia.
Organisasi ini akan tetap memnberitahu Anda tentang kegiatan
beserta hasilnya dalam edisi mendatang pada enewsletter ini.

Terima kasih atas respon Anda untuk
Ajakan IBLCE kepadapara Relawan!

Terima kasih kepada semua orang yang merespon beberapa
Ajakankepada Relawan selama dua bulan terakhir. IBLCE sangat
menghargai relawan dari keragaman latar belakang yang
merupakan pemimpin saat ini dan masa depan dalam masyarakat
IBCLC.
 
IBLCE akan menjangkau aplikan segera dengan pemilihan
anggota komite baru!

IBLCE memperkenalkan IBCLC pada
Konferensi Nasional Brasil mengenai

Menyusui

Dari 21-25 November di Florianopolis, Brazil, 1.400 orang
berkumpul bersama untuk mengikuti Konferensi Nasional XIV
Brasil mengenai Menyusui. Konferensi yang diselenggarakan
setiap dua tahun, adalah konferensi menyusui terbesar di Brasil.
 
Untuk pertama kalinya, IBLCE menyediakan sebuah stan di area
pameran untuk memberikan visibilitas dan dukungan untuk
pengembangan IBCLC di Brasil.
 

Sekitar 15 IBCLC
menghadiri
pertemuan
tersebut. Negara
Koordinator
IBLCE Brasil
Rosane
Baldissera, dan
Anggota Dewan

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xGBdf-LXaGO8_FEYHmGjeEHH9RcUKI0nwPaNapjdeNcEu95a3ggWvPiLkm7DqQN8RviracfHt-CKljffOBSiEpCDW275vCLDv8j4tIi4U-Usg_qA86gPs-D8Hl32SeorA47gm3QtX4d3yWo3eRd5090Gh0xdiklqXrN07NRpXbm0AfiC1VyZVnG82bKlNgnm9jDhU8Hbdo1gI-e5gBmlXc6KxB93XLoPArhM_hO5QQiMrc3ZNMFkGdw6KU2Pfm1E5fHhsNpclr17Qk1_6ghWel3GZ1pXUE-ri67FPgz4ezpwUMSpH02Khg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xGBdf-LXaGO8_FEYHmGjeEHH9RcUKI0nwPaNapjdeNcEu95a3ggWvKvHGOkEVxPjibENYi2c8lerhX31XORdF8CFLjvyRleuV5FHvg1GaiZT6lfNUbJjs2aC0UliDDCKpZwt2wFZv--5v5aTntoZhAx26VT2K-EA9btGpkOF-C0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xGBdf-LXaGO8_FEYHmGjeEHH9RcUKI0nwPaNapjdeNcEu95a3ggWvPBS8Vl5q_69lpI2Xt2YBXpOEuoH2tYgtayGKFtVPKqzlv9ZYd_D7YWpdUCuOfKdtPU-1yplOucoXE_davkCc2JS4hQFCPTzXcUfU2lPkZVdle0opyQE7pJaPKnLaA6x2slXbGyXD79JsqflcqbRwiFxb0N1JbpG3W6S9fbStWnh4-i-nSw3hBzijXy9Dxskteszq1z2hZ296LVRFIHY6ojABAC8_m48ZfsKH8FFNEuLllk6JXY0tIBibKZgDgKAVg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xGBdf-LXaGO8_FEYHmGjeEHH9RcUKI0nwPaNapjdeNcEu95a3ggWvO8KI2_Sj2tRezkmHjmd5FsC4KRflQvs2-L6bsKE9E9IaODuDd9EaNX0B4NkieOB3cYgCrcfOOo51_gjsuK5zCaSqfUpz4ylya0bjzIMFtAuaNEh9KwjZ9UEqBY7jNeodmKEFT2XP6xp8_SdzZ-Dbhg=&c=&ch=


dengan mereka yang tertarik dalam Cerification
IBCLC.

IBLCE Roberto
Issler, dengan
bantuan dari

relawan IBCLC lainnya, yang tersedia untuk membahas peluang
kepada IBCLC masa depan dan mereka yang tertarik untuk belajar
lebih banyak tentang pentingnya sertifikasi.
 
Seperti telah menjadi tradisi selama tiga konferensi terakhir,
pertemuan formal yang ditawarkan dalam program resmi untuk
mengumpulkan para IBCLC dan profesional lain yang tertarik
dalam mempelajari lebih lanjut tentang sertifikasi IBCLC,
memperoleh jam klinis, dan isu-isu lain mengenai mencapai dan
memelihara IBCLC. Dalam pertemuan tersebut, satu kelompok
diumumkankaryanya untuk Associação Brasileira de Consultores
com Certificação Internacional em Aleitamento Materno
(ABRACCIAM), Asosiasi Nasional Brasil IBCLC, yang memiliki
tujuan utama mendukung dan mempromosikan IBCLC di Brasil.
 
Pertemuan ini akan berdampak dalam peningkatan jumlah aplikasi
dan IBCLC masa depan di Brasil.

IBCLC Brasil di Konferensi

Pojok Koordinator Negara

IBLCE memiliki jaringan Negara Koordinator di seluruh dunia
untuk membantu Anda mendapatkan jawaban yang Anda
butuhkan mengenai sertifikasi dan sertifikasi ulang IBCLC.

Koordinator negara ada untuk membantu dengan pertanyaan
spesifik di Negara tersebut dan untuk menjawab pertanyaan
dalam bahasa Anda. Jika mereka tidak segera memberikan
jawaban untuk Anda, mereka akan membantu mendapatkan

jawaban untuk Anda dalam bahasa Anda segera.

Virginia Tam, MBA, IBCLC



Virginia menjadi ke IBLCE sebagai Koordinator
Negara untuk Macau dengan karir 10 tahun di
industri perangkat medis di AS, Jepang dan
China. Dia lulus cum laude dari University of
St. Thomas di Houston, Texas di mana ia
menyelesaikan gelar Sarjana dan kemudian
dari Thunderbird, American Graduate School
of International Management di Arizona State

University di mana ia meraih gelar S2.
 
Pada saat menyusui putrinya, Virginia menemukan panggilannya
dalam konsultan dan pendidikan menyusui. Dia telah mendukung
menyusui di Macau Special Administration Region (SAR)/Daerah
Administrasi Khusus Macau sejak 2009 baik online maupun dengan
sukarela di puskesmas. Pada tahun 2012, ia menjadi rekan
konsultan La Leche League Menyusui.
 
Dia terus mengejar pendidikannya mengenai laktasi dan
dianugerahi Beasiswa JoAnne Scott dibawah naungan Monetary
Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC) Pada
tahun2015, ia menjadi IBCLC pertama dengan latar belakang non-
medis di Macau. Pada bulan Desember 2016, ia menjadi wakil
pendiri Macau Breastfeeding and Nurturing Promotion
Association/Asosiasi Promosi Pemeliharaan dan Menyusui Macau
dengan harapan lebih meningkatkan kesadaran menyusui. Pada
bulan yang sama, ia diangkat menjadi anggota Komisi Perempuan
dan Anak SAR Macau, yang tujuannya adalah untuk membantu
dalam menciptakan kebijakan untuk kepentingan perempuan dan
anak-anak.
 
Virginia telah menjabat sebagai Koordinator Negara Macau sejak
Januari 2016.

Sorotan seseorang yang Bersertifikat
 

IBCLC bekerja di seluruh dunia dalam berbagai pengaturan
praktek dalam laktasI. Fitur eNewsletter ini dan situs IBLCE
menyoroti para IBCLC dan pekerjaan penting yang mereka

lakukan untuk ibu, bayi dan keluarga. Baca tentang seseorang
yang bersertifikat di seluruh dunia dan mengapa mereka

menghargai credential IBCLC!
 

Stacy Davis & anak-anaknya



Stacy Davis

Stacy Davis, penduduk seumur hidup dari Detroit, Michigan,
Amerika Serikat, telah memiliki semangat untuk meningkatkan
kesehatan masyarakatnya sejak kecil. Karena banyak perjalanan
yang mengesankan yang telah terjadi dalam hidupnya, perjalanan
IBCLC Stacy telah menjadi salah satu yang terbesar. Stacy
mengakui, bagaimanapun, bahwa jalur karier ini bukanlah jalur
karir pilihannya, melainkan jalan yang telah ilahi pilih untuk dirinya.
Untuk saat ini, negara bagian Michigan memiliki 10 IBCLC Afrika
Amerika. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya yang dia bayagkan
bahwa dia akan berada di angka itu.
 
Stacy, seperti kebanyakan wanita Amerika Afrika dalam
masyarakat Detroit-nya, menginginkan dan bertekad untuk
menyusui, tetapi tidak memiliki sumber daya yang memadai dan
dukungan agar berhasil melakukannya terhadap dua putra
pertamanya. Setelah kelahiran putra ketiganya, Stacy menghadapi
banyak tantangan yang sama dengan anak-anak sebelumnya
kekurangan dukungan keluarga dan masyarakat, bersamaan
dengan masalah latching (posisi mulut bayi menempel dengan
benar pada puting ibu). Dengan bantuan seorang peer consellor
(konselor teman sebaya) menyusui Anak-anak, Bayi dan Wanita
dan pengenalan pada klub menyusui Amerika Afrika, Stacy
dilengkapi dengan alat-alatmenyusui berhasil menyusui anaknya
selama 11 bulan. Pada tahun 2013, Stacy menerima panggilannya
dan mulai perjalanannya menuju credential IBCLC.
 
Sejak menjadi seorang IBCLC pada tahun 2014, Stacy telah
menggunakan pengalaman pribadi dan profesional juga
keahliannya dengan bekerja tanpa lelah, dalam upaya untuk
mengurangi angka kematian bayi. Dia telah melakukannya dengan
menciptakan akses pada perawatan dalam bidang Kesehatan Bayi
Ibu baik secara lokal dan nasional. Semangat Stacy terus didorong
oleh nilai yang dia lihatdalam dukungan laktasi dan kelahiran
berbasis masyarakat. Stacy percaya bahwa program berbasis
masyarakat memberikan layanan yang tak ternilai yang
menjembatani kesenjangan antara penyedia layanan kesehatan
dan masyarakat, sebagai perawatan yang berkesinambungan,
menawarkan women of colour (wanita bukan kulit putih)
sosiokulturaluntuk melahirkan, memelihara, dan mengasuh anak-
anak yang sehat.
 
Saat ini, Stacy adalah Direktur Eksekutif National Association of
Professional and Peer Lactation Supporters of Color (NAPPLSC),
Anggota Lactation Education Accreditation and Approval Review
Committee (LEAARC), Sekretaris dan Ambassador Keadilan
LEAARC untuk Lactation Equity Action Committee, dan anggota
dari Pusat Inklusi Sosial Food First Equity Rasial Cohort. Dia juga
bekerja di Ascension Health System, di mana membantu dua
rumah sakit mengenai sistem kesehatan untuk memperoleh
sebutan Babi-Friendly (ramah bayi) dan membimbing IBCLC
bukan kulit putih yang mempunyai cita-cita tinggi.
 
Stacy mendapatkan kesuksesannya saat dalam perjalanan yang
kadang-kadang menantang ini, untuk cinta dan dukungan dari
empat anaknya, keluarga dan teman-teman.



Profil Direktur Dewan IBLCE 

Sebagai fitur yang berkelanjutan, eNewsletter IBLCE memiliki
anggota Dewan IBLCE dan mencakup informasi tentang fokus

kerja anggota Dewan atas nama komunitas IBCLC dan
masyarakat.

 

Roberto dengan istri Beth dan dua anak-anak mereka
André (kiri) dan Eduardo (kanan)

Roberto Issler adalah seorang dokter anak dari Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil. Dia telah menjadi Asisten Profesor di
Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
sejak tahun 1993, di mana ia menerima MSc-nya pada tahun 1993
dan gelar PhD pada tahun 2009. Minatnya dalam menyusui mulai
selama kelulusannya dan residensi, dan ia menjadi IBCLC pada
tahun 1998. Dari 2008-2015 ia menjabat sebagai Koordinator
Negara IBLCE untuk Brasil dan telah bekerja di klinik swasta
pediatrik sejak 1989. Roberto baru-baru ini ditunjuk sebagai
anggota dari Breastfeeding Scientific Department dariBrazilian
Paediatric Society.
 
Istri Roberto Maria Elizabeth adalah MD/GO, dan mereka memiliki
tiga anak, dan semua ASI. Dalam waktu luangnya, Roberto suka
bepergian dan menonton sepak bola.


