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Kaj je IBLCE®? 
IBLCE® je akronim za International Board of Lactation Consultant Examiners®, kar pomeni Mednarodni 
izpitni odbor za svetovalce dojenja in je neodvisna mednarodna institucija, ki podeljuje naziv 
Mednarodno pooblaščeni svetovalec za laktacijo ali International Board Certified Lactation Consultant® 
(IBCLC®). 
 
Kontaktne informacije 

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 

 
IBLCE ima pisarne v Avstriji, Avstraliji in Združenih državah Amerike. Svojo regionalno pisarno lahko 
kontaktirate preko spletnega obrazca na spletni strani IBLCE pod zavihkom Contact IBLCE page. 
 
Namen individualne prijave za odobritev točk CERP  
IBCLC svetovalec lahko individualno uveljavlja izobraževanja, ki še niso imela priznanih CERP točk. Ta 
priročnik naj bo v pomoč  pri prijavi treh vrst izobraževalnih aktivnosti – izobraževanje, publikacije in 
klinična opazovanja. Za namen recertifikacije se lahko uveljavljajo različne izobraževalne aktivnosti, ki pa 
morajo biti navedene na Prijavnici za recertifikacijo s CERPi. 
OPOZORILO: Vsebine, ki se jih uveljavlja za CERPe, morajo biti sklade z navodili IBLCE Detailed Content 
Outline. 

 
Opis izobraževalnih aktivnosti, primernih za pridobitev CERP točk 
Izobraževanje 

Svetovalci IBCLC lahko predložijo različna izobraževanja za pridobitev točk  CERP. 
• Izobraževanje, ki mu je točke za stalno strokovno izobraževanje podelil drug odbor ali 

organizacija.  
o 1 točka CERP za 60 minut izobraževanja. 
o Za prvo predstavitev teme lahko govornik prejme točke CERP. 2  točki CERP za vsakih 

60 min predavanja. 
• Izobraževanje, ki ga organizira delodajalec.  

o 1 točka CERP za 60 minut prisotnosti. 
•  Neodvisni študijski modeli ali izobraževanje na daljavo, ki jim kreditne točke podeljuje drug 

odbor ali organizacija.  
o Točke CERP so odvisne od števila pridobljenih izobraževalnih točk.  

• Visokošolski ali univerzitetni programi 
o Največ 25 točk CERP za 1 semester (10 tednov ali več) predmeta, ki je del 

visokošolskega ali univerzitetnega predmetnika. Krajši univerzitetni ali visokošolski 
programi so lahko odobreni s sorazmernim številom točk. 

http://www.iblce.org/
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Publikacije 

Svetovalci IBCLC lahko predložijo sledeče publikaciej za odobritev individualnih točk CERP. Vse 
publikacije morajo biti v neposredni zvezi z laktacijo in dojenjem. Druge teme ne bodo odobrene za 
pridobitev točk CERP.  

• Članek, izvleček ali poglavje objavljeno v recenzirani reviji* ali knjigi (prvi avtor ali soavtor)   
o 15  točk L-CERP  

• Magistrska naloga ali doktorska disertacija z zaključenim programom 
o 75 točk L-CERP 

• Predstavitev posterja  
o 5 točk L-CERP  

• Izobraževalni video za zdravstvene delavce 
o 5 točk L-CERP   

• Izviren in izpeljan bolnišnični protokol ali strategija (prvi avtor ali soavtor)  
o 5 L-CERP   

 
*Recenzirana revija: Recenzirana revija je natisnjena ali spletna revija, kjer članke ocenjujejo 
neodvisni recenzenti, ki so strokovnjaki iz področja teme. V primeru prijave za točke CERP so to 
strokovnjaki iz področja laktacije in dojenja. Njihova strokovnost se ocenjuje na podlagi naziva, 
avtorstva in slovesa.  Na primer svetovalec IBCLC šteje kot strokovnjak iz področja laktacije in 
dojenja.  
 
Neodvisni recenzenti  ne smejo biti člani uredniškega odbora revije, niti ne smejo biti na vodilnih 
pozicijah v organizaciji, ki izdaja revijo. Strokovnjaki s področja teme so strokovnjaki, ki imajo 
izkušnje na tem področju. Bodite pozorni, da vsi članki objavljeni v recenziranih revijah niso 
recenzirani, tako na primer za točke CERP ne štejejo pisma uredniku ali avtorstvo knjižne recenzije.  
 

Klinično opazovanje 
Svetovalci IBCLC lahko pridobijo točke CERP za čas, ko so opazovali na delu svetovalca IBCLC, ki je 
ponovno pridobil naziv. Pridobijo lahko eno (1) L-CERP točko za 120 min opazovanja. Opozorilo:  Pri 
delu opazovan svetovalec IBCLC mora imeti veljaven pridobljen naziv, ki ga je vsaj enkrat ponovno 
pridobil.  

 

Nadzor 
Če bo vaša prijava izbrana za nadzor, boste pozvani, da predložite dokumentacijo, ki potrjuje opravljanje 
izobraževalnih aktivnosti, ki ste jih navedli v prijavi.  Pred prijavo vas prosimo, da se prepričate če imate 
potrebno dokumentacijo in jo pripravite za morebitno predložitev. 
 Izobraževanje: Za potrditev vašega izobraževanja je potrebna naslednja dokumentacija 

1. Potrdilo o udeležbi, iz katerega je razvidno, da ste pridobili točke za stalno strokovno 
izobraževanje npr.: 
• Certifikat o opravljenem strokovnem izobraževanju. 

http://www.iblce.org/
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• Neuradna kopija visokošolskega ali univerzitetnega dokumenta, iz katerega so razvidne 
ocene, ki zadostujejo pogojem za nadaljevanje. 

2. Program izobraževanja, iz katerega je razvidna dolžina v minutah in obseg izobraževanja 
3. Podrobni cilji in izhodišča izobraževanja, npr..: 

• Brošura ali zbornik 
• Predmetnik z opisom visokošolskega ali univerzitetnega programa  
• Seznam vsebin pri neodvisnem študijskem modelu ali celotna kopija študijskega 

programa  
 

Publikacija: Za pridobitev točk iz naslova publikacij je treba predložiti naslednjo dokumentacijo, ki 
se mora nanašati na laktacijo in dojenje.  

 
Članek, izvleček ali poglavje objavljeno v recenzirani reviji ali knjigi,  

• Kopija publiciranega članka, izvlečka ali poglavja oziroma spletni  naslov, če gre za 
spletno revijo. Jasno morajo biti razvidne naslednje informacije: 

o Naslov revije ali knjige, v kateri je bil objavljen članek, izvleček ali poglavje  
o Datum publikacije in 
o Avtorstvo IBCLC svetovalca 

• Kopija kazala publikacije, v katerem je razviden vaš prispevek 
• Kopija navodil urednika za avtorje člankov in druge informacije, iz katerih je razvidno, 

kdo so uredniki in kako je revija recenzirana.  (Prosim poglejte definicijo »recenzirana 
revija« v tem priročniku zgoraj.) 

 
Magistrska naloga ali doktorska disertacija  

• izvleček teze ali disertacije, kjer je razvidno avtorstvo IBCLC svetovalca 
• kopija potrdila o pridobljeni izobrazbi  

 
Predstavitev posterja 

• izvleček  
• literatura 
• potrdilo organizatorjev konference, da je bila predstavitev opravil IBCLC svetovalec 

 
Izobraževalni video za zdravstvene delavce 

• opis in cilji videa 
• potrdilo o avtorstvu  

 
Izviren  bolnišnični protokol ali strategija  

• kopija protokola ali strategije 
• potrdilo o avtorstvu  

 

http://www.iblce.org/
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Klinično opazovanje: Za priznavanje kliničnega opazovanja je potrebna sledeča dokumentacija. 
Svetovalec IBCLC, ki je mentor mora imeti veljaven naziv, ki ga je ponovno pridobil vsaj enkrat.  
• Svetovalec IBCLC, ki je bil opazovan, mora poslati kratek uradni dopis, v katerem opiše klinične 

primere, ki so bili opazovani in potrjuje čas opravljanja opazovanja. Dopis mora vsebovati 
naslednje: 

• Ime IBCLC svetovalca, ki je opazoval  
• Datume in čas kliničnega opazovanja 
• lokacijo kliničnega opazovanja 
• Vizitko IBCLC svetovalca ali kopijo IBCLC ID kartice 
• ID številko IBLCE od IBCLC svetovalca  
• Originalen podpis opazovanega IBCLC svetovalca 

 
Smernice za razporeditev CERPov 
 

En CERP je enak šestdesetim (60) minutam izobraževalnega časa za vsebine, ki so navedene v 
dokumentu IBLCE Detailed Content Outline. 
V spodnji tabeli je nekaj smernic za razporeditev CERPov. Za dodatno pomoč ali odgovore na 
vprašanja, se obrnite na vašo regionalno pisarno. 

 
 

 Vsebina kot je navedeno v  IBLCE Detailed Content 
  

Vrsta CERPov 
Razvoj in prehrana R ali L 

R CERPi kadar program ni specifičen za 
humano laktacijo in dojenje. 

Fiziologija in endokrinologija L 
Patologija L 
Farmakologija in toksikologija L 
Psihologija, sociologija in antropologija 
 

R ali L 
R CERPi kadar program ni specifičen za 
humano laktacijo in dojenje. 

Izobraževanje in komunikacija 
 

 L   
   Raziskovanje R 

Etika in pravni vidiki E 
Oprema in tehnologija L 
Javno zdravje in zagovorništvo 
 

R ali L 
R CERPi kadar program ni specifičen za 
humano laktacijo in dojenje. 
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