IBLCE® Szoptatási szabályok
vizsgáztatás alatt
A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság® (IBLCE) rendkívül fontosnak
tartja az anyák és apák szoptatásának biztosítását. Ezért az IBLCE lehetőséget nyújt a
szoptató jelöltek számára, hogy szoptathassanak vagy anyatejet fejhessenek az IBCLC®
vizsga alatt a vizsgafegyelem folyamatos fenntartása közben. Fontos, hogy ennek során
megfeleljenek az IBLCE vizsgafegyelméhez szükséges követelményeknek, miközben
megfelelő megoldást kínál a szoptató vizsgázók számára, hogy vizsga közben
szoptathassanak vagy fejhessenek. Ezért egy szünet lehetőségét biztosítjuk a vizsga első
része után szoptatás vagy fejés céljára, azonban járulékos vizsgaidőt nem adunk. Emellett
egyetlen vizsgázó, így a szoptató vagy fejést végző vizsgázó sem térhet vissza a vizsga első
részéhez, ha azt már befejezte.
Az alábbiakban összefoglaljuk a szoptatási szünettel kapcsolatos eljárásokat.
1. A szoptató jelöltek lehetőséget kérhetnek a vizsgaterem elhagyására szoptatás vagy
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fejés céljára az IBCLC vizsga ideje alatt.
A vizsga alatti szoptatási szünetet azonban előzetesen a jelentkezéskor kell kérni, és
harmadik féltől származó (pl. a gyermek születésének dátumát vagy becsült dátumát
igazoló) dokumentum másolatával kell alátámasztani.
A jelöltnek el kell hagynia a vizsgatermet, és olyan helyen kell szoptatnia vagy fejnie,
amely a teremtől elég távol van ahhoz, hogy más jelöltek munkáját ne zavarja.
Az IBLCE tájékoztatást ad a jelöltnek a szoptatási szünet pontos idejéről és
arról, hogyan kell a vizsga szervezőjével a lehetőséget előzetesen kialakítani.
Ha ikreket kíván szoptatni, vagy számukra fejni, kérjük, értesítse az IBLCE-t.
A gyerek gondozójának feladata a gyermeket az előzetesen meghatározott helyre vinni
az előzetesen meghatározott időpontban. Vizsgafegyelmi okokból a jelöltek számára
tilos mobiltelefont használni vagy a gyermek gondozójával kommunikálni. Csak a
gyermek és egy gondozó számára megengedett a jelölttel az előzetesen meghatározott
időpontban és helyen találkozni. Itt jelezzük, hogy gondozók és gyermekek nem
tartózkodhatnak a vizsgateremben.
A szoptatási szünetek 30 percig tartanak.
Bár erőfeszítéseket teszünk olyan vizsgaközpont kiválasztása érdekében, mely a
legközelebb esik ahhoz a jelölthöz, aki alkalmazkodni tud ezekhez a
megoldásokhoz, nem biztos, hogy ez a jelölt lakásához legközelebb eső
vizsgaközpont lesz.
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