
 
 

 
 
 
 
 
 

Postopki IBLCE® za dojenje/prsno hranjenje med opravljanjem izpita 
 

 
 
Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo ali International Board of Lactation 
Consultant Examiners® (IBLCE) je posvečena laktaciji in oskrbi med dojenjem/prsnim 
hranjenjem. IBLCE izpitnim kandidatom, ki dojijo/prsno hranijo otroka, zato omogoča 
dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka med izpitom IBCLC®, obenem pa zagotavlja 
opravljanje izpita, ki ne dopušča goljufanja. V tem primeru morajo biti izpolnjeni pogoji za 
zagotavljanje opravljanja izpita IBLCE, ki ne dopušča goljufanja, medtem ko morajo hkrati 
nuditi razumne rešitve, ki kandidatom omogočajo dojenje/prsno hranjenje ali črpanje mleka v 
času izpita. Po prvem delu izpita bo dovoljen odmor za dojenje/prsno hranjenje ali črpanje 
mleka, pri čemer dodaten čas za opravljanje izpita ne bo dovoljen. Poleg tega se izpitni 
kandidati, vključno s tistimi, ki dojijo/prsno hranijo ali črpajo mleko, ne smejo vrniti k 
prvemu delu izpita, ko ga enkrat zaključijo. 
 
V nadaljevanju sledi povzetek postopkov pri odmoru za dojenje/prsno hranjenje. 

 
1. Kandidati, ki dojijo ali prsno hranijo, lahko zaprosijo, da po dogovoru zapustijo 

izpitni prostor in med izpitom IBCLC dojijo/prsno hranijo otroka ali črpajo mleko. 
2. Prošnjo za odmor za dojenje/prsno hranjenje med izpitom morajo oddati vnaprej z 

vlogo in jo podkrepiti z dokumenti tretjih oseb, na primer s kopijo otrokovega 
rojstnega lista ali dokazilom predvidenega datuma poroda. 

3. Kandidat bo moral zapustiti izpitni prostor in dojenje/prsno hranjenje ali črpanje 
opraviti mestu, ki je dovolj oddaljeno od izpitnega prostora, da ne bo motil drugih 
kandidatov. 

4. Komisija IBLCE bo kandidate seznanila z informacijami o  določenem času 
odmora za dojenje/prsno hranjenje in kako se lahko glede tega predhodno 
dogovorijo z organizatorjem izpita. 

5. Komisijo IBLCE obvestite, če dojite/prsno hranite ali črpate za več otrok. 
6. Otrokov skrbnik je odgovoren za to, da otroka ob vnaprej dogovorjenem času pripelje na 

vnaprej dogovorjeno mesto za odmor. Kandidati iz varnostnih razlogov ne smejo 
uporabljati mobilnih telefonov za komuniciranje z otrokovim skrbnikom. S kandidatom 
se lahko srečata le otrok in en skrbnik ob vnaprej določenem času in na vnaprej 
določenem mestu. Skrbniki in otroci nimajo vstopa v izpitni prostor. 

7. Odmori za dojenje/prsno hranjenje trajajo 30 minut. 
8. Kljub prizadevanjem, da bi kandidatu našli najbližji izpitni center, ki lahko 

ugodi tej ureditvi, izpitni center morda ne bo najbližji kandidatovemu domu. 
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