
 

 

 

 

 

 

 

Postupci IBLCE®-a za dojenje/hranjenje djeteta na prsima tijekom  

ispita 
 

Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® (IBLCE) posvećen je skrbi 

povezanoj s laktacijom i dojenjem/hranjenjem djeteta na prsima. Zato je primjereno da 

IBLCE pruži priliku ispitnim kandidatima/kandidatkinjama koje doje/hrane dijete na prsima 

da podoje/nahrane dijete ili izdoje mlijeko tijekom ispita za IBCLC®-e, održavajući 

istovremeno sigurnost ispita. Neophodno je da kod takvih ustupaka budu ispunjeni uvjeti za 

postizanje sigurnosti na IBLCE-ovom ispitu, a da se istovremeno ponude i razumna rješenja 

kojima će se ispitanicima omogućiti da podoje/nahrane dijete na prsima ili izdoje mlijeko 

tijekom ispita.  Stoga će se nakon prvog dijela ispita dopustiti pauza za dojenje/hranjenje 

djeteta na prsima ili izdajanje mlijeka, ali neće biti dopušteno dodatno vrijeme za ispit. Osim 

toga, svi ispitni kandidati, uključujući kandidatkinje koje doje/hrane dijete na prsima ili 

izdajaju mlijeko, ne mogu se vratiti na prvi dio ispita nakon njegova završetka. 

 

U nastavku slijedi sažetak postupaka za pauzu za dojenje/hranjenje djeteta na prsima. 

 

1. Kandidati koji doje/hrane dijete na prsima mogu zatražiti napuštanje prostoriju u kojoj 

se održava ispit da bi dojili/nahranili dijete na prsima ili izdojili mlijeko tijekom ispita 

za IBCLC-e. 

2. Zahtjev za pauzu za dojenje/hranjenje djeteta na prsima tijekom ispita mora se zatražiti 

unaprijed u prijavi i biti potkrijepljen dokumentacijom treće strane, kao što je kopija 

djetetovog rodnog lista ili procjena datuma rođenja. 

3. Kandidati će morati napustiti prostoriju u kojoj se održava ispit i dojiti/hraniti dijete na 

prsima ili izdajati mlijeko na mjestu koje je dovoljno daleko od prostorije u kojoj se 

održava ispit da ne ometa druge kandidate. 

4. IBLCE će kandidatu dati informacije o točnom vremenu pauze za dojenje/hranjenje 

djeteta na prsima i o tome kako se prethodno o tome dogovoriti s pružateljem usluge 

ispita. 

5. Ako dojite/hranite dijete na prsima ili izdajate mlijeko za više djece, o tome obavijestite 

IBLCE. 

6. Djetetov skrbnik dužan je donijeti dijete na unaprijed određeno mjesto za pauzu u 

unaprijed određeno vrijeme. Kandidatima iz sigurnosnih razloga nije dopuštena uporaba 

mobilnih telefona za komunikaciju s djetetovim skrbnikom. Samo se dijete i jedan 

skrbnik smiju sastati s kandidatom na prethodno određenom mjestu i u prethodno 

određenom vremenu. Imajte na umu da skrbnicima i djeci nije dopušten ulazak u 

prostoriju održavanja ispita. 

7. Pauze za dojenje/hranjenje djeteta na prsima traju 30 minuta. 

8. Iako se nastoji pronaći ispitni centar najbliži kandidatu i koji se može prilagoditi 

takvim dogovorima, ispitni centar možda neće biti najbliži centar domu 

kandidata. 
 

 
 

 

Postupci za pauze za dojenje                                                                                                                 Ažurirano u kolovozu 2018. 


