
 

 

 

 

 

 

 

Διαδικασίες για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι στη διάρκεια 

διεξαγωγής των εξετάσεων του IBLCE® 
 

 

Το Συμβούλιο International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE) είναι 

αφιερωμένο στη φροντίδα της γαλουχίας και του θηλασμού από το στήθος/ με σωληνάκι. Ως 

εκ τούτου, είναι αποδεκτό για το Συμβούλιο IBLCE να προσφέρει τη δυνατότητα σε 

υποψήφιες να θηλάσουν το μωρό τους από το στήθος/ με σωληνάκι ή να αντλήσουν γάλα στη 

διάρκεια της εξέτασης IBCLC®, προφυλάσσοντας παράλληλα την ασφάλεια της εξεταστικής 

διαδικασίας.  Είναι απαραίτητο οποιαδήποτε ειδική μεταχείριση να πληροί τις προϋποθέσεις 

για να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των εξετάσεων του IBLCE και συγχρόνως να προσφέρονται 

κατάλληλες λύσεις που θα επιτρέψουν στις εξεταζόμενες να θηλάσουν από το στήθος/ με 

σωληνάκι ή να αντλήσουν γάλα στη διάρκεια του ραντεβού τους για τις εξετάσεις.  

Επομένως, θα επιτρέπεται ένα διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι ή για την 

άντληση γάλακτος μετά το πρώτο μέρος της εξέτασης, αλλά δεν θα δίνεται 

συμπληρωματικός χρόνος παραμονής για τη διεξαγωγή της εξέτασης.  Επιπλέον, όλες οι 

υποψήφιες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θηλάζουν από το στήθος/ με σωληνάκι ή 

αντλούν γάλα, δεν μπορούν να επιστρέψουν για το πρώτο μέρος της εξέτασης μετά την 

ολοκλήρωσή του. 

 

Παρακάτω συνοψίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου μια υποψήφια να ζητήσει 

διάλειμμα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι. 

 

1. Οι υποψήφιες που θηλάζουν από το στήθος/ με σωληνάκι μπορούν να ζητήσουν να 

γίνουν οι απαιτούμενες διευθετήσεις, ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν από την 

εξεταστική αίθουσα για να θηλάσουν από το στήθος/ με σωληνάκι το μωρό τους ή να 

αντλήσουν γάλα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων IBCLC. 

2. Το αίτημα παροχής διαλείμματος για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων πρέπει να περιλαμβάνεται εκ των προτέρων στην αίτηση που 

υποβάλλει η υποψήφια και να τεκμηριώνεται με αποδεικτικά έγγραφα από τρίτο 

μέρος, όπως αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού ή άλλου εγγράφου με 

την εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης. 

3. Η υποψήφια θα κληθεί να αποχωρήσει από την εξεταστική αίθουσα και να θηλάσει 

από το στήθος/ με σωληνάκι ή να αντλήσει γάλα σε αρκετά απομακρυσμένο σημείο, 

ώστε να μη διασπαστεί η προσοχή των υπόλοιπων υποψηφίων. 

4. Το Συμβούλιο IBLCE θα παράσχει στην υποψήφια πληροφορίες σχετικά με τον 

ακριβή χρόνο του διαλείμματος για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι και 

το πώς θα γίνουν οι απαιτούμενες πρωτύτερες διευθετήσεις με το εξεταστικό 
κέντρο. 

5. Στην περίπτωση θηλασμού από το στήθος/ με σωληνάκι ή άντλησης για δίδυμα, 

ενημερώστε το Συμβούλιο IBLCE. 

6. Το άτομο που φροντίζει το παιδί είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του στην 

προκαθορισμένη τοποθεσία του διαλείμματος, την προκαθορισμένη ώρα. Για λόγους 

ασφαλείας, οι υποψήφιες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, για να 

επικοινωνήσουν με τον φροντιστή του παιδιού. Μόνο το παιδί και ένας φροντιστής 



επιτρέπεται να συναντηθούν με την υποψήφια στο προκαθορισμένο μέρος, την 

προκαθορισμένη ώρα. Λάβετε υπόψη ότι η παρουσία φροντιστών και παιδιών εντός της 

εξεταστικής αίθουσας απαγορεύεται. 

7. Τα διαλείμματα για θηλασμό από το στήθος/ με σωληνάκι έχουν διάρκεια 30 λεπτών. 

8. Παρόλο που θα γίνουν προσπάθειες να βρεθεί ένα εξεταστικό κέντρο σε όσο το 

δυνατόν μικρότερη απόσταση από την κατοικία της υποψήφιας το οποίο θα 

μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις, το κέντρο αυτό ενδέχεται να 

μην είναι και το κοντινότερο στην κατοικία της υποψήφιας. 
 
 

 

 
 

Διαδικασίες παροχής διαλείμματος για θηλασμό                              Ενημερώθηκε τον Αύγουστο του 2018 


