
  
 

Το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) 

επιλέγει ως συνεργάτη την Prometric για τη διεξαγωγή της 
εξέτασης σε διεθνές επίπεδο με στόχο να βελτιώσει την εμπειρία των 

πελατών 
 

ΦΑΙΡΦΑΞ, ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ, ΗΠΑ και ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ, ΜΕΡΙΛΑΝΤ, ΗΠΑ – 14 Νοεμβρίου 2019 – Σας 
ανακοινώνουμε με χαρά ότι το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας 
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®), για τη διεξαγωγή της 
εξέτασης με στόχο τη λήψη του τίτλου του Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας 
(International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®) σε διεθνές επίπεδο, επέλεξε 
ως συνεργάτη την Prometric®. Σύμφωνα με τους όρους της πολυετούς σύμβασης, οι 
υποψήφιοι IBCLC θα μπορούν να μεταβούν στα ασφαλή εξεταστικά κέντρα CBT (εξέταση 
με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή) της Prometric ανά τον κόσμο και να επωφεληθούν, 
μεταξύ άλλων, από το πλέον εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματικών εξεταστικών κέντρων το 
οποίο εξυπηρετεί πληθυσμούς στη Βόρεια Αμερική, την Ασία και άλλες αγορές. 

 
H Alex Paladino, ανώτερο διευθυντικό στέλεχος της Prometric και αρμόδια για τη σχέση της 
εταιρείας με τους πελάτες, εξέφρασε πρόσφατα τον ενθουσιασμό της για το μέλλον της 
συνεργασίας: «Η Prometric είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη που επιλέχτηκε και θα είναι 
συνεργάτης του IBLCE τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Εδώ και 34 χρόνια, οι 
IBCLC έχουν εδραιώσει τη φήμη τους ως εξαιρετικά σημαντικά μέλη της ομάδας που φροντίζει 
για την υγεία της μητέρας και του παιδιού και συνεργάζονται με γονείς και οικογένειες, 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και άλλους φορείς, προκειμένου να παρέχουν εξειδικευμένη 
φροντίδα για τον θηλασμό και τη γαλουχία. Η Prometric θα συμβάλλει, προκειμένου οι 
διεθνώς πιστοποιημένοι σύμβουλοι γαλουχίας να συνεχίσουν την επιτυχή τους πορεία, 
αξιοποιώντας τη διεθνή της εμβέλεια και τις επενδύσεις της στην τεχνολογία. Με αυτόν τον 
τρόπο, θα παράσχει λύσεις στο πλαίσιο των εξετάσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
εξελισσόμενες ανάγκες της παγκόσμιας βάσης υποψηφίων για την πιστοποίηση IBCLC». 

 
Επιπλέον, η Paladino επεσήμανε πώς η συνεργασία με το IBLCE βοήθησε την Prometric να 
επανεξετάσει και να βελτιώσει τις βέλτιστες πρακτικές διεξαγωγής των εξετάσεων και τις 
διευθετήσεις για τους θηλάζοντες γονείς, αναφέροντας: «εκτιμούμε ότι το IBLCE, με την 
καθοδήγησή του, βοηθά την Prometric να αναβαθμίσει τις πολιτικές της για τον θηλασμό και 
τη γαλουχία, προκειμένου οι θηλάζουσες που συμμετέχουν στην εξέταση να απολαμβάνουν 
στη διάρκεια της γαλουχίας μια θετική εμπειρία με επίκεντρο τον υποψήφιο». 

 
Η Prometric θα προσφέρει στο IBLCE τα ίδια προνόμια που απολαμβάνουν 300 κορυφαίοι 
εταιρικοί, ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί οργανισμοί πιστοποίησης και αδειοδότησης κάθε 
χρόνο σε σχέση με τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Κάθε χρόνο, η Prometric βοηθά στην επιτυχή 
διεξαγωγή 7 εκατομμυρίων και πλέον εξεταστικών διαδικασιών σε περισσότερες από 180 



χώρες. Επιπλέον, η Prometric έχει αναπτύξει κορυφαίες λειτουργικές πρακτικές και 
δυνατότητες εξυπηρέτησης για τον συγκεκριμένο τομέα, ώστε όλοι οι υποψήφιοι να 
εξετάζονται σε ένα εξίσου ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον—ανεξάρτητα από την 
τοποθεσία. Η Prometric συνεργάζεται στενά με τους συνεργάτες της από την εφαρμογή έως τη 
διεξαγωγή του προγράμματος, για να διασφαλίσει ότι πληρούνται απόλυτα όλες οι απαιτήσεις 
του προγράμματος. 
 
«Το IBLCE ανυπομονεί να συνεργαστεί με την Prometric για τη διεξαγωγή της εξέτασης 
σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του IBLCE, 
Norma Escobar, IBCLC, RLC του IBLCE. «Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η στρατηγική κίνηση θα 
βελτιώσει την εξεταστική εμπειρία των υποψηφίων σε όλον τον κόσμο. 
Η Prometric φημίζεται για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό της και, με τις 
κορυφαίες διαδικασίες ασφαλείας για τον συγκεκριμένο τομέα και τα εξεταστικά της 
κέντρα σε ποικίλες γεωγραφικές τοποθεσίες, θα αποδειχτεί ότι προσφέρει ένα μεγάλο 
στρατηγικό πλεονέκτημα στους IBCLC και τους υποψηφίους μας». 

 
Σχετικά με την Prometric 
H Prometric επιτρέπει σε χορηγούς εξετάσεων ανά τον κόσμο να προωθήσουν τα 
προγράμματα πιστοποίησής τους μέσα από την ανάπτυξη εξεταστικών διαδικασιών και την 
παροχή λύσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης που θέτουν τις προδιαγραφές αναφορικά με 
την άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Χάρη στην ολοκληρωμένη και αξιόπιστη προσέγγισή 
της, η Prometric προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναπτύσσει, διαχειρίζεται και 
υλοποιεί προγράμματα σε ένα ολοκληρωμένο, άρτιο τεχνολογικά περιβάλλον σε 
περισσότερες από 180 χώρες, μέσω του ασφαλέστερου δικτύου εξεταστικών κέντρων στον 
κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  www.prometric.comή 
ακολουθήστε μας στο Twitter στο @PrometricGlobal και στο 
www.linkedin.com/company/prometric/. 

 

Σχετικά με το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας  
Το IBLCE είναι γνωστό παγκοσμίως ως ο πλέον αξιόπιστος φορέας πιστοποίησης για 
επαγγελματίες που εξειδικεύονται στην παροχή φροντίδας για θέματα γαλουχίας και 
θηλασμού. Το IBLCE είναι ο κορυφαίος οργανισμός παγκοσμίως και η πιστοποίηση IBCLC το 
«χρυσό πρότυπο» για την παροχή φροντίδας κατά τη γαλουχία. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 
περισσότεροι από 31.000 IBCLC σε 110 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.iblce.org ή ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
 
 

Αρμόδιοι επικοινωνίας για τα μέσα ενημέρωσης: 
 

Tom Warren για την Sara Blair Lake, J.D., CAE για το 
Prometric IBLCE 
1+ 443.455.8652 1+ 703.560.7330 
tom.warren@prometric.com international@iblce.org 
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