A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) az
ügyfélélmény javítása érdekében a Prometricet választotta nemzetközi
vizsgaszervező partneréül
FAIRFAX, Virginia állam, USA és BALTIMORE, Maryland állam, USA – 2019. november 14.
– Örömmel jelentjük be, hogy a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) a Prometric®-et
választotta a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadók (International Board Certified Lactation
Consultant®, IBCLC®) minősítő vizsgájához nemzetközi szervező partneréül. A többéves
megállapodás feltételei értelmében az IBCLC vizsgára jelentkezők világszerte a Prometric
biztonságos számítógépes vizsgahelyszínein (CBT), többek között az észak-amerikai, ázsiai
és egyéb piacok igényeit kiszolgáló, legkiterjedtebb professzionális vizsgaközpont
hálózatában tehetik le a vizsgát.
Alex Paladino, a Prometric ügyfélkapcsolatokért felelős felsővezetője nemrég izgalommal
nyilatkozott az együttműködés jövőjével kapcsolatban: „A Prometric nagyra értékeli, hogy az
IBLCE bennünket választott ki partneréül a vizsgák lebonyolítására az elkövetkező évekre. Az
elmúlt 34 évben az IBCLC-k az anyákat és gyermekeiket gondozó egészségügyi személyzet
kiemelt tagjaiként jelentős hírnevet szereztek, együtt dolgoznak a szülőkkel és a családokkal, a
jogalkotókkal és másokkal a szakértő szoptatási és laktációs gondozás biztosítása érdekében. A
Prometric mától globális méretével és technológiai megoldásaival járul hozzá további
sikereikhez, és olyan vizsgáztatási megoldásokat biztosít, melyek megfelelnek az IBCLC vizsgára
jelentkezők globális bázisa által támasztott növekvő igényeknek.
Paladino azt is kiemelte, hogy az IBLCE-vel végzett közös munka segített a Prometricnek a
vizsgaszervezés bevált gyakorlatainak és a szoptató szülőknek biztosított körülmények
javításában. Kijelentette: „nagyra értékeljük az IBLCE útmutatását, amely alapján a Prometric
továbbfejlesztette laktációs és szoptatási irányelveit, hozzájárulva ahhoz, hogy az éppen
szoptató vizsgázók számára pozitív, jelölt-orientált élményt nyújthassunk.”
A Prometric az IBLCE számára ugyanazokat a kiváló vizsgakörülményeket biztosítja, melyet több
mint 300 vezető vállalati, tudományos és szakmai minősítő és engedélyező szervezet számára
évről évre nyújt. A Prometric több mint 180 országban, évente több mint 7 millió vizsga sikeres
lebonyolításában működik közre. A Prometric ezen túlmenően az ágazat legjobb operatív
gyakorlatát és szolgáltatási kapacitásait fejlesztette ki, hogy – helyszíntől függetlenül –
mindenki biztonságos, ellenőrzött és egységes vizsgakörnyezetben tehessen vizsgát. A
Prometric a program megvalósításától a lebonyolításig szorosan együttműködik partnereivel;
Így biztosítja a program minden követelményének való teljes körű megfelelést.

„Az IBLCE várakozással tekint a Prometrickel folytatott globális vizsgaszervezési
együttműködés elé” - mondta Norma Escobar, az IBLCE Igazgatótanácsának elnöke, az
IBLCE IBCLC és RLC minősítéseinek birtokosa. „Biztosak vagyunk abban, hogy ez a
stratégiai lépés világszerte javítani fogja a jelöltjeink vizsgaélményét.
A Prometric megbízhatóságával és szakmai színvonalával szerzett hírneve, valamint az
ágazat legjobbjának számító biztonsági eljárásai és világszerte elérhető, sokféle
vizsgahelyszíne kiváló eszközt biztosítanak az IBCLC-k és a vizsgára jelentkezők számára.”
A Prometric bemutatása
A Prometric világszerte lehetőséget biztosít a vizsgáztatók számára, hogy olyan
vizsgafejlesztési és -lebonyolítási megoldásokkal javítsák minősítési programjaikat, melyek
minőségükkel és szolgáltatásuk kiváló színvonala révén követendő normaként szolgálnak. A
Promertic több mint 180 országban, a világ legbiztonságosabb vizsgáztatási hálózatában
kínál átfogó és megbízható megoldást a programokkal kapcsolatos tanácsadás, fejlesztés,
irányítás és lebonyolítás terén, integrált, technológiával támogatott környezetben. További
információért látogasson el a www.prometric.com oldalra, vagy kövessen bennünket a
Twitteren: @PrometricGlobal és itt: www.linkedin.com/company/prometric/.
A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság bemutatása
Az IBLCE világszerte a laktációs és szoptatási tanácsadók minősítésének legmegbízhatóbb
szereplőjeként ismert. Az IBLCE globális vezető, az IBCLC pedig a legmagasabb színvonalat
jelenti a laktációs gondozás terén. Jelenleg 110 országban 31 ezer IBCLC működik. További
információért látogasson el a www.iblce.org oldalra, vagy kövessen bennünket a közösségi
médiában.
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