
  
 

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE) 

wybiera Prometric jako Administratora egzaminów 
przeprowadzanych na całym świecie  

Partnerstwo, którego celem jest poprawa jakości obsługi klienta 
 

FAIRFAX, VA, USA i BALTIMORE, MD, USA – 14 listopada 2019 r. – Z przyjemnością 
informujemy, że Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych 
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) wybrała Prometric® jako 
organ przeprowadzający egzamin na Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta 
Laktacyjnego (International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®) i przyznający 
kwalifikacje na całym świecie . Zgodnie z warunkami tej wieloletniej umowy, kandydaci na 
IBCLC będą mieli dostęp do bezpiecznych punktów egzaminacyjnych Prometric na całym 
świecie, oferujących egzamin w wersji komputerowej (CBT), w tym do najszerszej sieci 
profesjonalnych punktów egzaminacyjnych obsługujących ludność Ameryki Północnej, Azji i 
innych rynków. 

 
Alex Paladino, przedstawicielka kadry kierowniczej Prometric odpowiedzialna za relacje z 
klientami, wyraziła ostatnio swoje podekscytowanie przyszłością współpracy: „Prometric jest 
zadowolony z faktu, że IBLCE wybrała go na swojego partnera w zakresie dostarczania 
rozwiązań egzaminacyjnych na najbliższe lata. W ciągu ostatnich 34 lat Konsultanci IBCLC 
wykazali się nienaganną reputacją  jako kluczowi członkowie zespołu osób dbających o zdrowie 
matek i dzieci, współpracując z rodzicami i rodzinami, ustawodawcami i innymi osobami w celu 
zapewnienia specjalistycznej opieki z zakresu karmienia piersią i laktacji. Prometric przyczyni się 
do ich dalszego sukcesu poprzez wykorzystanie naszego globalnego zasięgu i inwestycji 
technologicznych w celu zapewnienia rozwiązań egzaminacyjnych, które odpowiadają na 
zmieniające się potrzeby światowej bazy kandydatów IBCLC.” 

 
Dodatkowo, Paladino podkreśliła, jak współpraca z IBLCE pomogła Prometric zrewidować i 
poprawić praktyki z zakresu przeprowadzania egzaminów i udogodnień dla rodziców w okresie 
laktacji, stwierdzając: „Doceniamy wskazówki IBLCE w zakresie pomocy Prometric w 
uaktualnieniu polityki laktacyjnej i karmienia piersią, która umożliwia pozytywne podejście do 
kandydatek, które podchodzą do egzaminu w okresie laktacji.” 

 
Prometric zapewni IBLCE te same korzyści wynikające z egzaminów przeprowadzanych na 
najwyższym poziomie, które otrzymywało każdego roku ponad 300 wiodących przedsiębiorstw, 
ośrodków akademickich i profesjonalnych organizacji certyfikacyjnych i licencyjnych. Prometric 
pomagał w skutecznym zarządzaniu ponad 7 milionami egzaminów rocznie w ponad 180 
krajach. Ponadto Prometric opracował wiodące w branży praktyki operacyjne i możliwości 
usługowe, dzięki którym każdy egzamin będzie przeprowadzany w bezpiecznym, 
kontrolowanym i spójnym środowisku egzaminacyjnym — niezależnie od lokalizacji. Prometric 



ściśle współpracuje ze swoimi partnerami, począwszy od wdrożenia programu, a skończywszy 
na jego realizacji, aby zapewnić pełną realizację wszystkich wymagań programu. 
 
„IBLCE z zadowoleniem spogląda na współpracę z Prometric w zakresie przeprowadzania 
egzaminów na cały świecie", mówi Przewodnicząca Rady IBLCE Norma Escobar, IBCLC, 
Rejestrowany Konsultant Laktacyjny (RLC) IBLCE. „Jesteśmy przekonani, że to strategiczne 
posunięcie poprawi doświadczenia naszych kandydatów w zakresie prowadzenia 
egzaminów na całym świecie. 
Reputacja Prometric w zakresie niezawodności i profesjonalizmu, w połączeniu z 
wiodącymi w branży procedurami bezpieczeństwa i geograficznie zróżnicowanymi 
punktami egzaminacyjnymi, okaże się wielkim atutem dla naszych Konsultantów IBCLC i 
kandydatów.” 

 
O Prometric 
Prometric umożliwia organizacjom na całym świecie rozwijanie programów przyznawania 
kwalifikacji poprzez opracowywanie i dostarczanie rozwiązań egzaminacyjnych, które 
wyznaczają standardy jakości i doskonałości usług. Prometric oferuje kompleksowe i 
niezawodne podejście do doradztwa, rozwoju, zarządzania i dostarczania programów w 
zintegrowanym, opartym na technologii środowisku w ponad 180 krajach. Aby uzyskać 
więcej informacji, odwiedź stronę internetową www.prometric.com lub śledź nas na 
Twitterze pod adresem @PrometricGlobal i www.linkedin.com/company/prometric/. 

 

O Międzynarodowej Radzie Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych 
IBLCE jest ceniona na całym świecie jako najbardziej zaufane źródło certyfikacji specjalistów 
zajmujących się karmieniem piersią i laktacją. IBLCE jest światowym liderem, a Konsultantów 
IBCLC uznano za najlepsze rozwiązanie z zakresu opieki laktacyjnej. Obecnie swoją działalność 
prowadzi ponad 31 000 Konsultantów IBCLC w 110 krajach. Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź stronę www.iblce.org lub śledź nas w mediach społecznościowych. 

 
 
 

Kontakt z mediami: 
 

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