
  
 

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo 
(International Board of Lactation Consultant Examiners, IBLCE)  

za izvajanje izpita po svetu izbrala Prometric 
Partnerstvo za še boljšo izkušnjo strank 

 
FAIRFAX, Virginia, ZDA in BALTIMORE, Maryland, ZDA – 14. 11. 2019 – Z veseljem 
sporočamo, da je Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (The International 
Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) izbrala družbo Prometric® kot partnerja 
za izvajanje certificiranja za naziv Mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo 
(International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®) po vsem svetu. V skladu s 
pogoji iz te večletne pogodbe bodo imeli kandidati IBCLC dostop do varnih računalniško 
podprtih lokacij po vsem svetu, vključno z najobsežnejšo mrežo strokovnih izpitnih lokacij, 
ki bodo zadovoljile potrebe prebivalstva v Severni Ameriki, Aziji in na drugih trgih. 

 
Alex Paladino, ki je v višjem vodstvu družbe Prometric zadolžena za odnose s strankami, je pred 
nedavnim o prihodnosti partnerstva navdušeno dejala: »Pri družbi Prometric smo zadovoljni, da 
nas je IBLCE izbral kot partnerja pri izvajanju ocenjevanja za naslednjih nekaj let. V zadnjih 
34 letih so svetovalci IBCLC pridobili izjemen ugled kot ključni člani ekipe pri zagotavljanju 
zdravstvenega varstva materam in otrokom, in sicer prek dela s starši in družinami, oblikovalci 
politik in drugimi, da lahko nudijo strokovno oskrbo na področju dojenja in laktacije. K 
njihovemu nadaljnjemu uspehu bo prispeval Prometric, tako da bo izkoristil svojo prisotnost na 
svetovni ravni in naložbe v tehnologijo ter na ta način ponudil rešitve za preverjanje, ki 
naslavljajo spreminjajoče se potrebe globalne baze kandidatov IBCLC.« 

 
Paladinova je poleg tega poudarila, da je imel Prometric zaradi sodelovanja s komisijo IBLCE 
možnost znova preučiti in izboljšati izvajanje preverjanj, najboljše prakse in prilagoditve za 
laktirajoče starše, in meni: »Komisiji IBLCE smo hvaležni, ker družbo Prometric usmerja in ji 
pomaga pri posodabljanju njenih pravilnikov o laktaciji in dojenju, da bi omogočili pozitivno 
izkušnjo posameznikom, ki se v času laktacije udeležijo izpita.« 

 
Prometric bo komisiji IBLCE zagotovil enake prvovrstne prednosti preverjanja, ki jih je vsako 
leto deležnih več kot 300 vodilnih korporativnih, akademskih in strokovnih organizacij za 
certificiranje in licenciranje. Prometric vsako leto nudi podporo pri uspešni izvedbi več kot 
sedem milijonov izpitov v več kot 180 državah. Poleg tega je Prometric razvil operativne prakse 
in storitvene zmogljivosti, s katerimi prednjači v panogi, da lahko vsi opravljajo preverjanja v 
varnem, nadzorovanem in zanesljivem izpitnem okolju – neodvisno od lokacije. Prometric s 
partnerji tesno sodeluje od priprave do izvedbe programa in tako poskrbi, da so zahteve 
programa v celoti izpolnjene. 



»IBLCE se veseli partnerstva z družbo Prometric pri izvajanju izpita po vsem svetu,« je 
dejala predsednica Upravnega odbora IBLCE Norma Escobar, IBCLC, RLC komisije IBLCE. 
»Prepričani smo, da bodo zaradi te strateške poteze izkušnje naših kandidatov med 
preverjanji po vsem svetu boljše. 
Družba Prometric, ki je znana po zanesljivosti, strokovnosti, varnostnih postopkih, s 
katerimi prednjači v panogi, in geografsko raznolikih lokacijah za preverjanja, se bo 
izkazala kot odlična pridobitev za naše svetovalce IBCLC in kandidate.« 

 
O družbi Prometric 
Prometric organizatorjem izpita po svetu omogoča, da programe certificiranja nadgradijo z 
razvijanjem izpitov in rešitvami izvedbe, ki postavljajo merilo za vrhunsko kakovost in 
storitve. Prometric nudi celovit in zanesljiv pristop k svetovanju, razvijanju, upravljanju in 
dobavljanju programov v integriranem okolju, ki omogoča tehnologijo v najvarnejšem 
omrežju za preverjanja na svetu in v več kot 180 državah. Za več informacij obiščite 
http://www.prometric.com/ ali nam sledite na Twitterju @PrometricGlobal in na strani 
www.linkedin.com/company/prometric/. 

 

O Mednarodni izpitni komisiji za svetovalce za laktacijo 
IBLCE je po vsem svetu cenjena kot najbolj zaupanja vreden vir za certificiranje izvajalcev 
oskrbe na področju laktacije in dojenja. IBLCE je vodilna organizacija v svetu in IBCLC zlati 
standard na področju oskrbe pri laktaciji. V 110 državah je trenutno 31.000 svetovalcev 
IBCLC. Za več informacij obiščite www.iblce.org  in nam sledite na družbenih omrežjih. 
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