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Ta priročnik vsebuje informacije o pripravi načrta za 3. način prijave. Ni mišljen kot 

priročnik o prijavnih postopkih za pridobitev strokovnega naziva mednarodno 

certificirani svetovalec za laktacijo (International Board Certified Lactation Consultant®, 

IBCLC®) ali o prijavi na izpit. Več informacij o vlogi za certificiranje in prijavi na izpit 

najdete v Priročniku za kandidate.  
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I. Uvod 
 

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (International Board of Lactation 

Consultant Examiners®, IBLCE®) je kot odgovor na potrebe deležnikov IBLCE zaradi 

globalne pandemije covida-19 posodobila dotični priročnik. To obvestilo je namenjeno 

razjasnitvi in informiranju deležnikov IBLCE glede tehnologije, ki jo lahko zaradi globalne 

pandemije covida-19 uporabljajo za izpolnitev zahtev IBCLC za klinično prakso na področju 

laktacije v skladu s 3. načinom prijave (mentorstvo pri svetovalcu IBCLC). 

 

 

II. Ustrezna izhodišča  
 

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (International Board of Lactation 

Consultant Examiners, IBLCE) je predhodno objavila Svetovalno mnenje o telezdravju, ki 

obravnava nudenje storitev svetovanja o laktaciji uporabnikom v skladu s smernicami za delo 

svetovalcev IBCLC, ki vključujejo Obseg dejavnosti mednarodno certificiranih svetovalcev 

za laktacijo (IBCLC®) (javno objavljen in veljaven od 12. 12. 2018), Kodeks profesionalnega 

ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo IBCLC  (veljaven od 1. 11. 2011 

in posodobljen septembra 2015) in Klinične kompetence za delo mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (javno objavljene in veljavne od 12. 12. 2018). 

 

 

III. Ključne uvodne opombe 
 

 

A.  Spoštovanje svetovalnega mnenja IBLCE o telezdravju 
 

Kandidati za 3. način prijave in njihovi mentorji, ki želijo izpolniti zahteve za priznanje 

klinične prakse IBCLC z uporabo tehnologije, morajo preučiti in upoštevati Svetovalno 

mnenje o telezdravju IBLCE.  

 

 V svetovalnem mnenju je tudi pojasnjeno, da naj svetovalec IBCLC predvsem upošteva, na 

kakšen način je njegovo nudenje storitev svetovanja na področju laktacije prek telezdravja 

usklajeno s ključnimi določbami omenjenih dokumentov s smernicami za delo, ki vključujejo 

zasebnost, varnost, ocenjevanje, izkazovanje in vrednotenje ustreznih tehnik, zagotavljanje 

informacij, ki temeljijo na dokazih, strankam ter primerno sodelovanje z drugimi ponudniki 

zdravstvenih storitev ali napotitev k njim.  
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Še posebej poudarjeno je načelo 3.2 Kodeksa profesionalnega ravnanja, po katerem je 

potrebno vnaprejšnje pisno soglasje doječega starša pred fotografiranjem ali snemanjem 

(zvočnega ali videoposnetka) tega starša ali otroka. 

 

 

Informacije, ki so podane v Svetovalnem mnenju o telezdravju, veljajo tudi za klinični 

nadzor svetovalcev IBCLC ter vse, ki si prizadevajo za pridobitev certifikata IBCLC prek 

3. načina prijave1, in so vključene v ta dokument. 

 

B. Uporaba tehnologije pri kliničnem nadzoru 
 

Tehnologija se lahko uporablja v okviru kliničnega nadzora in je še posebej pomembna 

zaradi skrbi za javno zdravje, s katerimi se sooča ves svet, pa tudi zaradi težav z 

dostopnostjo2. 

 

Pri uporabi tehnologije v sklopu kliničnega nadzora pa so potrebni okrepljena 

komunikacija, dodatno načrtovanje in posvečanje pozornosti tehnološkim in 

administrativnim podrobnostim ter dobro razumevanje zakonskih zahtev, ne le na eni, 

temveč na dveh lokacijah in morebiti v torej dveh sodnih pristojnostih. Med ključnimi 

pomisleki so varnost, zlasti varnost tehnoloških platform, zasebnost, ki zajema občutljive 

zdravstvene podatke, in natančna prostovoljna privolitev po poučitvi. Vsi, ki pri 

kliničnem nadzoru uporabljajo tehnologijo, morajo skrbno preučiti zanesljivost 

morebitnih platform. Pred uporabo tehnologije morajo vse stranke, ki uporabljajo 

platformo, o njej imeti osnovno do srednje poznavanje. Poleg tega je treba klinični 

nadzor temeljito zastaviti in načrtovati, zato da je zasnovan na način, ki omogoča 

pridobivanje realističnih kliničnih izkušenj.  

 

 
1 IBLCE ne odgovarja za posamezna izobraževanja, opravljanje poklica, poklicne oziroma pogodbene pogoje ali 

razmere svetovalcev IBCLC, kar med drugim vključuje kakršne koli pravne ali druge pogoje iz katerega koli 

poslovnega razmerja med bodočim svetovalcem IBCLC in posamezno izobraževalno ustanovo ali kliničnim 

nadzornikom. Posamezni svetovalci IBCLC in kandidati so v celoti odgovorni za vsa dejanja in odločitve, tako 

pravne, zdravstvene kot tudi finančne, in komisija IBLCE, njeni funkcionarji, direktorji, zaposleni, vsebinski 

strokovnjaki ali drugi zastopniki niso pristojni ali odgovorni za kakršne koli izgube ali škodo, ki izhaja iz tovrstnih 

dejanj ali odločitev. Vse odločitve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, kandidiranjem in certificiranjem, ki jih 

sprejme IBLCE, temeljijo na veljavnih pogojih in zahtevah, ki jih IBLCE navaja v objavljenem gradivu in na spletni 

strani IBLCE v skladu z veljavnimi politikami in postopki IBLCE.  

 
2Kot smo že omenili, bo IBLCE v naslednjih nekaj mesecih celoviteje pregledal uporabo tehnologije v zvezi z 

izpolnjevanjem zahtev IBCLC, in sicer zaradi številnih težav, med katerimi sta tudi javno zdravje in dostopnost. 
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Če želite pri zagotavljanju kliničnega nadzora uporabljati tehnologijo, vendar s tovrstnim 

nadzorom še nimate izkušenj, se udeležujte usposabljanj in samostojno preučite ta 

pristop, da lahko suvereno in kompetentno zagotavljate učinkovit klinični nadzor, 

podobno kot bi ga osebno. Na voljo je več strokovno ocenjenih virov na to temo, 

vključno s takšnimi, ki obravnavajo prav telelaktacijo. 

 

 

C. Zahteve za 3. način prijave 
   

Upoštevajte, da ta dokument obstoječih zahtev IBLCE za izpolnjevanje pogojev v zvezi s 

klinično prakso pri 3. načinu prijave bistveno ne spreminja, vendar zgolj podaja 

informacije o tem, na kakšen način lahko uporabite tehnologijo za izpolnitev kliničnih 

pogojev pri 3. načinu prijave IBLCE.   

 

 

D. Razmerje med posodobljenim Priročnikom za načrtovanje 

3. načina prijave in Priročnikom za kandidate IBCLC 

(posodobljenim septembra 2019) 
 

Zaradi kriznih okoliščin, povezanih s trenutno globalno pandemijo, IBLCE ne more na 

hitro urediti ter prevesti celotnega Priročnika za kandidate IBCLC in spletne strani v 

šestnajstih jezikih, da bi ju uskladili s tem dokumentom, zato Priročnik za načrtovanje 

3. načina prijave berite vzporedno s Priročnikom za kandidate, in v kolikor se 

informacije v Priročniku za kandidate ne ujemajo s smernicami v tem dokumentu ali niso 

omenjene, velja ta Priročnik za načrtovanje 3. načina prijave. 

 

 

IV. Kaj je IBLCE? 
 

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo ali IBLCE (International Board of 

Lactation Consultant Examiners) je neodvisna mednarodna organizacija, ki podeljuje naziv 

mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo ali IBCLC (International Board Certified 

Lactation Consultant). 

 

 

A. Kontaktne informacije 
 

International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)  

10301 Democracy Lane, Suite 400 

Fairfax, Virginija 22030 

https://iblce.org/slovenian-2/
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Telefon: 703-560-7330 

www.iblce.org 

 

IBLCE ima svoje pisarne v Avstriji, Avstraliji in Združenih državah Amerike. Za 

Slovenijo je pristojna evropska pisarna IBLCE s sedežem v Avstriji. Kontaktne 

informacije so vam na voljo na spletni strani IBLCE. 

 

V. Namen tega priročnika 
 

Izpolnjevanje zahtev pri 3. načinu prijave se od ostalih načinov izpolnjevanja zahtev za izpit 

IBLCE razlikuje v tem, da morajo kandidati opraviti klinično prakso pod neposrednim 

nadzorom svetovalcev IBCLC, ki opravljajo nalogo mentorjev. Če želite izbrati tretji način 

prijave, morate IBLCE najprej predložiti načrt s podrobnim opisom, kako boste pridobili 

zahtevane ure klinične prakse pod neposrednim nadzorom na področju svetovanja o laktaciji 

in dojenju. 

 

Pred začetkom mentorstva za neposredno nadzorovano klinično prakso mora IBLCE preveriti 

certifikacijski status svetovalcev IBCLC, ki opravljajo nalogo mentorjev. Namen tega 

priročnika je podpora posameznikom pri pripravi načrta za 3. način prijave. 

 

 

A. Pomembni datumi 
 

Potrjen načrt za 3. način prijave je veljaven pet (5) let. Posamezniki s potrjenim načrtom 

za 3. način prijave morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje izpita IBLCE, ki veljajo 

ob prijavi na izpit.  

 

 

B. Prijavni in drugi povezani obrazci 
 

Paket za preverjanje načrta za 3. način prijave (prijava) je na voljo v vseh jezikih, v 

katerih IBLCE nudi opravljanje izpita. Obiščite spletno stran IBLCE in izberite jezik. V 

spletnem sistemu za upravljanje strokovnih nazivov na so prijave možne v angleškem, 

španskem in nemškem jeziku.  

 

Načrte mora IBLCE potrditi, preden kandidat začne z zbiranjem zahtevanih najmanj 

500 ur klinične prakse pod neposrednim nadzorom. 

 

IBLCE bo načrt za 3. način prijave po e-pošti potrdil kandidatu in glavnemu mentorju. 

Postopek za potrjevanje načrta za 3. način prijave traja dva tedna. 
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Vlogo za 3. način prijave lahko vložite vse leto. Za preverjanje prijave je potrebno 

plačilo; znesek je objavljen na zadnji strani tega dokumenta. 

 

C. Prijava na izpit 
 

Poleg vsaj 500 ur neposredno nadzorovane klinične prakse na področju svetovanja o 

laktaciji morajo kandidati za 3. način prijave zaključiti še izobraževanje na področju 

zdravstvenih ved in vzgoje, ki se posebej nanaša na človeško laktacijo in dojenje, ob 

prijavi na izpit od leta 2021 dalje pa še pet (5) ur izobraževanja s poudarkom na 

komunikacijskih spretnostih. Več informacij o pogojih v zvezi z izobrazbo na področju 

zdravstvenih ved in posebnim izobraževanjem na področju laktacije najdete v Priročniku 

za kandidate, ki je objavljen na spletni strani IBLCE. 

 

Pomembno! Prijavo na izpit IBCLC morate oddati v petih letih po tem, ko IBLCE 

potrdi načrt za 3. način prijave. 

 

 

VI. Neposredno nadzorovana klinična praksa 
 

Klinične ure po 3. načinu prijave morajo neposredno nadzirati mentorji, ki so trenutno 

certificirani ugledni svetovalci IBCLC. Neposredni nadzor je opredeljen kot postopen trifazni 

proces: 

 

• Prva faza: opazovanje mentorja/-ev IBCLC – začne se z vizualnim 

opazovanjem mentorja IBCLC, kako opravlja poklic, IN/ALI neposrednim 

opazovanjem prek varne tehnološke platforme, ki omogoča dvosmerno 

sinhronizirano zvočno in vizualno komunikacijo. 

• Druga faza: prehod na klinično prakso in tretjo fazo – vključuje pridobivanje 

izkušenj klinične prakse z neposrednim opazovanjem in usmerjanjem mentorja 

IBCLC, ki je prisoten v prostoru s kandidatom, ALI prek varne tehnološke 

platforme, ki omogoča dvosmerno sinhronizirano zvočno in vizualno 

komunikacijo, dokler kandidat ne usvoji veščine. 

• Tretja faza: nadzorovana samostojna klinična praksa – kandidat na koncu 

samostojno opravlja poklic in je mentor IBCLC v bližini, da mu po potrebi 

pomaga ALI je na voljo prek varne tehnološke platforme, ki omogoča dvosmerno 

sinhronizirano zvočno in vizualno komunikacijo. 

 

Med ure klinične prakse pod neposrednim nadzorom štejejo le tiste ure, ki vključujejo 

interakcijo z doječimi družinami, in se lahko prištejejo k zahtevanemu minimumu 500 ur. Ure 
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kliničnih izkušenj, ki jih kandidat pridobi pred potrditvijo načrta za 3. način prijave, ure, 

pridobljene izven načrta za 3. način prijave z delom ali prostovoljstvom, ure zgolj opazovanja 

svetovalcev IBCLC, ki niso mentorji, oziroma ure za dokončanje alternativnih učnih 

dejavnosti ne štejejo k uram za izpolnjevanje pogojev za 3. način prijave. 

 

 

 

A. Prva faza: opazovanje mentorja/-ev IBCLC 
 

Kandidat za 3. način prijave mora pred neposrednim delom z doječimi družinami pri delu 

opazovati mentorja oziroma mentorje IBCLC, ko je opisano zgoraj. 

 

• Po presoji nadrejenega svetovalca IBCLC lahko opazovanje poteka v 

povezavi s pisnimi nalogami ali praktičnim delom, izvede pa se lahko že 

pred potrditvijo načrta za 3. način prijave. 

• Klinično opazovanje mentorja IBCLC se ne prišteva k zahtevanemu 

minimumu 500 ur klinične prakse pod neposrednim nadzorom. 

 

 

B. Druga faza: prehod na klinično prakso in tretjo fazo: 

nadzorovana samostojna klinična praksa  
 

Praksa, pridobljena med drugo in tretjo fazo neposrednega nadzora, se lahko prišteva k 

zahtevanim 500 uram klinične prakse pod neposrednim nadzorom. Kandidat lahko 

klinično prakso pod neposrednim nadzorom opravlja le po tem, ko mu IBLCE potrdi 

načrt za 3. način prijave. 

 

Pomembno obvestilo: Zaradi potrebe po opazovanju mentorja oziroma opravljanja 

alternativnih učnih nalog bo kandidat za dokončanje načrta za 3. načina prijave 

potreboval več kot 500 ur. To dejstvo naj upošteva pri pripravah za prijavo na izpit 

IBLCE. 

 

V drugi in tretji fazi mora kandidat opravljati dejansko prakso. To pomeni, da medtem ko 

kandidat svetuje, je mentor IBCLC v istem prostoru in neposredno spremlja, kako 

kandidat opravlja svoje delo, ali ga spremlja, kot je opisano zgoraj, prek varne tehnološke 

platforme, ki omogoča dvosmerno sinhronizirano zvočno in vizualno komunikacijo. Pri 

obeh načinih opazovanja, tj. osebno ali s pomočjo tehnologije s sinhroniziranimi 

zvočnimi in vizualnimi elementi, je poudarek na mentorju, ki kandidata usmerja in mu 

pomaga. Kandidat naj dela ne opravlja samostojno (tretja faza), dokler mentor oziroma 

mentorji IBCLC ne odločijo, da kandidat ve, kje so njegove omejitve pri znanjih in 
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veščinah. Zavedanje o tem, kdaj prositi za pomoč, je za kandidata ključnega pomena, saj 

tako izkazuje posebna znanja, ki so zahtevana za svetovalce IBCLC.  

 

IBLCE priporoča, da kandidat izkušnje pridobiva v različnih okoljih za prakso v okviru 

mentorstva pri 3. načinu prijave, saj bo tako kandidat pridobil širši nabor izkušenj na 

vsebinskih področjih, ki so našteta v Podrobnem kazalu IBCLC. Prav tako je pomembno, 

na kandidati opravljajo prakso v okolju, ki jim omogoča delo z doječimi družinami v 

različnih obdobjih od nosečnosti do odstavitve. Ure klinične prakse pod neposrednim 

nadzorom mora kandidat zbrati za vsako obveznost, ki je navedena v dokumentu Klinične 

kompetence za delo mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo. Te ure mora 

kandidat zabeležiti v poročilu o urah klinične prakse pri 3. načinu prijave, glavni mentor 

pa jih mora potrditi.. 

 

 

C. Vodenje evidenc 
 

Pomembno je, da vodite natančno evidenco ur neposredno nadzorovane klinične prakse. 

Ko se prijavljate na izpit IBCLC, lahko vašo prijavo naključno izberemo za preverjanje. 

Ob preverjanju vaše prijave na izpit boste morali predložiti dodatno dokumentacijo. 

Vodite natančno evidenco vaše klinične prakse s seznamom ur pri 3. načinu prijave in 

poročilom o neposredno nadzorovanih urah klinične prakse pri 3. načinu prijave. 

Obrazca najdete na koncu tega dokumenta. 

 

 

VII. Obveznosti kandidatov 
 

Kandidat za 3. način prijave mora: 

 

• Poiskati in skleniti pogodbo s svetovalci IBCLC, ki bodo opravljali nalogo mentorjev, in 

izbrati enega svetovalca IBCLC za glavnega mentorja. 

o Priporočamo, da kandidati za 3. način prijave poskusijo vzpostaviti stike v 

svoji skupnosti in na ta način poiščejo izkušene svetovalce IBCLC, ki bi 

bili pripravljeni opravljati nalogo mentorjev. IBLCE trenutno ne vodi 

seznama svetovalcev IBCLC, ki so pripravljeni opravljati nalogo 

mentorjev, in zato ne nudi pomoči pri iskanju mentorjev. 

o Pomembno obvestilo: Komisija IBLCE ni pristojna ali odgovorna za 

dejanja, ravnanje oziroma zdravstvene izkušnje ali odločitve mentorjev.  

o Priporočilo: Priporočljivo je, da sklenete neodvisne pogodbe z več kot 

enim mentorjem, saj boste tako imeli možnost opazovati in se učiti od več 

kot enega izkušenega svetovalca IBCLC.  

• Vzpostaviti poslovni odnos s svetovalci IBCLC, ki bodo opravljali nalogo 

https://iblce.org/slovenian-2/
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mentorjev.  

o IBLCE ne preverja ali potrjuje pogodbenih pogojev in finančnih 

dogovorov z mentorji, temveč zgolj ugotavlja izpolnjevanje zahtev za 

3. način prijave in upoštevanje drugih pravilnikov IBLCE. 

o Pomembno obvestilo: Morebitne cene mentorstva so različne in 

predstavljajo del poslovnega odnosa med kandidatom in mentorji. IBLCE 

ne odgovarja za pogoje v tem poslovnem odnosu. Plačilo za mentorstvo ni 

potrebno. 

• Izpolnjevati zahteve mentorja in okolja, v katerem poteka praksa, glede 

veljavnih zakonov, predpisov, pravilnikov in drugih poklicnih pravil ali 

smernic za prakso, zavarovanja poklicne odgovornosti, potrdila o cepljenju, 

zdravniške preglede itd. Če nadzor klinične prakse poteka prek tehnologije, to 

velja za mentorjevo in tudi za vašo lokacijo. 

• Pisno obvestiti IBLCE, če se kandidat oziroma mentor iz kakršnega koli 

razloga odloči, da prekine načrt pred njegovim zaključkom, ali če mora 

kandidat spremeniti obstoječe ali dodati nove mentorje. 

o Če morate spremeniti obstoječe ali dodati nove mentorje, morate kot 

kandidat o tem obvestiti IBLCE in od novih mentorjev pridobiti obrazec 

soglasja za mentorje. Ure klinične prakse pod novim mentorjem se ne 

upoštevajo, dokler IBLCE ne potrdi novega mentorja. 

    

 

A. Poklicne obveznosti 
 

Kandidati za 3. način prijave morajo spoštovati določena osnovna načela poklicne in 

etične prakse; med drugim: 

 

• se morajo vedno obnašati profesionalno in spoštovati vsa načela Kodeksa 

profesionalnega ravnanja za mednarodno certificirane svetovalce za laktacijo 

IBLCE; 

o morajo poskrbeti za spoštovanje ustreznih pravnih, zakonskih, 

zdravstvenih, varnostnih in zavarovalnih standardov in zahtev v vseh okoljih, 

v katerih poteka praksa; 

• morajo končati pisno delo hitro in skladno z mentorjevi zahtevami; 

• morajo pridobiti pisno soglasje stranke, da lahko opazujejo, pomagajo in 

svetujejo o laktaciji; 

• morajo voditi natančno evidenco časa, ki ga porabijo za dokončanje načrta po 

3. načinu prijave; 

• morajo spoštovati vse pravne, zakonske in druge zahteve ter pravilnike okolja, 

v katerem opravljajo klinično prakso pod neposrednim nadzorom in 

pridobivajo klinične izkušnje na področju svetovanja o laktaciji in dojenju, ter 

http://www.iblce.org/


   
 

   
 

na svoji lokaciji. 

 

 

VIII. Obveznosti mentorjev 
 

Eden od mentorjev mora pristati na to, da bo opravljal nalogo glavnega nadzornika (glavnega 

mentorja) načrta po 3. načinu prijave. Glavni mentor mora: 

• izdelati in poskrbeti za izvedbo načrta po 3. načinu prijave, ki pokriva vse 

obveznosti, naštete v dokumentu Klinične kompetence za delo mednarodno 

certificiranih svetovalcev za laktacijo; 

• sodelovati s kandidatom, da izpolni obrazec načrta za 3. način prijave; 

• zagotoviti okolje za prakso, v katerem bo kandidat pridobival ure klinične prakse 

pod neposrednim nadzorom; 

• nadzirati druge mentorje, ki opravljajo neposreden nadzor nad kandidatovo 

klinično prakso; 

• sporočiti IBLCE odstotek časa, ki ga je vsak mentor zagotovil za neposreden 

nadzor nad kandidatom za 3. način prijave; to poročilo mora predložiti, ko 

dokonča načrt za 3. način prijave, namenjeno pa je dodeljevanju točk nadaljnjega 

izobraževanja (CERP) mentorjem. 

 

Svetovalci IBCLC, ki opravljajo nalogo mentorjev pri 3. načinu prijave, morajo pri svoji 

klinični praksi in poklicnem vedenju izkazovati in poosebljati najvišje strokovne standarde, 

pri čemer morajo upoštevati Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih 

svetovalcev za laktacijo IBCLC (veljaven od 1. 11. 2011 in posodobljen septembra 2015), 

Obseg dejavnosti mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC®) (javno 

objavljen in veljaven od 12. 12. 2018), Klinične kompetence za delo mednarodno 

certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (javno objavljene in veljavne od 12. 12. 2018) 

in Svetovalno mnenje o telezdravju. IBLCE. Svojo predanost doječim družinam morajo 

razširiti na poučevanje kandidata pri 3. načinu prijave pod njihovim nadzorom. Vsak mentor 

pri 3. načinu prijave mora: 

 

• biti ugleden svetovalec IBCLC z veljavnim certifikatom; 

• izpolniti in kandidatu oddati obrazec soglasja za mentorje pri 3. načinu prijave; 

• zagotoviti obdobje, v katerem kandidat za 3. način prijave opazuje njegovo delo, 

preden mu v praksi dovoli neposredno klinično delo z doječimi družinami; 

• neposredno nadzorovati klinično prakso kandidata in določiti stopnjo, do katere je 

kandidat usvojil klinična znanja, ki jih izvaja, preden mu dovoli samostojno 

izvajanje; 

• beležiti ure klinične prakse, ki jih je kandidat zbral pod njegovim neposrednim 

nadzorom, na seznamu ur pri 3. načinu prijave, ki ga izpolni in podpiše; 

• po potrebi naložiti dodatne učne dejavnosti, branje oziroma pisanje nalog; 

https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/
https://iblce.org/slovenian-2/


Avtorsko zaščiteno © 2018–2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Vse pravice pridržane. 

www.iblce.org Paket za preverjanje načrta za 3. način prijave  
Posodobljeno leta 2020 

   
 

13 

`   

• napisati priporočilo kandidatu za 3. način prijave, če ga za to prosi kandidat. 

 

Pomembno! Sorodniki kandidata za 3. način prijave ne smejo opravljati naloge mentorjev. 

Če sorodnik kandidata za 3. način prijave opravlja nalogo njegovega mentorja, gre za 

navzkrižje interesov. 

A. Točke CERP za mentorje 
 

Svetovalci IBCLC, ki opravljajo nalogo mentorjev za potrjene načrte pri 3. načinu 

prijave, lahko za svoje delo pridobijo točke CERP. Za namene dodeljevanja točk CERP 

ustreza vsak načrt za 3. način prijave skupno 25 točkam L-CERP. V katerem koli 

petletnem obdobju lahko svetovalci IBCLC pridobijo do največ 50 točk L-CERP z 

opravljanjem naloge mentorja kandidatom, ki zaključijo svoj potrjeni načrt za 3. način 

prijave. 

 

Točke CERP se dodeljujejo na podlagi odstotka časa, ki ga je vsak mentor zagotovil za 

neposreden nadzor nad kandidatom, ki je izbral 3. način prijave. Glavni mentor je 

zadolžen za sporočanje odstotkov komisiji IBLCE. Na podlagi tega poročila bo IBLCE 

obvestil glavnega mentorja o številu točk CERP, ki jih je pridobil vsak mentor. 

 

 

IX. Priprava načrta za 3. način prijave 
 

Pričakuje se, da bo glavni mentor sodeloval s kandidatom za 3. način prijave in da bosta 

razvila načrt, ki pokriva vse obveznosti iz dokumenta Klinične kompetence za delo 

mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo. Za obširno izobraževanje na področju 

kliničnih znanj je pomembno, da mentor poskrbi za vse potrebno v več okoljih, v katerih 

poteka praksa. 

 

 

X. Alternativne učne dejavnosti 
 

Druge dejavnosti, na primer raziskovanje literature ali gledanje poučnih videov, bo morebiti 

potrebno, zato da se kandidati seznanijo z vsemi kliničnimi znanji. Te alternativne učne 

dejavnosti so morda potrebne, vendar med ure klinične prakse pod neposrednim nadzorom 

štejejo ZGOLJ tiste ure, ki vključujejo neposredno interakcijo z doječimi družinami ter se 

lahko prištejejo k zahtevanemu minimumu 500 ur. 

 

Te alternativne učne dejavnosti so mišljene kot predlogi za kandidate in mentorje. Načrti za 

3. način prijave lahko vključujejo naslednje druge učne dejavnosti, o čemer se dogovorita 

http://www.iblce.org/


   
 

   
 

mentor in kandidat:  
 

• udeleževanje konferenc o porodu, seminarjev poklicnih združenj ali srečanj, na 

katerih predavajo odvetniki, dietetiki ali svetovalci za medčloveške odnose, ki se 

jih lahko udeležijo osebno ali prek spleta; 

• podrobno proučevanje anatomije in fiziologije prsi, vključno s procesom 

nastajanja mleka; 

• spoznavanje anatomije dojenčkovih ust in razvoja (ali druge teme) ter pisanje 

poročil; 

• priprava predstavitve o biokemiji materinega mleka ali podobno zahtevnih temah 

za svoje kolege; 

• opazovanje interakcije dojenčka z rojstno družino takoj po porodu; primerjava 

dojenčkov, ki so bili med porodom izpostavljeni zdravilom, in dojenčkov, ki 

zdravilom niso bili izpostavljeni; 

• udeleževanje srečanj različnih medvrstniških podpornih skupin, kjer lahko 

kandidat opazuje matere in dojenčke ter se nauči več o različnih normalnih 

izkušnjah z dojenjem; opazovanje dela svetovalcev v skupini, poslušanje in 

postavljanje vprašanj, etično obnašanje ipd., lahko poteka osebno ali prek spleta 

na varni platformi; 

• opravljanje tečajev o poklicni etiki ali seminarjev o vprašanjih varstva zasebnosti 

v zdravstvu, ki veljajo v kandidatovi državi, skupnosti ali okolju, v katerem poteka 

praksa; možna je osebna udeležba ali prek spleta;  

• opazovanje, dokumentiranje in interpretacija normalne rasti, razvoja in obnašanja 

med dojenjem na enem dojenčku skozi šestmesečno obdobje; 

• priključitev študijski skupini, ki kritično prebira recenzirane strokovne članke o 

dojenju, da se lahko kandidat pobliže seznani z raziskovalnimi tehnikami in z 

dokazi podprtimi praksami; 

• opravljanje tečaja pobude novorojencem prijaznih bolnišnic BFHI (Baby-Friendly 

Hospital Initiative); pri tem lahko preveri smernice za dojenje v bolnišnicah in 

opiše, na katere načine so usklajene ali niso usklajene z najboljšimi praksami; 

• pridružitev lokalni strokovni organizaciji svetovalcev za laktacijo z namenom 

iskanja podpore, informacij in priložnosti za izobraževanje; 

• opravljanje preizkusov znanja, krajših testov oziroma izpeljava projektov, 

povezanih z branjem in urami klinične prakse; 

• sodelovanje pri vajah igranja vlog, ki se jih lahko udeležijo osebno ali prek spleta; 

• reševanje vaj hipotetičnega značaja in pisanje poročil za ponudnika primarnega 

zdravstvenega varstva; 

• opravljanje več usposabljanj za pridobitev veščin svetovanja v multikulturnem 

okolju; 

• komuniciranje z drugimi zdravstvenimi delavci, ki podpirajo ali nasprotujejo 
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programom in praksam za dojenje; 

• opazovanje in nato opisovanje razlik, tako koristi kot tudi izzivov, ki jih prinaša 

delo z družinami po telefonu, telezdravju z avdio/video možnostjo ali osebno; 

• pogovor z mentorji o težkih izzivih, kot so pomoč materam dojenčkov s 

posebnimi potrebami, nepričakovano travmatičen porod, smrt novorojenca, 

zloraba otroka, nujni medicinski primeri ipd.; 

• sodelovanje v razpravah o tem, kako lahko kandidat kot sposoben, strokoven in 

ugleden član ekipe za svetovanje pri laktaciji sodeluje z drugimi zdravstvenimi 

delavci. 

 

 

XI. Ocena načrta za 3. način prijave, ki je v teku 
 

Občasno ocenjevanje načrta za 3. način prijave je ključnega pomena. Med mentorjem in 

kandidatom lahko nastopijo težavne okoliščine, kot so slabe delovne navade, nestrokovno 

ravnanje ali slaba klinična znanja ali veščine svetovanja. Kandidat za 3. način prijave in 

mentor oziroma mentorji naj imajo redne sestanke za ocenjevanje. 

 

Ne glede na to, ali so sestanki na dnevni, tedenski, dvomesečno ali mesečni ravni, je 

pomembno, da kandidat in mentorji naredijo razpored sestankov za soočanje s tovrstnimi 

izzivi. Čeprav se čas za ocenjevanje ne more šteti k uram neposredno nadzorovane klinične 

prakse, je treba ta čas za ocenjevanje obvezno načrtovati. 

 

 

XII. Morebitni finančni dejavniki 
 

Kandidati za 3. način prijave morajo sami poiskati mentorje IBCLC, z njimi skleniti pogodbe 

in se po potrebi dogovoriti za plačilo, eden od mentorjev pa mora pristati na to, da prevzame 

nalogo glavnega mentorja. IBLCE toplo priporoča, da kandidat in mentor pred začetkom 

nudenja storitev mentorstva skleneta pisno pogodbo. IBLCE trenutno ne nudi pomoči pri 

iskanju mentorjev in ne zagotavlja pogodbenega, pravnega ali finančnega svetovanja, pomoči 

ali podpore.  

 

Pomembno! Za sklenitev in izpolnitev pogodbe sta izključno odgovorni obe udeleženi 

pogodbeni stranki. IBLCE ne more opravljati naloge pogajalca, posrednika, pravnega 

svetovalca ali izterjevalca za katerega koli kandidata za 3. način prijave ali mentorja. 

IBLCE zato nikakor ni pristojen ali odgovoren za poslovne vidike odnosa med kandidatom 

za 3. način prijave in katerim koli mentorjem. 
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Morebitne cene mentorstva so različne in predstavljajo del poslovnega odnosa med 

kandidatom in njegovim mentorjem oziroma mentorji. Kandidat za 3. način prijave je 

odgovoren tudi za sklenitev zavarovanja poklicne odgovornosti, pridobitev potrdil o 

cepljenju, zdravniške preglede, soglasja o zasebnosti, privolitve pacientov ali kakršno koli 

drugo licenco ali privolitev, ki so zahtevani v mentorjevem okolju, v katerem poteka praksa, 

ali v vašem kraju. Kot je pri pripravi na kateri koli poklic običajno, mora kandidat za 3. način 

prijave računati s stroški, na primer z učbeniki, zavarovanjem, seminarji in delavnicami ter 

mentorjevim honorarjem. 

 

XIII. Pogosta vprašanja 
 

Ali lahko dobim kreditne točke za klinično prakso, opravljeno pred potrditvijo mojega 

načrta, ali izkušnje, pridobljene na delovnem mestu? Ne. Komisija mora vaš načrt 

potrditi, preden začnete zbirati ure klinične prakse pod neposrednim nadzorom, in svojih 

izkušenj, pridobljenih na delovnem mestu, ne smete združevati z neposredno nadzorovanimi 

izkušnjami, da bi izpolnili pogoj najmanj 500 opravljenih ur. Svojega mentorja oz. mentorje 

lahko opazujete, preden komisija potrdi vaš načrt, vendar morate počakati na obvestilo o 

potrditvi vašega načrta, da lahko začnete šteti ure klinične prakse pod neposrednim 

nadzorom. 

 

Kakšen je rok za oddajo prijave na 3. način? Vlogo za 3. način prijave lahko vložite vse 

leto. 

 

Ali lahko kakšen del Kliničnih kompetenc za delo mednarodno certificiranih svetovalcev 

za laktacijo izpustim? Ne. Mentorju morate pokazati, da obvladate vsa klinična znanja. 

 

Kje lahko pridobivam klinične izkušnje? Ure lahko zbirate v katerem koli okolju, ki v 

skladu s tem priročnikom omogoča pridobivanje kliničnih izkušenj pod neposrednim 

nadzorom osebno ali prek spleta. Ustrezno nadzorovana okolja so med drugim bolnišnice, 

porodnišnice, splošne ordinacije, javni zdravstveni domovi in zasebne posvetovalnice za 

laktacijo. IBLCE priporoča, da izkušnje pridobivate v različnih okoljih. 

 

V lokalni bolnišnici mi ne dovolijo, da bi delal/-a z njihovimi pacienti. Kaj lahko 

naredim? Vselej preverite, ali boste lahko v okoljih, kjer boste delali z doječimi družinami, 

nudili tudi svetovanje. Nekatere bolnišnice in ambulante kandidatom za 3. način prijave 

omogočajo opazovanje, vendar jim ne dovolijo, da bi pri njih dejansko opravljali svetovanje, 

in sicer niti pod nadzorom mentorja. S svojim mentorjem boste morali sodelovati, da poiščete 

ustrezno okolje za opravljanje klinične prakse, v katerem boste lahko nudili svetovanja 

doječim družinam in jih ne le opazovali. 
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Ali se lahko minimum 500 ur klinične prakse pod neposrednim nadzorom zmanjša z 

izkušnjami ali na kak drug način? Ne. Vsi kandidati za 3. način prijave morajo izpolniti 

zahtevani minimum 500 ur klinične prakse pod neposrednim nadzorom, kar lahko storijo 

osebno ali prek varne tehnološke platforme, ki omogoča dvosmerno sinhronizirano zvočno in 

vizualno komunikacijo. Pri obeh načinih opazovanja, tj. osebno ali z uporabo tehnologije s 

sinhroniziranimi zvočnimi in vizualnimi elementi, je poudarek na mentorju, ki vodi in 

usmerja kandidata. 

 

 

Ali lahko med te ure štejejo ure opazovanja svetovalca IBCLC pri delu? Ne. Med te ure 

štejejo le tiste ure, med katerimi ste dejansko nudili svetovanje o laktaciji pod neposrednim 

nadzorom vašega mentorja oz. mentorjev. 

 

Ali moram biti zdravstveni tehnik ali drug zdravstveni delavec, da izpolnjujem pogoje 

za 3. način prijave? Ne. Na 3. način se lahko prijavijo posamezniki z zelo različno 

izobrazbo. 

 

Moj mentor je zaposlen v maloprodajni trgovini, ki prodaja in izposoja prsne črpalke. 

Ali lahko kot ure prakse upoštevam čas, ko pomagam strankam? Ne. Čas, ko pomagate 

strankam pri izbiri izdelkov za nakup ali izposojo, se ne more upoštevati za ure, ki so 

potrebne za izpolnjevanje pogojev pri 3. načinu prijave. 

 

Ali lahko 3. način prijave izbere kdor koli kjer koli na svetu? Da, vendar z omejitvami. 

Kandidati za 3. način prijave morajo poleg pogojev, ki so našteti, omenjeni ali nakazani v tem 

priročniku, zaradi določenih lokalnih in regionalnih zakonov ter predpisov morda izpolnjevati 

še druge pogoje. Mentorji IBCLC in kandidati so odgovorni za to, da razumejo in spoštujejo 

zakone in predpise v pristojnosti oziroma pristojnostih, v katerih poteka opazovanje in 

izvajanje storitev, med drugim vključno z licenčnimi ali poklicnimi pogoji. 

 

Ali lahko k mojemu načrtu za 3. način prijave priključim dodatne mentorje? Da. Po 

potrditvi vašega načrta za 3. način prijave lahko vanj vključite dodatne mentorje. Od novega 

mentorja oziroma mentorjev morate pridobiti podpisan obrazec soglasja za mentorje. IBLCE 

morate sporočiti, če želite dodati mentorje, in počakati na potrditev novega mentorja, preden 

začnete pridobivati ure klinične prakse pod tem mentorjem. 

 

Vzpostavljam stik z mentorjem za 3. način prijave, ki je iz drugega kraja kot jaz. Kaj se 

bo zgodilo, če IBLCE novembra 2020 ne bo več dovolil pridobivanja ur kliničnega 

nadzora prek tehnologije (v celoti ali delno) za izpolnitev zahtev za priznanje prakse? 

Ali bom moral/-a poiskati drugega mentorja? Ne. Čeprav je prihodnost zaradi covida-19 

še negotova in bomo novembra 2020 preverjali, na kakšen način bo mogoče pridobivati ure 
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klinične prakse pri 3. načinu prijave, boste lahko pridobili zahtevane ure klinične prakse na 

daljavo, v kolikor boste pridobili vse zahtevane ure klinične prakse najpozneje do 

31. 12. 2022. 
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Obrazec soglasja za mentorje pri 3. načinu prijave 
 

Vsi mentorji morajo izpolniti obrazec soglasja za mentorje pri 3. načinu prijave in ga 

izpolnjenega vrniti kandidatu za 3. način prijave. Ta obrazec bo morda potreben v primeru 

preverjanja ob prijavi za pridobitev certifikata IBCLC. 
 

Ime kandidata za 3. način prijave:  

 

Podatki o mentorju 

Ime:  Priimek:  

L-številka IBCLC:  
Boste opravljali nalogo glavnega mentorja?     □ Da     

□ Ne 

Naslov:  

Kraj:  Regija/občina:  

Poštna številka:  Država:  

Št. službenega tel.:  Št. domačega tel.:  

E-poštni naslov:  

Kraj trenutne zaposlitve:  
 

Podpisana izjava: 

 

Spodaj podpisani/-a potrjujem, da sem mednarodno certificirani/-a svetovalec/-ka za laktacijo 

(IBCLC) na dobrem glasu in da sprejemam odgovornost za nudenje kliničnega mentorstva in 

neposrednega nadzora zgoraj navedenemu/-i kandidatu/-ki za 3. način prijave. Strinjam se, da 

bom priznal/-a, upošteval/-a in spoštoval/-a vse zahteve IBLCE, ki se nanašajo na 3. način 

prijave in vse veljavne zakone, predpise, pravilnike in postopke, med drugim tudi pogoje v tem 

priročniku. 

 

Podpis mentorja/-ice:  Datum:  

Ime s tiskanimi črkami:    

 
 
 

 

 

 

 

Izpolnjeni obrazec vrnite kandidatu za 3. način prijave. 
 

 

Kandidat naj izpolnjeni obrazec obdrži za lastno evidenco in za izpolnitev pogojev za preverjanje ob prijavi za 

pridobitev certifikata IBCLC. 

http://www.iblce.org/


   
 

   
 

Poročilo o urah klinične prakse pri 3. načinu prijave 
 

Skrbno vodite evidenco. Ko se prijavite na izpit IBLCE, lahko vašo prijavo naključno izberemo 

za preverjanje. Ob preverjanju vaše prijave na izpit boste morali predložiti ta dokument skupaj 

z drugimi evidencami. Kandidati, ki ne bodo upoštevali pogojev preverjanja, izgubijo pravico do 

opravljanja izpita in nepovračljivi del prijavnine za izpit. 

 

Ime kandidata za 3. način prijave:  

Št. računa IBLCE (če je ustrezno):  

Ime glavnega mentorja:  

L-št. IBCLC glavnega mentorja:  
 

V tem poročilu mora biti dokumentiranih vsaj 500 ur klinične prakse pod neposrednim 

nadzorom. Vaši mentorji morajo potrditi, da ste opravili ure klinične prakse pod neposrednim 

nadzorom. Izpolnite naslednjo tabelo s povzetkom zabeleženih ur na vaših seznamih ur pri 

3. načinu prijave (na strani 20), ki naj jih mentor nato podpiše in v ustrezno polje dopiše datum. 

 

Ime mentorja 

Število ur neposredno nadzorovane klinične prakse 

Podpis mentorja in datum 
Nadzorovane ure 

 osebno 

Nadzorovane ure opazovanja 

z uporabo tehnologije s 

sinhroniziranimi zvočnimi in 

vizualnimi elementi 

    

    

    

    

    

Skupno število ur neposredno nadzorovane klinične prakse:  

 

 

Kandidat naj izpolnjeni obrazec obdrži za lastno evidenco in za izpolnitev pogojev za preverjanje ob prijavi za 

pridobitev certifikata IBCLC. 
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Seznam ur pri 3. načinu prijave 
 

List kopirajte v toliko izvodih, kot jih potrebujete. S tem listom beležite svoje neposredno 

nadzorovane ure klinične prakse na področju laktacije. To evidenco boste potrebovali za 

pripravo poročila o urah klinične prakse pri 3. načinu prijave (str. 19). Seznam ur obdržite za 

lastno evidenco; IBLCE lahko od vas zahteva, da jih predložite kot dokazilo o prijavljenih urah. 

 

Ime kandidata za 3. način prijave:  

Št. računa IBLCE (če je ustrezno):  

Ime glavnega mentorja:  

L-št. IBCLC glavnega mentorja:  

  

Datum Kratek opis dnevne klinične prakse Nadzorovana Začetek Konec 

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

   □ osebno 

 □ s tehnologijo 

  

 

Kandidat naj izpolnjeni obrazec obdrži za lastno evidenco in za izpolnitev pogojev za preverjanje ob prijavi za 

pridobitev certifikata IBCLC. 
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Vloga za pridobitev točk CERP za mentorje pri 3. načinu prijave 
 

Ime glavnega mentorja:  

L-št. IBCLC glavnega mentorja:  

Telefonska številka:  
E-poštni naslov 

(obvezno):  
 

Ime kandidata za 3. način prijave:  
Št. računa IBLCE (če je ustrezno):  
 

Zahtevane informacije za vsakega mentorja navedite šele po tem, ko mentoriranec dokonča potrjeni 

načrt pri 3. načinu prijave. 
 

Ime mentorja L-številka IBCLC 
% časa za 

mentoriranje 

Dodeljene točke L-
CERP 

za pisar. uporabo 

    

    

    

    

 

Izpolnjen obrazec pošljite pisarni IBLCE v vaši regiji. IBLCE bo na podlagi navedenih informacij 

preveril in podelil točke CERP. Komisija bo vnesla število podeljenih točk CERP in glavnemu mentorju 

poslala skenirano kopijo izpolnjenega obrazca po e-pošti. Naloga glavnega mentorja je, da kopije 

obvestila o podeljenih točkah CERP razdeli med vse druge mentorje, ki so navedeni na obrazcu. Ta 

kopija obrazca s številom dodeljenih točk CERP bo veljala kot potrdilo o izpolnitvi in jo lahko uporabite 

za dokumentiranje prijavljenih točk CERP za namene obnavljanja certifikata. 

 

Podpisana izjava: 

Zavedam se, da sem kot glavni/-a mentor/-ica odgovoren/-a za obveščanje vseh mentorjev o dodeljenih 

točkah CERP, in strinjam se, da se točke CERP dodeljujejo le mentorjem preverjenih kandidatov za 

3. način prijave. Potrjujem, da so navedene informacije resnične in preverljive v evidencah z 

zabeleženimi časi dejavnosti mentorjev. 

 

Podpis mentorja/-ice:  Datum:  

Ime s tiskanimi črkami:    

 

Za pisarniško uporabo | Dodeljene točke CERP iz zgornje preglednice je preveril/-a:: 

Ime zaposlene/-ga:  Datum:  



Avtorsko zaščiteno © 2018–2020, International Board of Lactation Consultant Examiners. Vse pravice pridržane. 

www.iblce.org Paket za preverjanje načrta za 3. način prijave  
Posodobljeno leta 2020 

   
 

23 

`   

Cenik preverjanj za 3. način prijave 
Od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020 

 
 

Cena preverjanja za 3. način prijave 

Prva 

skupina v 

USD 

Druga 

skupina v 

USD 

Tretja 

skupina v 

USD 

100 75 55 

 

 

Države prve 

skupine 

Ameriški Deviški otoki, Andora, Aruba, Avstralija, Avstrija, Bahami, Bahrajn, Belgija, 

Bermudi, Britanski Deviški otoki, Brunej, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, 

Falklandski otoki, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Grenlandija, Guam, Gvadelup, 

Hongkong, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, 

Kajmanski otoki, Katar, Kazahstan, Kuvajt, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, 

Macau, Madžarska, Malezija, Malta, Monako, Martinik, Nemčija, Nizozemska, 

Norveška, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Oman, Poljska, Portoriko, Portugalska, 

Reunion, Romunija, Ruska federacija, San Marino, Saudova Arabija, Sejšeli, Singapur, 

Slovaška, Slovenija, Sveti Krištof in Nevis, Sveti Martin, Španija, Švedska, Švica, 

Tajvan, Trinidad in Tobago, Turčija, Združeni arabski emirati, Združene države 

Amerike, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

Države 

druge 

skupine 

Albanija, Alžirija, Ameriška Samoa, Argentina, Armenija, Angvila, Antigva in 

Barbuda, Azerbajdžan, Barbados, Belize, Belorusija, Bocvana, Bolgarija, Bolivija, 

Bosna in Hercegovina, Brazilija, Butan, Cookovi otoki, Curaçao, Čile, Črna Gora, 

Dominika, Dominikanska republika, Egipt, Ekvador, Ekvatorialna Gvineja, Esvatini, 

Fidži, Filipini, Francoska Polinezija, Gabon, Grenada, Gruzija, Gvajana, Gvatemala, 

Indija, Indonezija, Irak, Iran, Jamajka, Jordan, Južna Afrika, Laos, Libanon, Libija, 

Kitajska, Kolumbija, Kosovo, Kostarika, Maldivi, Maroko, Mavricij, Mehika, 

Mongolija, Montserat, Namibija, Palav, Panama, Paragvaj, Peru, Salvador, Severna 

Makedonija, Severni Marijanski otoki, Srbija, Sveta Lucija, Sveti Martin, Sveti 

Vincencij in Grenadine, Surinam, Šrilanka, Tajska, Tunizija, Turkmenistan, Ukrajina, 

Urugvaj, Venezuela, Vzhodni Timor 

Države 

tretje 

skupine 

Afganistan, Angola, Bangladeš, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibuti, Eritreja, 

Etiopija, Federativne države Mikronezije, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, 

Haiti, Honduras, Jemen, Južni Sudan, Kambodža, Kamerun, Kenija, Kiribati, 

Kirgizistan, Komori, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, 

Mavretanija, Mjanmar (Burma), Moldavija, Mozambik, Nepal, Nikaragva, Niger, 

Nigerija, Pakistan, Palestina, Papuanska Nova Gvineja, Ruanda, Salomonovi otoki, 

Samoa, Senegal, Severna Koreja, Sierra Leone, Sirija, Slonokoščena obala, 

Srednjeafriška republika, Somalija, Sudan, Svazi, Tadžikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, 

Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Vzhodni Kongo, Zahodna Sahara, Zahodni 

Kongo, Zambija, Združena republika Tanzanija, Zelenortski otoki, Zimbabve 

 
 

http://www.iblce.org/

	I. Uvod
	II. Ustrezna izhodišča
	III. Ključne uvodne opombe
	A.  Spoštovanje svetovalnega mnenja IBLCE o telezdravju
	B. Uporaba tehnologije pri kliničnem nadzoru
	C. Zahteve za 3. način prijave
	D. Razmerje med posodobljenim Priročnikom za načrtovanje 3. načina prijave in Priročnikom za kandidate IBCLC (posodobljenim septembra 2019)

	IV. Kaj je IBLCE?
	A. Kontaktne informacije

	V. Namen tega priročnika
	A. Pomembni datumi
	B. Prijavni in drugi povezani obrazci
	C. Prijava na izpit

	VI. Neposredno nadzorovana klinična praksa
	A. Prva faza: opazovanje mentorja/-ev IBCLC
	B. Druga faza: prehod na klinično prakso in tretjo fazo: nadzorovana samostojna klinična praksa
	C. Vodenje evidenc

	VII. Obveznosti kandidatov
	A. Poklicne obveznosti

	VIII. Obveznosti mentorjev
	A. Točke CERP za mentorje

	IX. Priprava načrta za 3. način prijave
	X. Alternativne učne dejavnosti
	XI. Ocena načrta za 3. način prijave, ki je v teku
	XII. Morebitni finančni dejavniki
	XIII. Pogosta vprašanja
	Obrazec soglasja za mentorje pri 3. načinu prijave
	Poročilo o urah klinične prakse pri 3. načinu prijave
	Seznam ur pri 3. načinu prijave
	Vloga za pridobitev točk CERP za mentorje pri 3. načinu prijave
	Cenik preverjanj za 3. način prijave

