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I.

Σκοπός

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που υιοθετήθηκαν από το
International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) για τη διενέργεια ανάλυσης
πρακτικών με στόχο την ανάπτυξη της εξέτασης πιστοποίησης ενός International Board Certified
Lactation Consultant® (IBCLC®). Σκοπός της πιστοποίησης IBCLC είναι να αναγνωρίσει τα
άτομα εκείνα που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια που υποστηρίζουν τα πρότυπα πρακτικών
και προάγουν έτσι την προστασία του κοινού. Ο τρέχων αριθμός των πιστοποιημένων
συμβούλων που κατέχουν το πιστοποιητικό IBCLC είναι πάνω από 33.000.
Μια ανάλυση πρακτικών (ορισμένες φορές αναφέρεται ως ανάλυση εργασίας, ανάλυση
καθηκόντων εργασίας, επαγγελματική ανάλυση ή μελέτη καθορισμού ρόλου) είναι μια
επιστημονική έρευνα που διενεργείται για τον προσδιορισμό των καθηκόντων και των
εργασιακών δραστηριοτήτων που εκτελούνται, του πλαισίου στο οποίο εκτελούνται αυτά τα
καθήκοντα και αυτές οι δραστηριότητες και των ικανοτήτων (τομείς γνώσεων, δεξιότητες και
ικανότητες) που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός εργασιακού ρόλου.1
Το Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας - International Board of Lactation
Consultant Examiners ανέθεσε στην PSI Services LLC, μια κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης
καριέρας που χρησιμοποιεί ψυχομετρικές υπηρεσίες, να διενεργήσει μια μελέτη σύμφωνα με τις
αρχές και τις πρακτικές που περιγράφονται στο Standards for Educational and Psychological
Testing.2 Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν η δημιουργία προδιαγραφών για τις εξετάσεις, οι
οποίες να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια το πεδίο των πρακτικών, επιτρέποντας την ανάπτυξη
δίκαιων, ακριβών και ρεαλιστικών αξιολογήσεων της ετοιμότητας των υποψηφίων για
πιστοποίηση.

II.

Σύσταση της Ομάδας Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών

Τον Ιούλιο του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE ενέκρινε τη σύσταση μιας Ομάδας
Εργασίας Ανάλυσης Διεθνών Πρακτικών (Ομάδα Εργασίας).
Η Ομάδα Εργασίας επιφορτίστηκε με τον προσδιορισμό του επαγγελματία-στόχου, καθώς και με
την ανάπτυξη του εργαλείου έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων γνώσεων και
καθηκόντων, των κλιμάκων αξιολόγησης και ενός σχεδίου δειγματοληψίας). Η Ομάδα Εργασίας
1

Sackett, P.R., Walmsley, P.T., Laczo, R.M. (2012). Job and work analysis: Industrial and Organizational
Psychology. Στο N. Schmitt, S. Highhouse (Eds.), Comprehensive Handbook of Psychology, Volume 12.
New York, NY: John Wiley and Sons.
2

American Educational Research Association, American Psychological Association, National Council on
Measurement in Education (2014). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington,
DC: AERA.
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επιφορτίστηκε επίσης με την ανάπτυξη προδιαγραφών εξέτασης με βάση τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν από την έρευνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του IBLCE διόρισε την Christina Porucznik, PhD, MSPH,
επιδημιολόγο και έμπειρη ερευνήτρια και μέλος του δημόσιου συμβουλίου του IBLCE, ως
πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας, δεδομένης της εκτεταμένης ερευνητικής εμπειρίας και
εξειδίκευσής της. Η Δρ. Porucznik είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια
Επικεφαλής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Οικογενειακής και
Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γιούτα.
Τον Αύγουστο του 2018, το IBLCE εξέδωσε δημόσια πρόσκληση για την πρόσληψη μελών για
την Ομάδα Εργασίας. Η δημόσια πρόσκληση περιέγραφε τον σκοπό της ανάλυσης πρακτικών
και παρείχε μια περίληψη των δραστηριοτήτων και του χρόνου που απαιτείται για να υπηρετήσει
κανείς ως μέλος της Ομάδας Εργασίας. Η δημόσια πρόσκληση στάλθηκε μέσω του συστήματος
διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του IBLCE σε όλους τους IBCLC. Η πρόσκληση
εκδόθηκε στα Αγγλικά, καθώς αυτή είναι η επιχειρησιακή γλώσσα του IBLCE και τα μέλη της
Ομάδας Εργασίας αναμενόταν να γνωρίζουν άπταιστα Αγγλικά. Οι υποψήφιοι για την Ομάδα
Εργασίας κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνοδευτική επιστολή
και βιογραφικό σημείωμα.
Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μεροληψίας και να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ή
δυσανάλογη επιρροή οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας
επιλέχθηκαν σκόπιμα ώστε να αντικατοπτρίζουν τον πληθυσμό των πιστοποιημένων IBCLC. Τα
βασικά χαρακτηριστικά που λήφθηκαν υπόψη, δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας του
IBCLC, περιλάμβαναν τα έτη εμπειρίας, το περιβάλλον άσκησης, τη γεωγραφική τοποθεσία και
τον κλάδο (με συνεκτίμηση του υψηλότερου πτυχίου). Επιπλέον, κατά την επιλογή των μελών
της Ομάδας Εργασίας, λήφθηκε μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέλη ήταν εξοικειωμένα
με τον πληθυσμό-στόχο των επαγγελματιών εισαγωγικού επιπέδου. Με τους 12 υποψηφίους που
επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας έγινε επαφή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν το τυποποιημένο έντυπο Σύγκρουσης
συμφερόντων του IBLCE. Τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων εξετάστηκαν πριν από την
οριστικοποίηση της Ομάδας Εργασίας. Τα συνοπτικά δημογραφικά στοιχεία των μελών της
Ομάδας Εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας)
παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Συνοπτικά δημογραφικά στοιχεία των μελών της Ομάδας Εργασίας Ανάλυσης
Πρακτικών

1.

Περιβάλλον άσκησης
Νοσοκομείο

5.

Νοσοκομείο
Νοσοκομείο
Εκπαιδευτικό
ίδρυμα/οργανισμός
Ιδιωτικά

6.

Ιατρείο

2.
3.
4.

Κοινοτική κλινική
Εκπαιδευτικό
ίδρυμα/οργανισμός
9. Νοσοκομείο
10. Νοσοκομείο
11. Ιδιωτικά
12. Νοσοκομείο
7.
8.

III.

Περιοχή IBLCE
Ευρώπη, Μέση Ανατολή &
Βόρεια Αφρική
Αμερική & Ισραήλ
Ασία-Ειρηνικός & Αφρική
Αμερική & Ισραήλ

Ανώτατο
πτυχίο
Μεταπτυχιακό
δίπλωμα
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο
Διδακτορικό

Ειδικότητα
Ιατρός
Νοσοκόμος/α
Νοσοκόμος/α
Άλλο

Ευρώπη, Μέση Ανατολή &
Βόρεια Αφρική
Ευρώπη, Μέση Ανατολή &
Βόρεια Αφρική
Αμερική & Ισραήλ
Αμερική & Ισραήλ

Μεταπτυχιακό

Ιατρός

Διδακτορικό

Ιατρός

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό

Νοσοκόμος/α
Νοσοκόμος/α

Αμερική & Ισραήλ
Ασία-Ειρηνικός & Αφρική
Αμερική & Ισραήλ
Αμερική & Ισραήλ

Πτυχίο
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα
Πτυχίο

Διαιτολόγος
Ιατρός
Μαία
Νοσοκόμος/α

Μεθοδολογία

Α. Συνέλευση της Ομάδας Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών
Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε την πρώτη της συνέλευση στις 11 Μαρτίου 2019. Στόχοι
αυτής της πρώτης συνέλευσης ήταν να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης των
πρακτικών, να επανεξετάσουν τον ορισμό του επαγγελματία και να αρχίσουν να αναπτύσσουν
έναν κατάλογο καθηκόντων και τομέων γνώσεων που αντικατοπτρίζουν τον ρόλο του
επαγγελματία.
Πριν από την πρώτη συνέλευση της Ομάδας Εργασίας, τα μέλη έλαβαν βιβλιογραφία που
εξηγούσε τον σκοπό και τη διαδικασία της ανάλυσης πρακτικών. Ένα μεγάλο μέρος της πρώτης
συνέλευσης αφορούσε μια ενημέρωση από τον σύμβουλο ψυχομετρικών υπηρεσιών. Η
ενημέρωση αυτή περιέγραφε τα βήματα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία ανάλυσης των
πρακτικών, μια εξήγηση των δηλώσεων γνώσεων και των κλιμάκων αξιολόγησης, καθώς και
τον ρόλο των ειδικών επί του αντικειμένου.

Β. Σύνδεση με τις πρακτικές
Για να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός καταλόγου καθηκόντων και τομέων
γνώσεων που αντικατοπτρίζουν τον ρόλο του επαγγελματία, ο σύμβουλος ψυχομετρικών
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υπηρεσιών δημιούργησε μια διαδικτυακή έρευνα για τα μέλη της Ομάδας Εργασίας. Το πρώτο
μέρος της έρευνας ζητούσε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά σχετικά για τον ορισμό του
επαγγελματία. Το δεύτερο μέρος της έρευνας ήταν μια σειρά από 130 δηλώσεις γνώσεων. Αυτές
οι δηλώσεις γνώσεων αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ειδικών ομάδων, οι
οποίες αφορούσαν την προηγούμενη ανάλυση πρακτικών του IBCLC που ολοκληρώθηκε το
2014. Η έρευνα ήταν οργανωμένη ανά Τομέα Λεπτομερούς Περίληψης Περιεχομένου και τα
μέλη της Ομάδας Εργασίας είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν προτάσεις για την τροποποίηση
των δηλώσεων γνώσεων, καθώς και προτάσεις για τυχόν δηλώσεις γνώσεων που έλειπαν. Για να
διασφαλιστεί ότι οι δηλώσεις γνώσεων που παρουσιάστηκαν στην έρευνα ανάλυσης πρακτικών
συνδέονται με την πρακτική, ζητήθηκε από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας να αξιολογήσουν
κάθε δήλωση γνώσεων με βάση τρία κριτήρια:
•

Είναι σημαντικό για το επάγγελμα;

•

Θα είναι σημαντικό για τα επόμενα 5 χρόνια;

•

Είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα και τους τίτλους εργασίας;

Η Ομάδα Εργασίας είχε δύο επιλογές για να απαντήσει σε κάθε δήλωση γνώσεων - Διατήρηση ή
Παράλειψη. Η Ομάδα Εργασίας είχε δύο εβδομάδες για να ολοκληρώσει την έρευνα, οπότε και
η έρευνα έκλεισε και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν από τον σύμβουλο ψυχομετρικών
υπηρεσιών.
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Η Ομάδα Εργασίας συνήλθε εκ νέου στις 11 Απριλίου 2019, για να εξετάσει τα αποτελέσματα
της εσωτερικής έρευνας. Ο σύμβουλος ψυχομετρικών υπηρεσιών διευκόλυνε την επανεξέταση
του υφιστάμενου ορισμού του επαγγελματία, ο οποίος επισημαίνει το κοινό στο οποίο
αποσκοπεί το πιστοποιητικό, προκειμένου να καθοριστεί εάν οι αλλαγές στην πρακτική
καθιστούσαν αναγκαίες αναθεωρήσεις. Η Ομάδα Εργασίας συμφώνησε ομόφωνα ότι ο ορισμός
του επαγγελματία εξακολουθεί να ισχύει και να είναι σωστός και ότι δεν χρειάζονται αλλαγές. Ο
ορισμός του επαγγελματία, όπως εγκρίθηκε από την Ομάδα Εργασίας, είναι:

Ένας/Μία διεθνώς πιστοποιημένος/η σύμβουλος γαλουχίας (International Board
Certified Lactation Consultant® (IBCLC®) είναι ένας/μία επαγγελματίας που
συμμετέχει στην ομάδα ιατρικής περίθαλψης και ο/η οποίος/α έχει αποκτήσει και
διατηρεί τη συγκεκριμένη πιστοποίηση που αποδεικνύει τις γνώσεις του/της και την
εξειδίκευσή του/της στη διαχείριση και την παροχή φροντίδας για τον θηλασμό. Ένα
άτομο που κατέχει την πιστοποίηση έχει εκπληρώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις
επιλεξιμότητας και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια αυστηρή, ψυχομετρικά ορθή
εξέταση. Από το 1985, η πιστοποίηση IBCLC αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο του
ότι, ως επαγγελματίας, ο/η IBCLC έχει τις απαραίτητες γνώσεις για:
•
•
•
•
•

Να υποστηρίζει και να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τον θηλασμό ως
παγκόσμια επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία
Να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην κοινωνία, από τις κοινότητες έως τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
Να προωθεί περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τον θηλασμό
Να διευκολύνει μια βέλτιστη εμπειρία θηλασμού για τις οικογένειες
Να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις προκλήσεις που σχετίζονται με
παθολογικές/οξείες καταστάσεις στον θηλασμό

Ένας/Μία IBCLC εργάζεται ανεξάρτητα και σε συνεργασία με άλλους για να
εμψυχώνει τις μητέρες, τα παιδιά, και τις οικογένειες ώστε να ανταποκρίνονται
στους στόχους τους περί θηλασμού.

Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε επίσης τις 130 δηλώσεις γνώσεων και τα αποτελέσματα της
εσωτερικής έρευνας. Η Ομάδα Εργασίας ενέκρινε ομόφωνα 118 δηλώσεις γνώσεων για να
συμπεριληφθούν στην έρευνα ανάλυσης πρακτικών. Μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις δηλώσεις
γνώσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη ανάλυση πρακτικών αφορούσε τη δήλωση γνώσεων
«Παράταση της διάρκειας του θηλασμού». Καθώς η εν λόγω δήλωση γνώσεων σχετίζεται με
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αρκετές άλλες δηλώσεις γνώσεων (π.χ. Απασχόληση - έναρξη ή επιστροφή στην εργασία), η
Ομάδα Εργασίας επέλεξε να αφαιρέσει τη δήλωση αυτή, δεδομένου ότι το θέμα εξετάζεται στις
υπόλοιπες σχετικές δηλώσεις γνώσεων.
Η προηγούμενη ανάλυση πρακτικών, που ολοκληρώθηκε το 2014, προσδιόρισε τα βασικά
καθήκοντα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός σχεδίου φροντίδας. Η Ομάδα Εργασίας
συμφώνησε ομόφωνα ότι οι εργασίες αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τρέχουσα
έρευνα ανάλυσης πρακτικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση με τις πρακτικές. Η
Ομάδα Εργασίας τροποποίησε και επέκτεινε αυτά τα βασικά καθήκοντα ώστε να
συμπεριλαμβάνουν:
1. Aνάπτυξη σχεδίου
2. Καταγραφή (αρχείο)
3. Εκτίμηση
4. Βοήθεια προς τη μητέρα να θέσει στόχους
5. Λήψη ιστορικού
6. Συνεργασία με άλλους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης
7. Οπτική εξέταση της θηλής και του μαστού της θηλάζουσας μητέρας
8. Οπτική εξέταση της θέσης τους βρέφους και της σωστής σύλληψης της θηλής
9. Προφορική επικοινωνία με θηλάζουσες οικογένειες
Οι ικανότητες που σχετίζονται με πελάτες σε διαφορετικές χρονολογικές ηλικίες
περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη Λεπτομερής Περίληψη Περιεχομένου. Η Ομάδα Εργασίας
αποφάσισε ότι αυτή ήταν άλλη μια σημαντική σύνδεση με τις πρακτικές και ψήφισε ομόφωνα να
διερευνήσει πόσο συχνά οι IBCLC εργάζονταν με κάθε ηλικιακή ομάδα. Η Ομάδα Εργασίας
αποφάσισε να συμπεριλάβει και τις 12 χρονολογικές περιόδους στην έρευνα ανάλυσης
πρακτικών. Οι 12 χρονολογικές περίοδοι στην έρευνα ανάλυσης πρακτικών περιελάμβαναν:
Α. Προγεννητική - μητρική
Β. Τοκετός - μητρική / γέννηση - περιγεννητική
Γ. Πρόωρη γέννηση
Δ. 0-2 ημέρες
Ε. 3-14 ημέρες
ΣΤ. 15-28 ημέρες
Ζ. 1-3 μήνες
Η. 4-6 μήνες
Θ. 7-12 μήνες
Ι. Άνω των 12 μηνών
K. Γενικές αρχές (συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος προ της σύλληψης)

Copyright © 2021, International Board of Lactation Consultant Examiners®. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

8

Γ. Ανάπτυξη έρευνας
Με βάση αυτές τις αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας, ο σύμβουλος ψυχομετρικών υπηρεσιών
ανέπτυξε μια έρευνα για να επαληθεύσει τα καθήκοντα και τους τομείς γνώσεων και να
βοηθήσει στον καθορισμό της στάθμισης περιεχομένου. Η έρευνα σχεδιάστηκε για να συλλέξει
τις αξιολογήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη σημαντικότητα κάθε καθήκοντος και τομέα
γνώσεων, καθώς και τη συχνότητα εργασίας σε κάθε χρονολογική περίοδο. Για την αξιολόγηση
της καταλληλότητας της συμπερίληψης κάθε δήλωσης γνώσεων ή καθηκόντων
χρησιμοποιήθηκε κλίμακα αξιολόγησης της σημαντικότητας. Για την αξιολόγηση της
χρονολογικής περιόδου χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα αξιολόγησης της συχνότητας.
Πίνακας 2. Κλίμακα αξιολόγησης 1: Σημαντικότητα - Χρησιμοποιείται για δηλώσεις γνώσεων
και εργασίες
Πόσο σημαντικό είναι να κατανοηθεί αυτό, ανάλογα με το πώς σχετίζεται με την
τρέχουσα εργασία ΣΑΣ ως σύμβουλος γαλουχίας; ή Πόσο σημαντικό είναι αυτό το
καθήκον καθώς επηρεάζει τον θηλασμό;
0 - Δεν ισχύει στην περίπτωση της εργασίας μου
1 - Σημαντικό σε ελάχιστο βαθμό
2 - Σημαντικό σε κάποιο βαθμό
3 - Σημαντικό
4 - Αρκετά σημαντικό
5 - Εξαιρετικά σημαντικό
Πίνακας 3. Κλίμακα αξιολόγησης 2: Συχνότητα - Χρησιμοποιείται για χρονολογική περίοδο
Πόσο συχνά εργάζεστε με αυτή την ομάδα πελατών;
0 - Ποτέ
1 - Μερικές φορές
2 – Τακτικά
Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής συνάντησης, η Ομάδα Εργασίας συζήτησε επίσης τη χρήση
της έμφυλης γλώσσας σε σχέση με τον θηλασμό. Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε τον τρόπο με τον
οποίο άλλοι οργανισμοί παγκόσμιας υγείας αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα και αποφάσισε ότι
για να κατανοηθεί πλήρως πώς αυτό ισχύει για τις παγκόσμιες πρακτικές ως IBCLC, θα πρέπει
να συγκεντρωθούν δεδομένα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Στην έρευνα προστέθηκε
μια προαιρετική ερώτηση σχετικά με τη χρήση της έμφυλης γλώσσας σε σχέση με τον θηλασμό:
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Η ακόλουθη ερώτηση θα συμβάλει στην ενημέρωση του IBLCE σχετικά με την
προτιμώμενη ορολογία όσον αφορά τον θηλασμό. Αυτή η ερώτηση είναι προαιρετική,
αλλά θα συμβάλει στην ενημέρωση του IBLCE στη χρήση ορολογίας για εκπαιδευτικό
υλικό, υλικό κατάρτισης και εξεταστικό υλικό.
Α. Ποια ορολογία προτιμάτε σε σχέση με τον θηλασμό/τη θωρακική σίτιση;
1. Θωρακική σίτιση (ουδέτερη ως προς το φύλο)
2. Θηλασμός (με βάση το φύλο)
3. Δεν έχω κάποια προτίμηση

Μεταξύ της 1ης Μαΐου 2019 και της 11ης Νοεμβρίου 2019, διεξήχθη πιλοτική έρευνα με την
Ομάδα Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών και τα μέλη του προσωπικού του IBLCE, προκειμένου
να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της έρευνας, με μικρές τροποποιήσεις που έγιναν για να
αντιμετωπιστούν τα σχόλια των αναθεωρητών της πιλοτικής έρευνας.

Δ. Συμπερίληψη των ερωτήσεων COVID-19
Η έρευνα είχε αρχικά προγραμματιστεί να αποσταλεί τον Απρίλιο του 2020. Λόγω της
παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 και του γεγονότος ότι πολλοί IBCLC εργάζονταν στην πρώτη
γραμμή της αντιμετώπισης του COVID-19, αποφασίστηκε να καθυστερήσει η έρευνα. Ωστόσο,
η Ομάδα Εργασίας αναγνώρισε ότι η αποστολή μιας παγκόσμιας έρευνας κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να αποκτηθούν πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο επηρέασε o COVID-19 την εργασία ως IBCLC. Ως εκ τούτου, η Ομάδα
Εργασίας ενέκρινε πρόσθετες προαιρετικές ερωτήσεις στο τέλος της έρευνας σε όλες τις
γλώσσες:
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A. Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία COVID-19 το πώς υποστηρίζετε οικογένειες που
θηλάζουν;
1. Η εργασία μου έχει επηρεαστεί ελάχιστα.
2. Η εργασία μου έχει επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό.
3. Η εργασία μου έχει επηρεαστεί.
4. Η εργασία μου έχει επηρεαστεί αρκετά.
5. Η εργασία μου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ.
B. Με ποιους τρόπους έχει επηρεάσει η πανδημία COVID-19 το πώς υποστηρίζετε
οικογένειες που θηλάζουν; (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
1. Χρησιμοποιώ ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούσα
προηγουμένως.
2. Αντιμετωπίζω έλλειψη ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
3. Δεν συναντώ πλέον οικογένειες δια ζώσης.
4. Τελευταία παρέχω φροντίδα μέσω τηλεδιάσκεψης.
5. Έχω επιλέξει εθελοντικά να μην εργάζομαι αυτό το διάστημα.
6. Δεν εργάζομαι λόγω ανεργίας ή άδειας άνευ αποδοχών.
7. Εργάζομαι για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τον θηλασμό κατά τη
διάρκεια του COVID-19 για
το νοσοκομείο/ίδρυμά μου.
8. Δεν έχει αλλάξει η εργασία μου.
3. Συμπεριλάβετε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς επηρέασε
ο COVID-19 τον τρόπο με τον οποίο παρέχετε υποστήριξη σε οικογένειες που
θηλάζουν.

Ε. Διαχείριση έρευνας
Η έρευνα στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις τρέχουσες γλώσσες των
εξετάσεων IBCLC και κοινοποιήθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του IBLCE. Η
έρευνα ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020. Ο
αριθμός των ατόμων που απάντησαν στην έρευνα ήταν 4.233. Μετά την ολοκλήρωση της
έρευνας, τα δεδομένα αναλύθηκαν για να εντοπιστούν οι ερωτηθέντες που δεν συμπλήρωσαν
την έρευνα ή έδωσαν απαντήσεις με έλλειψη διακύμανσης (δηλαδή «ευθεία γραμμή» ή παροχή
της ίδιας απάντησης σε κάθε εργασία ή γνώση). Η διαδικασία αυτή απέδωσε έναν αξιοποιήσιμο
αριθμό 4.150 απαντήσεων στην έρευνα.

ΣΤ. Ποσοστά ανταπόκρισης
Το IBLCE έστειλε 30.055 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του συστήματος
επικοινωνίας με email σε όλες τις γλώσσες. Λόγω του ότι ο αρχικός σύνδεσμος στα Αγγλικά
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μεταδόθηκε τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς και λόγω της δυνατότητας των αρχικών παραληπτών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου να προωθήσουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συναδέλφους, τα
ποσοστά ανταπόκρισης είναι κατά προσέγγιση. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης στις 17
γλώσσες ήταν περίπου 14%.

IV.

Απαντήσεις σε δημογραφικές ερωτήσεις

Οι περιλήψεις των απαντήσεων στις δημογραφικές ερωτήσεις παρουσιάζονται στις εικόνες και
τους πίνακες που ακολουθούν. Η Ομάδα Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών εξέτασε τα
αποτελέσματα της έρευνας τον Φεβρουάριο του 2021. Μετά την εξέταση των δημογραφικών
δεδομένων και τη σύγκρισή τους με τα δημογραφικά στοιχεία των πιστοποιημένων συμβούλων,
η Ομάδα Εργασίας συμφώνησε ομόφωνα ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν
αντιπροσωπευτικοί του επαγγέλματος.

Α. Περιοχή IBLCE
Εικόνα 1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανά περιοχή IBLCE

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
Ευρώπη, Μέση
Ανατολή & Βόρεια
Αφρική
27%
Αμερική & Ισραήλ
54%

Ασία-Ειρηνικός
& Αφρική
19%
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Β. Ποιο είναι το κύριο επαγγελματικό σας περιβάλλον;
Εικόνα 2. Κύριο επαγγελματικό περιβάλλον για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
0%

10%

20%

30%

Νοσοκομείο

50%

60%
52%

Γραφείο ιατρού

8%

Ανεξάρτητο / ιδιωτικό ιατρείο
Κοινοτική / Δημόσια υγεία /
Κυβέρνηση
Πανεπιστημιακό / Εκπαιδευτικό
ίδρυμα
Κανένα από τα παραπάνω

40%

21%
14%
2%
3%

Σχήμα 3. Πρωταρχικός επαγγελματικός χώρος ανά περιοχή IBLCE
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Γ. Ποια είναι η κύρια γλώσσα σας;
Πίνακας 4. Κύρια γλώσσα για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα
Γλώσσα
Κινέζικα - Παραδοσιακά
Κροατικά
Δανικά
Ολλανδικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ελληνικά
Ουγγρικά
Ινδονησιακά
Ιταλικά
Ιαπωνικά
Κορεάτικα
Πολωνικά
Πορτογαλικά
Σλοβενικά
Ισπανικά

Ποσοστό των συμμετεχόντων
στην έρευνα
2,9%
0,3%
1,2%
2,8%
63,5%
4,8%
8,4%
0,4%
0,5%
0,3%
1,7%
6,0%
1,5%
0,4%
0,8%
0,3%
4,2%
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Δ. Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσής σας;
Εικόνα 4. Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
0%

Λύκειο *

10%

20%

30%

50%

4%

Δίπλωμα διετών σπουδών / τεχνική
κατάρτιση

23%

Πτυχίο

43%

Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

40%

25%
5%

Εικόνα 5. Ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης ανά περιοχή IBLCE

*Επιλογή στην έρευνα: Λύκειο (12 έτη δημόσιας εκπαίδευσης).
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Ε. Τι άλλες επαγγελματικές άδειες ή/και άδειες ασκήσεως επαγγέλματος
διαθέτετε;
Εικόνα 6. Άλλες επαγγελματικές άδειες/εγγραφές για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα*
0%

Οδοντίατρος ή υγιειονολόγος
στόματος
Διαιτολόγος ή διατροφολόγος

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<1%
4%

Μαία

22%

Νοσοκόμος/α

61%

Φαρμακοποιός

<1%

Φυσικοθεραπευτής/τρια ή
εργοθεραπευτής/τρια

1%

Ιατρός
Γλωσσοθεραπευτής/τρια
Διάφορα
Καμία άλλη άδεια

70%

7%
<1%
8%

12%

*Σημείωση. Επειδή οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από μία
απαντήσεις, τα ποσοστά δεν έχουν άθροισμα το 100%.
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ΣΤ. Είστε αυτοαπασχολούμενος/η;
Εικόνα 7. Κατάσταση αυτοαπασχόλησης για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
Ναι
29%

Όχι

71%
Εικόνα 8. Κατάσταση αυτοαπασχόλησης ανά περιοχή IBLCE
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Ζ. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την τοποθεσία εργασίας σας;
Εικόνα 9. Τόπος εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
Αγροτική
16%

Αστική
51%
Προαστιακή /
Περιαστική
33%

Σχήμα 10. Τοποθεσία της εργασίας ανά περιοχή IBLCE
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Η. Απαιτείται η πιστοποίηση IBCLC από τον εργοδότη σας;
Εικόνα 11. Απαίτηση πιστοποίησης IBCLC για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Όχι
55%

Ναι
45%

Σχήμα 12. Απαίτηση πιστοποίησης IBCLC ανά περιοχή IBLCE
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Θ. Έχετε υπόβαθρο υποστήριξης μεταξύ ομότιμων (μητέρα προς μητέρα);
Εικόνα 13. Υπόβαθρο μεταξύ ομοτίμων (μητέρα προς μητέρα) για όλους τους συμμετέχοντες
στην έρευνα

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα

Όχι
50.1%

Ναι
49.9%

Εικόνα 14. Υπόβαθρο μεταξύ ομοτίμων (μητέρα προς μητέρα) ανά περιοχή IBLCE
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Ι. Πόσα χρόνια είστε πιστοποιημένοι ως IBCLC;
Εικόνα 15. Έτη πιστοποίησης ως IBCLC για όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα
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V.

Αποτελέσματα

Α. Αποτελέσματα σχετικά με τις δηλώσεις γνώσεων και τις εργασίες
Για την αξιολόγηση των 118 δηλώσεων γνώσεων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης της
σημαντικότητας. Η κλίμακα αξιολόγησης περιελάμβανε ένα εύρος 0-5, με το 0 να σημαίνει «Δεν
ισχύει για την εργασία μου» και το 5 να σημαίνει «Εξαιρετικά σημαντικό». Οι μέσες
βαθμολογίες σημαντικότητας στις δηλώσεις γνώσεων κυμάνθηκαν από 2,71 (για τον καρκίνο
του βρέφους) έως 4,79 (για τοποθέτηση στο στήθος/σύλληψη θηλής).
Πίνακας 5. Κατανομή των μέσων βαθμολογιών σημαντικότητας των δηλώσεων γνώσης
Μέση βαθμολογία
σπουδαιότητας
Λιγότερο από 3
3,01-3,49
3,50-4,00
4,01-4,49
Μεγαλύτερο από 4,49

Αριθμός δηλώσεων γνώσεων
2
14
42
41
19

Ποσοστό
1,7%
11,9%
35,6%
34,7%
16,1%

Για την αξιολόγηση των 9 δηλώσεων καθηκόντων χρησιμοποιήθηκε επίσης η κλίμακα
αξιολόγησης της σημαντικότητας. Και οι 9 δηλώσεις καθηκόντων είχαν μέση βαθμολογία
σημαντικότητας άνω του 4,0. Η μέση βαθμολογία σημαντικότητας και για τις 9 δηλώσεις
καθηκόντων παρουσιάζεται στον πίνακα 6 παρακάτω.
Πίνακας 6. Μέση βαθμολογία σημαντικότητας για τις δηλώσεις καθηκόντων
Μέση βαθμολογία
Δηλώσεις καθηκόντων
σημαντικότητας
1 Aνάπτυξη σχεδίου
4,28
2 Καταγραφή (αρχείο)
4,35
3 Εκτίμηση
4,44
4 Βοήθεια προς τη μητέρα να θέσει στόχους
4,50
5 Λήψη ιστορικού
4,49
6 Συνεργασία με άλλους πάροχους υγειονομικής περίθαλψης
4,28
7 Οπτική εξέταση της θηλής και του μαστού της θηλάζουσας
4,57
μητέρας
8 Οπτική εξέταση της θέσης τους βρέφους και της σωστής
4,75
σύλληψης της θηλής
9 Προφορική επικοινωνία με θηλάζουσες οικογένειες
4,70
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Β. Αποτελέσματα σχετικά με τις χρονολογικές περιόδους
Η κλίμακα αξιολόγησης της συχνότητας χρησιμοποιήθηκε για να κριθεί πόσο συχνά εργάζονταν
οι συμμετέχοντες στην έρευνα με κάθε ηλικιακή ομάδα. Η κλίμακα κυμαινόταν από 0-2, με το 0
να σημαίνει «ποτέ», το 1 να σημαίνει «μερικές φορές» και το 2 να σημαίνει «τακτικά». Όλες οι
χρονολογικές περίοδοι είχαν μέση βαθμολογία συχνότητας άνω του 1,20. Η χρονολογική
περίοδος των 3-14 ημερών είχε την υψηλότερη Μέση Βαθμολογία Συχνότητας (1,81) και η
χρονολογική περίοδος Προ τη σύλληψη είχε τη χαμηλότερη Μέση Βαθμολογία Συχνότητας
(1,21). Όλες οι Μέσες Βαθμολογίες Συχνότητας για όλες τις χρονολογικές περιόδους βρίσκονται
στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7. Μέση Βαθμολογία Συχνότητας για τις χρονολογικές περιόδους

Χρονολογικές περίοδοι
1
Πριν τη σύλληψη
2
Προγεννητική - μητρική
3
Τοκετός - μητρική / γέννηση - περιγεννητική
4
Πρόωρη γέννηση
5
0-2 ημέρες
6
3-14 ημέρες
7
15-28 ημέρες
8
1-3 μήνες
9
4-6 μήνες
10
7-12 μήνες
11
Άνω των 12 μηνών

Μέση
βαθμολογία
συχνότητας
1,21
1,44
1,59
1,49
1,76
1,81
1,67
1,60
1,45
1,34
1,29

Γ. Ανάλυση υποομάδων
Δεδομένης της παγκόσμιας εμβέλειας του πιστοποιητικού IBCLC, είναι σημαντικό να
διασφαλιστεί ότι τα άτομα από διαφορετικές υποομάδες έχουν παρόμοιες απόψεις σχετικά με τις
γνώσεις που απαιτούνται για την πρακτική. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση υποομάδων για να
επιβεβαιωθεί ότι οι αξιολογήσεις δικαιολογούσαν τη συμπερίληψη σε όλες τις γεωγραφικές
περιοχές και το επίπεδο εμπειρίας. Τα δεδομένα αναλύθηκαν ανά γεωγραφική περιοχή
χρησιμοποιώντας τις τρεις περιφέρειες του IBLCE (Αμερική και Ισραήλ, Ασία-Ειρηνικός και
Αφρική, Ευρώπη και Μέση Ανατολή). Τα δεδομένα αναλύθηκαν επίσης ανάλογα με τη διάρκεια
της εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία ήταν
παρόμοιες για τους IBCLC στο ξεκίνημα της καριέρας τους (που ορίζονται ως οι πιστοποιημένοι
για 3 χρόνια ή λιγότερο) και για τους IBCLC στη μετέπειτα καριέρα τους (που ορίζονται ως οι
πιστοποιημένοι για 4 χρόνια ή περισσότερο).
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Δ. Αποτελέσματα σχετικά με την έμφυλη γλώσσα
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, κατά τη διάρκεια των αρχικών συνελεύσεών της, η Ομάδα
Εργασίας εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί υγείας αντιμετωπίζουν
τη χρήση της έμφυλης γλώσσας όσον αφορά τον θηλασμό. Η Ομάδα Εργασίας αποφάσισε ότι
για να κατανοηθεί πλήρως πώς η χρήση της έμφυλης γλώσσας εφαρμόζεται στην παγκόσμια
πρακτική ως IBCLC, θα πρέπει να συλλεχθούν δεδομένα στο πλαίσιο της έρευνας ανάλυσης
πρακτικών. Η ερώτηση σχετικά με την προτιμώμενη ορολογία ήταν προαιρετική και η έλλειψη
μιας απάντησης δεν επηρέασε τη συμπερίληψη στη συνολική ανάλυση της έρευνας. Παρά το
γεγονός ότι ήταν προαιρετικό, το 95% των ερωτηθέντων (n=3,947) απάντησαν σε αυτή την
ερώτηση. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 παρακάτω.
Πίνακας 8. Έμφυλη γλώσσα - Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
Ποια ορολογία προτιμάτε σε σχέση με τον θηλασμό/τη θωρακική σίτιση;
Θωρακική σίτιση (ουδέτερη ως προς το φύλο)
6,9%
Θηλασμός (με βάση το φύλο)
71,3%
Καμία προτίμηση
21,8%

Ε. Αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στην εργασία
Το IBLCE χρησιμοποίησε επίσης την έρευνα ανάλυσης πρακτικών για να καταγράψει τον
αντίκτυπο του COVID-19 στην εργασία ως IBCLC. Αυτές οι προαιρετικές ερωτήσεις
παρουσιάστηκαν στο τέλος της έρευνας. Το 96% των ερωτηθέντων (n= 3,965) απάντησε στις
ερωτήσεις που παρουσιάζονται στους Πίνακες 9 και 10.
Πίνακας 9. Αντίκτυπος του COVID-19
Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία COVID-19 το πώς υποστηρίζετε οικογένειες που θηλάζουν;
Η εργασία μου έχει επηρεαστεί ελάχιστα.
20,5%
Η εργασία μου έχει επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό.
23,6%
Η εργασία μου έχει επηρεαστεί.
21,5%
Η εργασία μου έχει επηρεαστεί αρκετά.
19,4%
Η εργασία μου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ.
15,0%
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Πίνακας 10. Τρόποι με τους οποίους έχει επηρεαστεί η εργασία από τον COVID-19
Με ποιους τρόπους έχει επηρεάσει η πανδημία COVID-19 το πώς υποστηρίζετε οικογένειες
που θηλάζουν; (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
Χρησιμοποιώ ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που δεν
62,5%
χρησιμοποιούσα προηγουμένως.
Αντιμετωπίζω έλλειψη ατομικού προστατευτικού
εξοπλισμού.

10,3%

Δεν συναντώ πλέον οικογένειες δια ζώσης.
Τελευταία παρέχω φροντίδα μέσω τηλεδιάσκεψης.
Έχω επιλέξει εθελοντικά να μην εργάζομαι αυτό το
διάστημα.
Δεν εργάζομαι λόγω ανεργίας ή άδειας άνευ αποδοχών.

20,1%
32,8%
3,5%
2,6%

Εργάζομαι για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τον θηλασμό
9,9%
κατά τη διάρκεια του COVID-19 για το νοσοκομείο/το
ίδρυμά μου.
Δεν έχει αλλάξει η εργασία μου.
14,9%
*Σημείωση. Επειδή οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες από μία
απαντήσεις, τα ποσοστά δεν έχουν άθροισμα το 100%.

VI.

Ανάπτυξη προδιαγραφών εξέτασης

Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, οι προδιαγραφές εξετάσεων θα οριστούν ως το
εμπιστευτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τη διαδικασία ανάπτυξης της
εξέτασης. Η Λεπτομερής Περίληψη Περιεχομένου μπορεί να οριστεί ως υποσύνολο των
προδιαγραφών εξετάσεων - είναι ένα έγγραφο που περιλαμβάνει μια λεπτομερή λίστα του
περιεχομένου που είναι διαθέσιμο σε μορφή περίληψης για τους υποψηφίους, τους συντάκτες
των θεμάτων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Κάθε αντικείμενο εξέτασης πρέπει να συνδέεται με
τη Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου ως το πρώτο βήμα για την τήρηση των προδιαγραφών
εξετάσεων κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εξετάσεων.
Ιδιαίτερη σημασία για ένα διεθνές πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης έχει το γεγονός ότι οι
προδιαγραφές των εξετάσεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν κατάλληλα τις ευθύνες όλων των
ομάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστοποίησης. Η κρίση του ειδικού επί του
αντικειμένου είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η Ομάδα Εργασίας Ανάλυσης
Πρακτικών συνεδρίασε τον Φεβρουάριο του 2021 για να εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας,
να οριστικοποιήσει τα καθήκοντα και τις γνώσεις που θα αποτελούσαν την επόμενη Λεπτομερή
Περίληψη Περιεχομένου και να οριστικοποιήσει τη στάθμιση περιεχομένου για τις εξετάσεις. Η
Ομάδα Εργασίας εξέτασε τα δημογραφικά αποτελέσματα και επιβεβαίωσε ότι τα αποτελέσματα
αντιστοιχούν στις προσδοκίες και τις εντυπώσεις του πληθυσμού των επαγγελματιών, γεγονός
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που δείχνει ότι το δείγμα των ερωτηθέντων αντικατοπτρίζει τον πληθυσμό-στόχο. Η Ομάδα
Εργασίας εξέτασε επίσης τα αποτελέσματα της ανάλυσης των υποομάδων και επιβεβαίωσε ότι
οι διαφορές μεταξύ των υποομάδων ήταν ελάχιστες και δεν θα επηρέαζαν την ανάπτυξη των
προδιαγραφών εξετάσεων.

Α. Δηλώσεις γνώσεων και καθήκοντα
Αφού εξέτασε τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ομάδα Εργασίας ενέκρινε κανόνες απόφασης
που θα καθόριζαν τα κριτήρια για τη συμπερίληψη των δηλώσεων γνώσεων στην τελική
Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου . Η Ομάδα Εργασίας θεώρησε ότι ήταν κρίσιμο να
συμπεριληφθούν όλες οι δηλώσεις γνώσεων που οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατέταξαν ως
«Σημαντικές» ή υψηλότερα. Με βάση την κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για την
αξιολόγηση των δηλώσεων γνώσεων, η ένδειξη «Σημαντική» ή υψηλότερα μεταφράζεται σε ένα
κατώτατο όριο Μέσης Βαθμολογίας Σημαντικότητας τουλάχιστον 3,0. Ο κανόνας απόφασης
που συμφωνήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ήταν:
•

Συμπεριλάβετε όλες τις δηλώσεις γνώσεων και καθηκόντων με μέση βαθμολογία
σημαντικότητας 3,0 ή υψηλότερη.

Καμία δήλωση εργασίας δεν αφαιρέθηκε από την τελική λίστα επειδή όλες πληρούσαν το
παραπάνω όριο. Μία δήλωση γνώσεων, 93. Οι στηθόδεσμοι δεν πληρούσαν το όριο της Μέσης
Βαθμολογίας Σημαντικότητας και αφαιρέθηκαν από την τελική λίστα.
Μια πρόσθετη δήλωση γνώσεων, 94. Οι μάρσιποι πληρούσαν το όριο της Μέσης Βαθμολογίας
Σημαντικότητας, αλλά αποκλείστηκαν με ομόφωνη απόφαση της Ομάδας Εργασίας, καθώς δεν
αφορούσαν τον ρόλο του επαγγελματία.
Η δήλωση γνώσεων, 42. Ο βρεφικός καρκίνος δεν πληρούσε το όριο της Μέσης Βαθμολογίας
Σημαντικότητας, αλλά συμπεριλήφθηκε με ομόφωνη απόφαση της Ομάδας Εργασίας, επειδή,
κατά την άποψη των ειδικών της Ομάδας Εργασίας, ήταν κρίσιμο για την υγεία και την
ασφάλεια της δυάδας θηλασμού, εφόσον αντιμετωπιστεί στην πράξη.

Β. Χρονολογικές περίοδοι
Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε τις Μέσες Βαθμολογίες Συχνότητας και συμφώνησε να
συμπεριλάβει τις χρονολογικές περιόδους που οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιμετώπισαν
στην πράξη τουλάχιστον «Μερικές φορές». Με βάση την κλίμακα βαθμολογίας που
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των χρονολογικών περιόδων, η ένδειξη «Μερικές φορές»
ή υψηλότερη μεταφράζεται σε ένα κατώτατο όριο Μέσης Βαθμολογίας Συχνότητας τουλάχιστον
1,0. Ο κανόνας απόφασης που συμφωνήθηκε από την Ομάδα Εργασίας ήταν:
•

Συμπεριλάβετε όλες τις χρονολογικές περιόδους με Μέση Βαθμολογία
Συχνότητας 1,0 ή υψηλότερη.

Η επαγγελματική γνώμη των ειδικών επί του αντικειμένου της Ομάδας Εργασίας ήταν ότι το
επίπεδο λεπτομερειών των χρονολογικών περιόδων είχε μικρή επίδραση στην εργασία (δηλαδή
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οι ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε βρέφη 3-14 ημερών ήταν
πολύ παρόμοιες με τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε
βρέφη 15-28 ημερών). Η Ομάδα Εργασίας συνέστησε την ενοποίηση ορισμένων χρονολογικών
περιόδων ώστε να καλύπτεται ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο σε κάθε μία από αυτές.
Η εφαρμογή των κανόνων απόφασης στις γνώσεις, τις δηλώσεις καθηκόντων και τις
χρονολογικές περιόδους διασφαλίζει ότι η εξέταση που προκύπτει αντικατοπτρίζει τις
αρμοδιότητες των συμβούλων γαλουχίας, όπως κρίνονται από μια δημογραφικά
αντιπροσωπευτική ομάδα του πληθυσμού.

Γ. Στάθμιση περιεχομένου
Στη συνέχεια, η Ομάδα Εργασίας εξέτασε το σχέδιο στάθμισης περιεχομένου, συζητώντας τυχόν
αναγκαίες προσαρμογές για την ευθυγράμμιση του αριθμού των στοιχείων ανά τομέα
περιεχομένου για επαρκή κάλυψη του περιεχομένου στην αξιολόγηση. Το σχέδιο στάθμισης
περιεχομένου αναπτύχθηκε με τον υπολογισμό της μέσης βαθμολογίας Σημαντικότητας και στη
συνέχεια με τον προσδιορισμό ενός ποσοστού στάθμισης με βάση τη σχετική βαρύτητα της
τιμής Σημαντικότητας για κάθε τομέα περιεχομένου. Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε το σχέδιο
στάθμισης περιεχομένου και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις στάθμισης
περιεχομένου:
•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση της στάθμισης περιεχομένου των στοιχείων για τον τομέα 1: Ανάπτυξη και
διατροφή από 17,1% σε 18,3%.
Αποδεχτείτε το σχέδιο στάθμισης περιεχομένου 8,0% για τον τομέα 2: Φυσιολογία και
ενδοκρινολογία επαρκούν για την επαρκή αξιολόγηση της περιοχής περιεχομένου.
Μείωση της στάθμισης περιεχομένου για τον τομέα 3: Παθολογία από 20,6% σε 20,0%.
Αποδεχτείτε το σχέδιο στάθμισης περιεχομένου 8,0% για τον τομέα 4: Φαρμακολογία
και τοξικολογία επαρκούν για την επαρκή αξιολόγηση του τομέα περιεχομένου.
Αύξηση της στάθμισης περιεχομένου των στοιχείων για τον τομέα 5: Ψυχολογία,
κοινωνιολογία και ανθρωπολογία από 10,9% σε 11,4%.
Αύξηση της στάθμισης περιεχομένου των στοιχείων για τον τομέα 6: Τεχνικές από 8,0%
σε 14,3%.
Μείωση της στάθμισης περιεχομένου των στοιχείων για τον τομέα 7: Κλινικές
δεξιότητες από 27,4% σε 20,0%.

Οι τελικές αποφάσεις στάθμισης περιεχομένου παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.
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Πίνακας 11. Καθορισμός στάθμισης περιεχομένου
Περιοχή γνώσεων (τομέας)
1
2
3
4
5
6
7

Ανάπτυξη και διατροφή
Φυσιολογία και ενδοκρινολογία
Παθολογία
Φαρμακολογία και τοξικολογία
Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και
Ανθρωπολογία
Τεχνικές
Κλινικές δεξιότητες

Ποσοστό
18,3%
8,0%
20,0%
8,0%
11,4%

Αριθμός
στοιχείων*
32
14
35
14
20

14,3%
20,0%

25
35

*Αριθμός στοιχείων για κάθε τομέα με την παραδοχή ενός εντύπου εξέτασης 175 στοιχείων .

Δ. Διάρκεια και μορφή της εξέτασης
Η Ομάδα Εργασίας συμφώνησε με τη σύσταση του συμβούλου ψυχομετρικών υπηρεσιών να
διατηρηθεί η έκταση της εξέτασης πιστοποίησης IBCLC στα 175 στοιχεία. Αυτό θα επέτρεπε
επαρκή ανάλυση κάθε τομέα. Ενώ η εξέταση IBCLC χρησιμοποιεί αντισταθμιστική βαθμολογία
(η βαθμολογία του υποψηφίου είναι το άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας σε όλους τους
τομείς), η έκθεση βαθμολογίας που διατίθεται σε κάθε υποψήφιο παρέχει ανάλυση ανά τομέα.
Καθώς οι ερωτηθέντες στην έρευνα ανέφεραν ότι το Καθήκον 7-Οπτική εξέταση της θηλής και
του μαστού της θηλάζουσας μητέρας και το Καθήκον 8-Οπτική εξέταση της θέσης και της
σύλληψης της θηλής από το θηλάζον βρέφος ήταν υψηλής σημασίας για την πρακτική ενός
IBCLC (όπως αποδεικνύεται από τη Μέση Βαθμολογία Σημαντικότητας 4,57 και 4,75
αντίστοιχα), η Ομάδα Εργασίας ενέκρινε την προηγούμενη μορφή των 85 στοιχείων εικόνας σε
κάθε έντυπο εξέτασης. Επισημαίνοντας ότι η ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών από το ιατρικό
ιστορικό είναι το κλειδί για την πρακτική, η Ομάδα Εργασίας ενέκρινε επίσης τη συμπερίληψη 2
μελετών περιστατικών ανά εξέταση.

Ε. Τελική έγκριση
Η Ομάδα Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών συναντήθηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο του
2021 για να επανεξετάσει την ολοκληρωμένη Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου. Η Ομάδα
Εργασίας συμφώνησε ομόφωνα να αποστείλει την ολοκληρωμένη Λεπτομερή Περίληψη
Περιεχομένου και τις προδιαγραφές των εξετάσεων στην Επιτροπή Εξετάσεων IBCLC με τη
σύσταση προς έγκριση.
Η Επιτροπή Εξετάσεων IBCLC έχει αυτονομία σε όλες τις δραστηριότητες ανάπτυξης
εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τελικής έγκρισης των προδιαγραφών εξέτασης για τις
εξετάσεις IBCLC. Όπως και η Ομάδα Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών, η Επιτροπή Εξετάσεων
IBCLC αντικατοπτρίζει τον πληθυσμό των πιστοποιημένων IBCLC σε βασικά δημογραφικά

Copyright © 2021, International Board of Lactation Consultant Examiners®. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

28

χαρακτηριστικά. Η Επιτροπή Εξετάσεων IBCLC συνεδρίασε τον Μάρτιο του 2021 για να
επανεξετάσει και να εγκρίνει τη συνιστώμενη Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μαρτίου 2021, η Επιτροπή Εξετάσεων IBCLC ενέκρινε
τους τομείς, τις δηλώσεις γνώσεων και τις συστάσεις στάθμισης περιεχομένου από την Ομάδα
Εργασίας Ανάλυσης Πρακτικών. Επίσης, ενέκρινε τα καθήκοντα και συμφώνησε ότι όλες οι
αναφερόμενες χρονολογικές περίοδοι είναι ουσιώδεις για την εργασία και θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στη Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου. Η Εξεταστική Επιτροπή συμφώνησε
ομόφωνα να διατηρήσει τη διευρυμένη δομή των χρονολογικών περιόδων, καθώς οι διάφορες
συστάσεις για την ενοποίηση των περιόδων δεν είχαν παγκόσμια εφαρμογή λόγω των διαφορών
στις περιγεννητικές πρακτικές ανά τον κόσμο. Τα καθήκοντα και οι χρονολογικές περίοδοι
συμπεριλήφθηκαν στη Λεπτομερή Περίληψη Περιεχομένου χωρίς αριθμητικούς στόχους για
καθένα από τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Προστέθηκε κείμενο που υποδεικνύει ότι όλες οι
χρονολογικές περίοδοι εμφανίζονται στην εξέταση.
Η πλήρης Λεπτομερής Περίληψη Περιεχομένου, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εξετάσεων
IBCLC, παρατίθεται παρακάτω. Η αναμενόμενη εφαρμογή της νέας Λεπτομερούς Περίληψης
Περιεχομένου και των προδιαγραφών εξέτασης αφορά τις εξετάσεις IBCLC τον Απρίλιο του
2023.
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Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
I.

Ανάπτυξη και Διατροφή

32

Βρέφος

A.

Συμπεριφορές σίτισης σε διαφορετικές ηλικίες
Τροφικές δυσανεξίες/αλλεργίες
Aνατομία βρέφους και ανατομικές ιδιαιτερότητες/ιδιαιτερότητες στόματος
Κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) για την εισαγωγή
συμπληρωματικών τροφών
5. Χαμηλού βάρους γέννησης και πολύ χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά
6. Τράπεζα γάλακτος- επίσημη και ανεπίσημη
7. Φυσιολογικές συμπεριφορές βρέφους
8. Διατροφικές απαιτήσεις-συμπεριλαμβανομένων των προώρων νεογνών
9. Ανάπτυξη, αύξηση και συμπεριφορές των πρόωρων βρεφών (συμπεριλαμβανομένων των
όψιμων πρόωρων)
10. Δερματικός τόνος, μυϊκός τόνος, αντανακλαστικά
11. Ανάπτυξη και αύξηση τελειόμηνου νεογνού
12. Πρότυπα διαγράμματα σωματικής αύξησης της ΠΟΥ προσαρμοσμένες με βάση την ηλικία
κύησης
13. Κενώσεις και ούρηση
1.
2.
3.
4.

Μητέρα

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

Ανάπτυξη και αύξηση μαστού (τυπική και άτυπη)
Χειρουργείο μαστού
Σύνθεση ανθρώπινου γάλατος
Ανατομικές ιδιαιτερότητες της μητέρας
Διατροφική κατάσταση μητέρας
Δομή θηλών και παραλλαγές
Τροποποιήσεις θηλής (π.χ. σκουλαρήκια διάτρησης, τατουάζ)

Φυσιολογία και ενδοκρινολογία
Φυσιολογία γαλουχίας

A.
1.
2.
3.
4.
5.
B.

14

Επαναγαλακτισμός
Θέματα γονιμότητας
Πρόκληση γαλουχίας
Κύηση και θηλασμός-παράλληλος θηλασμός (tandem)
Πολύδυμη κύηση (π.χ. δίδυμα, τρίδυμα)
Ενδοκρινολογία

1. Ορμονική επίδραση παραγωγής γάλατος
2. Διαβήτης
3. Ορμονικές διαταραχές μητέρας (π.χ. υπόφυσης, θυρεοειδούς, σύνδρομο πολυκυστικών
ωοθηκών)
4. Αυτάνοσες διαταραχές μητέρας
5. Υπογλυκαιμία νεογέννητου

30
Copyright © 2021, International Board of Lactation Consultant Examiners®. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας®
Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας®

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
III.

Παθολογία
A.

35

Βρέφος
1. Αγκυλογλωσσία
2. Λαγόχειλος και λυκόστομα
3. Συγγενείς ανωμαλίες (π.χ. γαστρεντερικές, καρδιακές)
4. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αναγωγές
5. Υπερχολερυθριναιμία
6. Νευρολογικές αναπηρίες βρέφους
7. Μικρό για την ηλικία κύησης (SGA), μεγάλο για την ηλικία κύησης (LGA) νεογνό
8. Οξεία νόσος βρέφους (π.χ. λοιμώδης, καρδιακή, μεταβολική)
9. Κάθετη μετάδοση λοιμώξεων (π.χ. HIV, ηπατίτιδα Β)
10. Ατρησία οισοφάγου
11. Ενδογενή νοσήματα μεταβολισμού
12. Βρεφικός καρκίνος
13. Ανωμαλίες γαστρεντερικού συστήματος βρέφους

B.

Μητέρα
1. Απόστημα
2. Δυσλειτουργία αντανακλαστικού εκροής γάλατος
3. Οξεία νόσος μητέρας (π.χ. λοιμώδης, καρδιακή, μεταβολική)
4. Χρόνια νόσος μητέρας
5. Αναπηρία μητέρας (φυσική και νευρολογική)
6. Μαστίτιδα
7. Παραγωγή γάλατος, χαμηλή ή υπερβολική
8. Παθολογικές καταστάσεις θηλής και μαστού
9. Πόνος και τραυματισμός θηλής
10. Αιμορραγία μετά τον τοκετό
11. Προεκλαμψία/ υπέρταση κύησης
12. Καρκίνος μητέρας

IV.

Φαρμακολογία και Τοξικολογία
A. Αλκοόλ
B. Νικοτίνη και καπνός
C. Κάνναβη
D. Φάρμακα (π.χ. συνταγογραφούμενα, μη συνταγογραφούμενα, διαγνωστικές και
θεραπευτικές επεμβάσεις, βοηθήματα τοκετού)
E. Κατάχρηση ουσιών
F. Αντισυλληπτικά
G. Γαλακταγωγοί παράγοντες
H. Επιθέματα γέλης/ κρέμες θηλής
I.
Βότανα και συμπληρώματα
J.
Χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία/διαγνωστικές εξετάσεις με ραδιενεργές ουσίες

14
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V.

VI.

VII.

Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
A. Μετάβαση στη γονεϊκότητα
B. Πρακτικές τοκετού
C. Τροφές προς κατανάλωση/αποφυγή που επηρεάζουν τη γαλουχία
D. Εργασιακή απασχόληση-έναρξη ή επιστροφή στην εργασία
E. Τρόπος ζωής της οικογένειας
F. Αναγνώριση δικτύων υποστήριξης
G. Ψυχική υγεία μητέρας
H. Ψυχολογικά/ γνωσιακά θέματα της μητέρας
I.
Σχέση δυάδας θηλασμού
J.
Ασφαλής ύπνος
K. Απογαλακτισμός
L. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση

20

Τεχνικές
25
A. Αποτελεσματική μεταφορά γάλατος (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικώς ενδεδειγμένης
χορήγησης συμπληρώματος)
B. Πρώτη ώρα ζωής
C. Σύλληψη θηλής (προσκόλληση)
D. Διαχείριση παραγωγής γάλατος
E. Άμελξη γάλατος (π.χ. με αντλία, με το χέρι, διαροή)
F. Τοποθέτηση της δυάδας θηλασμού (χωρίς παρέμβαση, hands-off)
G. Άρνηση στήθους, μπουκάλι
H. Δέρμα με δέρμα (φροντίδα τύπου καγκουρό)
Κλινικές δεξιότητες
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

35

Εξοπλισμός και Τεχνολογία
Συσκευές σίτισης (π.χ. σωληνάκια στο στήθος, κύπελα, σύριγγες, θηλή μπιμπερό, σκεύος
paladai)
Χειρισμός και αποθήκευση μητρικού γάλατος
Συσκευές θηλών (π.χ. ασπίδες θηλής, διαμορφωτές θηλής)
Πιπίλες
Αντλίες
Βρεφοζυγοί (π.χ. ακρίβεια, επαναληψιμότητα, λειτουργία)
Τεχνολογία επικοινωνίας (π.χ. εικονικές επισκέψεις, μετάφραση ή υπηρεσίες διερμηνείας,
ιστοσελίδες)
Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Ενεργητική ακρόαση
Προληπτική καθοδήγηση
Ανάπτυξη και κοινοποίηση πλάνου φροντίδας
Εκπαίδευση μητέρων και οικογενειών
Εκπαίδευση επαγγελματιών, συναδέλφων και φοιτητών
Συναισθηματική υποστήριξη
Ενδυνάμωση
Ομαδική υποστήριξη
32
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Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
VII. Κλινικές δεξιότητες (Συνέχεια)
C. Ηθικά και Νομικά θέματα
1.
2.
3.
4.
5.
D.

Δημόσιος θηλασμός
Kλινικές δεξιότητες
Κώδικας Επαγγελματικής Διαγωγής (Code of Professional Conduct, CPC)
Αρχές εμπιστευτικότητας
Κώδικας ΠΟΥ- υπεράσπιση και πολιτική
Έρευνα

1. Εφαρμογή τεκμηριωμένων πρακτικών
2. Ερμηνεία αποτελεσμάτων έρευνας
3. Αξιοποίηση της έρευνας προκειμένου να βοηθήσει την ανάπτυξη πολιτικών και
πρωτοκόλλων
4. Σχεδιασμός έρευνας (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης άδειας από αρμόδια ηθική αρχή)
5. Συμμετοχή σε έρευνες και συλλογή δεδομένων
E.

Δημόσια Υγεία και Υποστήριξη
1. Υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Βρέφη
2. Υποστήριξη της συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού
Γάλατος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Κώδικας ΠΟΥ)
3. Υποστήριξη της μητέρας/βρέφους στο σύστημα φροντίδας υγείας
4. Ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με το θηλασμό
5. Yπεράσπιση στην κυβέρνηση/υπουργεία υγείας
6. Θηλασμός σε επείγουσες καταστάσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές, προσωπικές επείγουσες
καταστάσεις)

Συνολικός αριθμός ειδών

175
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Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων
Δευτερεύουσες ταξινομήσεις
Όπως υποστηρίχτηκε από τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρακτικών, τα θέματα εξετάσεων θα πρέπει γενικά
να σχετίζονται με βασικά καθήκοντα που συνδέονται με την ανάπτυξη πλάνου φροντίδας, που περιλαμβάνει:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Καθήκοντα
Ανάπτυξη πλάνου
Καταγραφή
Εκτίμηση
Υποστήριξη μητέρας να καθορίσει στόχους
Λήψη ιστορικού
Συνεργασία με άλλους παρόχους υγείας
Οπτική εξέταση θηλής και μαστού θηλάζουσας μητέρας
Οπτική εξέταση θέσης και σύλληψης θηλής θηλάζοντος βρέφους
Λεκτική επικοινωνία με θηλάζουσες οικογένειες

Εκτός από τα θέματα που αφορούν γενικές αρχές, τα θέματα ταξινομούνται με βάση τη χρονολογική περίοδο,
ακολουθώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Χρονολογικές περίοδοι
Προγεννητική-μητέρας
Τοκετός-μητέρας/Γέννηση-περιγεννητική περίοδος
Προωρότητα (συμπεριλαμβανομένων των όψιμων πρόωρων)
0-2 ημερών
3-14 ημερών
15-28 ημερών
1-3 μηνών
4-6 μηνών
7-12 μηνών
Άνω των 12 μηνών
Γενικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων πριν τη σύλληψη)

Ειδικοί στόχοι δεν παρέχονται για αυτές τις δευτερεύουσες ταξινομήσεις, αλλά όλες οι χρονολογικές περίοδοι
εμφανίζονται στην εξέταση.
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