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I. Kitűzött célok 
 

Ez a jelentés összefoglalja azon munkakörelemzés módszertanát és eljárásait, amelyet a 

Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó Vizsgabizottság (International Board of Lactation 

Consultant Examiners®, IBLCE®) az IBCLC® laktációs szaktanácsadók (International Board 

Certified Lactation Consultants®) minősítővizsgájának összeállításához végeztetett el. Az 

IBCLC-minősítés célja az olyan személyek elismerése, akik megfelelnek meghatározott, 

munkaköri normákat biztosító kritériumoknak, és ezáltal hozzájárulnak a közvédelemhez. Az 

IBCLC-képesítéssel rendelkező minősített szaktanácsadók száma jelenleg meghaladja a 33 000-t. 

A munkakörelemzés (időnként: munkaelemzés, feladatelemzés, foglalkozási elemzés vagy 

szerepmeghatározó vizsgálat elnevezéssel) olyan tudományos vizsgálat, amelynek célja az 

elvégzett feladatok és munkatevékenységek azonosítása, a feladatok és tevékenységek 

körülményeinek meghatározása, valamint a munkakör sikeres betöltéséhez szükséges 

kompetenciák (ismeretek, készségek és képességek) felmérése.1  

AZ IBCLC laktációs szaktanácsadók Nemzetközi Vizsgabizottsága egy pszichometriai 

szolgáltatásokat is nyújtó, vezető karrierfejlesztő vállalatot, a PSI Services LLC-t bízta meg 

azzal, hogy a Standards for Educational and Psychological Testing (Az oktatási és pszichológiai 

tesztelés szabványai) kiadványban vázolt alapelveknek és gyakorlatnak megfelelően vizsgálatot 

végezzen.2 A folyamat célja olyan vizsgakritériumok meghatározása volt, amelyek pontosan 

tükrözik a munkakör jellemzőit, és lehetővé teszik olyan felmérések kifejlesztését, amelyek 

méltányosan, pontosan és a valósággal összhangban mutatják meg, hogy a jelöltek mennyire 

állnak készen a minősítés elnyerésére.  

 

II. A munkakörelemzést végző munkacsoport létrehozása 
 

2018. júliusában az IBLCE igazgatótanácsa jóváhagyta egy nemzetközi munkakörelemzést 

végző munkacsoport (a továbbiakban: „Munkacsoport”) létrehozását. 

A Munkacsoport feladata a célcsoportot jelentő szaktanácsadók azonosítása, valamint a 

felméréshez használt mérőeszköz kidolgozása volt (beleértve az ismeretekre és a feladatokra 

vonatkozó címszavak megfogalmazását, a pontskálákat és a mintavételi tervet). A 

 
1 Sackett, P.R., Walmsley, P.T., Laczo, R.M. (2012). Job and work analysis: Industrial and Organizational 

Psychology. In 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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Munkacsoportnak szintén feladata volt a vizsgakritériumok kidolgozása a felméréssel gyűjtött 

adatok alapján. 

Átfogó kutatási tapasztalatai és szakértelme alapján az IBLCE igazgatótanácsa a PhD, MSPH 

végzettséggel rendelkező Christina Porucznik epidemiológust és tapasztalt kutatót, az IBLCE 

igazgatótanácsának független tagját nevezte ki a Munkacsoport élére. Dr. Porucznik a Utah 

Egyetem Orvostudományi Karán a Családorvosi és Betegségmegelőzési Intézet 

Népegészségügyi Tanszékének munkatársa, egyetemi docens és oktatási főosztályvezető 

helyettes. 

2018. augusztusában az IBLCE nyilvános felhívást tett közzé, amelyben tagokat keresett a 

Munkacsoportba. A nyilvános felhívás körvonalazta a munkakörelemzés célját, valamint 

összegezte a Munkacsoport tagjainak tevékenységét és az elvárt időbefektetést. A nyilvános 

felhívást az IBLCE e-mail-rendszerén keresztül küldték ki az összes IBCLC laktációs 

szaktanácsadónak. A felhívást angol nyelven küldték ki, mivel ez az IBLCE hivatalos nyelve, és 

a Munkacsoport minden tagjától elvárták a folyékony angol nyelvtudást. A Munkacsoport 

jelentkezőit megkérték, hogy e-mailben válaszoljanak, amelyben motivációs levelet és 

önéletrajzot is küldenek.  

A részrehajlás lehetőségének minimalizálása, valamint bármely személy vagy csoport 

indokolatlan vagy aránytalan befolyásának megelőzése céljából a Munkacsoport összetételét 

szándékosan úgy alakították ki, hogy az tükrözze az IBCLC-minősítéssel rendelkezők 

populációját.  Az IBCLC globális jellegéből adódóan ehhez a következő legfontosabb 

jellemzőket vették figyelembe: a praxisban töltött évek száma, a praxis helye, a földrajzi 

elhelyezkedés és a szakterület (a legmagasabb végzettség alapján). Ezen felül a Munkacsoport 

tagjainak kiválasztása során arra is figyeltek, hogy a tagok ismerjék a felmérés célpopulációját, a 

pályájuk elején álló szaktanácsadókat. A jelentkezőkből 12 tagot választottak ki a 

Munkacsoportba, és velük e-mailben vették fel a kapcsolatot, amelyben megkérték őket, hogy 

töltsék ki az IBLCE szokásos Összeférhetetlenségi nyilatkozatát. Az esetleges 

összeférhetetlenségeket a Munkacsoport véglegesítése előtt ellenőrizték. Az alábbi, 1. táblázat a 

Munkacsoport tagjainak demográfiai összegzését tartalmazza (a Munkacsoport elnökével 

együtt). 
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1. táblázat A munkakörelemzést végző Munkacsoport tagjainak demográfiai összegzése 

 

A praxis helye IBLCE-régió 

Legmagasabb 

végzettség Szakterület 

1 Kórház Európa, Közel-Kelet és  

Észak-Afrika 

Orvosi diploma Orvos 

2. Kórház Amerikai kontinens és Izrael Mesterdiploma Ápoló 

3 Kórház Ázsia, Csendes-óceáni térség 

és Afrika 

Alapdiploma Ápoló 

4 Oktatási 

intézmény/szervezet 

Amerikai kontinens és Izrael PhD Egyéb 

5 Magánpraxis Európa, Közel-Kelet és  

Észak-Afrika 

Mesterdiploma Orvos 

6 Orvosi ellátás Európa, Közel-Kelet és  

Észak-Afrika 

PhD Orvos 

7 Körzeti rendelő Amerikai kontinens és Izrael Alapdiploma Ápoló 

8. Oktatási 

intézmény/szervezet 

Amerikai kontinens és Izrael Mesterdiploma Ápoló 

9. Kórház Amerikai kontinens és Izrael Alapdiploma Dietetikus 

10 Kórház Ázsia, Csendes-óceáni térség 

és Afrika 

Mesterdiploma Orvos 

11 Magánpraxis Amerikai kontinens és Izrael Diploma Szülésznő 

12 Kórház Amerikai kontinens és Izrael Alapdiploma Ápoló 

 

III. Módszertan 
 

A. A munkakörelemzést végző Munkacsoport ülése 
A Munkacsoport első ülését 2019. március 11-én tartotta. A következők voltak ennek az első 

ülésnek a céljai: tájékoztatás a munkakörelemzés folyamatáról, a szaktanácsadó fogalmi 

meghatározásának áttekintése, valamint egy olyan lista összeállításának megkezdése, amelyben 

címszavakban a szaktanácsadói szerepet jól tükröző munkaköri feladatok és ismereti anyag 

szerepel.  

A Munkacsoport első ülését megelőzően a tagok háttéranyagokat kaptak, amelyek elmagyarázták 

a munkakörelemzés célját és folyamatát.  Az első ülés nagy részét a pszichometriai tanácsadó 

által tartott tájékoztatás tette ki.  Ez a tájékoztatás vázolta a munkakörelemzés folyamatához 

kapcsolódó lépéseket, az ismeretekre vonatkozó címszavak és a pontskálák magyarázatait, 

valamint a téma szakértőinek szerepét. 

B. Kapcsolódás a munkaköri gyakorlathoz 
A pszichometriai tanácsadó webalapú felmérést készített a Munkacsoport tagjainak annak 

érdekében, hogy megkezdődhessen szaktanácsadói szerepet jól tükröző feladatok és ismereti 

anyag címszavas listájának összeállítása. A felmérés első részében a szaktanácsadó fogalmi 
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meghatározásához kapcsolódóan további véleményeket kértek. A felmérés második része az 

ismereteket lefedő 130 címszót tartalmazott. Ezeket az ismeretekkel kapcsolatos címszavakat a 

2014. évi vagy azt megelőző IBCLC-munkakörelemzésekhez kapcsolódó fókuszcsoportos 

megbeszélések során határozták meg. A felmérésben a címszavakat a részletes tartalmi leírás 

témakörei szerint rendezték sorba, és a Munkacsoport tagjainak lehetősége volt módosítási 

javaslatokat tenni, valamint javasolhattak olyan ismeretekkel kapcsolatos címszavakat, amelyek 

hiányoztak az anyagból. Annak érdekében, hogy a munkakörelemzési felmérésben 

megfogalmazott ismeretekkel kapcsolatos címszavak valóban kapcsolódjanak a munkaköri 

gyakorlathoz, a Munkacsoport tagjait megkérték, hogy minden egyes címszót értékeljenek három 

kritérium alapján: 

• Szakmai szempontból fontos? 

• Nem fog elévülni a következő 5 év során? 

• A munka helyszínétől és a munkaköri elnevezéstől függetlenül jellemző a szaktanácsadói 

szerepre? 

A Munkacsoportnak két lehetőség közül kellett választani minden egyes ismeretekkel 

kapcsolatos címszóra vonatkozóan: megtartsuk vagy töröljük. A Munkacsoportnak két hét állt 

rendelkezésére a felmérés kitöltésére, ezután a felmérést lezárták, és az eredményeket a 

pszichometriai tanácsadó elemezte.
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A Munkacsoport 2019. április 11-én találkozott újra, és áttekintette a belső felmérés 

eredményeit. A pszichometriai tanácsadó vezetésével áttekintették a szaktanácsadó fogalmának 

azt a meglévő meghatározását, amely tartalmazza a képesítést megszerezni kívánók 

célcsoportjának leírását, annak megállapítása érdekében, hogy a munkagyakorlat változásai 

megkívánják-e a meghatározás módosítását. A Munkacsoport egyhangúlag egyetértett abban, 

hogy a szaktanácsadó meghatározása még mindig releváns, helyes, és hogy nincs szükség 

módosításokra. A Munkacsoport a szaktanácsadó következő meghatározását hagyta jóvá: 

  

A Munkacsoport áttekintette az ismeretekkel kapcsolatos 130 címszót és a belső felmérés 

eredményeit is. A Munkacsoport egyhangúlag jóváhagyta a munkakörelemzési felmérés 118 

ismeretekkel kapcsolatos címszavát.  Az ismeretekkel kapcsolatos címszavak egy figyelemre 

méltó változása az előző munkakörelemzéshez képest a „Szoptatás időtartamának 

meghosszabbítása” címszóhoz kapcsolódott. Mivel ez a téma számos más ismeretekkel 

kapcsolatos címszóhoz kapcsolódik (a Foglalkoztatás – munkakezdés vagy visszatérés a 

munkahelyre témakörben), a Munkacsoport úgy döntött, hogy ezt a címszót eltávolítja, mivel a 

témát a többi kapcsolódó ismeretekkel kapcsolatos címszó lefedi. 

A 2014-ben végzett előző munkakörelemzés azonosította a gondozási tervek kidolgozásához 

kapcsolódó legfontosabb feladatokat. A Munkacsoport egyhangúlag egyetértett abban, hogy 

A Nemzetközi Bizottság által minősített Laktációs Szaktanácsadó® (IBCLC®, 

International Board Certified Lactation Consultant) az egészségügyi személyzet olyan 

szakképzett tagja, aki megszerezte és megújítja azt a képesítést, amely a szoptatási 

folyamat irányításánál és az ehhez szükséges gondozásnál elengedhetetlen tudás és 

szakértelem meglétét igazolja. A képesítés birtokosa megfelelt a vizsgabizottság által 

meghatározott jogosultsági feltételeknek, és teljesített egy szigorú, pszichometrikailag 

megfelelő szintű vizsgát. Az IBCLC-képesítés 1985 óta azt igazolja, hogy gyakorló 

szakemberként az IBCLC laktációs szaktanácsadó rendelkezik az alábbiakhoz szükséges 

ismeretekkel: 

• A szoptatás mint globális közegészségügyi prioritás szószólójaként és 

tanácsadójaként való tevékenység 

• Vezető szerep vállalása a társadalom egészében, a közösségektől a 

döntéshozókig 

• A szoptatást támogató környezetek előmozdítása 

• Optimális szoptatási gyakorlat kialakításában való segítségnyújtás a családok 

számára 

• Súlyos szoptatási problémák meghatározása és megoldása 

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók függetlenül, de egymással együttműködve 

tevékenykednek annak érdekében, hogy az anyák, gyermekeik és családjaik önállóan is 

képesek legyenek elérni szoptatási céljaikat. 
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ezeket a feladatokat a jelenlegi munkakörelemzési felmérésnek tartalmaznia kell annak 

érdekében, hogy az kapcsolódjon a munkaköri gyakorlathoz.  A Munkacsoport ezeket a kiemelt 

feladatokat módosította és kibővítette, így jelenleg a következők tartoznak ide: 

1. Terv kidolgozása 

2. Dokumentálás 

3. Kiértékelés 

4. Segítség az anyának a célok megállapításában 

5. Anamnézis felvétele 

6. Más egészségügyi szolgáltatókkal végzett munka 

7. A szoptató anya mellbimbójának és mellének megfigyelése 

8. A szoptatott csecsemő testhelyzetének és mellre tapadásának megfigyelése 

9. Szóbeli kommunikáció a szoptató családokkal 

 

Az előző részletes tartalmi leírás tartalmazta a különféle életkori szakaszban lévő kliensekhez 

kapcsolódó kompetenciákat. A Munkacsoport megállapította, hogy ez is fontos a munkaköri 

gyakorlat szempontjából, és egyhangúlag megszavazta annak felmérését, hogy az IBCLC 

laktációs szaktanácsadók milyen gyakran dolgoznak az egyes korcsoportokkal. A Munkacsoport 

úgy döntött, hogy a munkakörelemzési felmérés mind a 12 időszakaszt tartalmazza. A 

munkakörelemzési felmérésben szereplő 12 időszakasz: 

A.  Szülés előtti (prenatális) időszak   

B.  A vajúdás és szülés időszaka (perinatális időszak)   

C.  Koraszülöttek  

D.  0–2. nap 

E.  3–14. nap   

F.  15–28. nap  

G. 1–3. hónap  

H.  4–6. hónap  

I.  7–12. hónap 

J.  A 12. hónap után 

K. Általános alapelvek (a fogantatás előtti időszakkal együtt) 

 

C. A felmérés elkészítése 
A Munkacsoport fenti döntései alapján a pszichometriai tanácsadó felmérést dolgozott ki a 

feladatok és ismereti anyag validálása, valamint a tartalom súlyozásának elősegítése céljából. A 

felmérés segítségével megvizsgálták, hogy a válaszadók milyen jelentőséget tulajdonítanak az 

egyes feladatoknak és ismereteknek, valamint, hogy milyen gyakran dolgoznak az egyes életkori 

szakaszokban lévő kliensekkel. Egy fontossági pontskála segítségével értékelték ki, hogy a 

céloknak mennyiben felel meg az ismeretekhez kapcsolódó egyes címszavak vagy feladatok 

használata. Az életkori időszakok kiértékelése céljából gyakorisági pontskálát alkalmaztak.   
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2. táblázat 1. pontskála: Fontosság – Az ismeretekkel kapcsolatos címszavak és feladatok 

értékelésére 

Mennyire fontosak az ezzel kapcsolatos ismeretek az ÖN laktációs szaktanácsadói 

munkájában? vagy Mennyire fontos ez a feladat a szoptatás szempontjából?  

0 - Nem kapcsolódik a munkámhoz  

1 - Kevéssé fontos  

2 - Valamennyire fontos  

3 - Fontos  

4 - Meglehetősen fontos  

5 - Nagyon fontos 

 

3. táblázat 2. pontskála: Gyakoriság – Az életkori szakaszok (időszakaszok) értékelésére 

Milyen gyakran dolgozik ezzel az klienscsoporttal?  

0 - Soha  

1 - Néha  

2 – Rendszeresen 

 

Az első ülés során a Munkacsoport megvitatta a gendersemleges nyelvhasználat szoptatással 

kapcsolatos vonatkozásait is. A Munkacsoport áttekintette, hogy más globális szinten működő 

egészségügyi szervezetek hogyan kezelik ezt a kérdést, és megállapította, hogy adatokat kellene 

gyűjteni a felmérés résztvevőitől annak teljes megértése érdekében, hogy ez a kérdés mennyiben 

kapcsolódik az IBCLC laktációs szaktanácsadók globális gyakorlatához. A felmérésbe nem 

kötelező jellegű kérdést vettek fel a gendersemleges nyelvhasználat szoptatással kapcsolatos 

vonatkozásáról: 

 

2019. május 1. és 2019. november 11. között  előzetes felmérést végeztek a munkakörelemzést 

végző Munkacsoport és az IBLCE-dolgozók körében annak ellenőrzésére, hogy a felmérés 

A következő kérdés célja, hogy információt biztosítsunk az IBLCE vizsgabizottságnak 

azzal kapcsolatban, hogy mely kifejezéseket részesítse előnyben a szoptatással 

kapcsolatban. Ez a kérdés nem kötelező, de információval szolgál az IBLCE 

vizsgabizottságnak azzal kapcsolatban, hogy milyen kifejezéseket használjon az 

oktatási, képzési és vizsgaanyagokban. 

A. Melyik fogalmat részesíti előnyben a szoptatással kapcsolatban? 

Chestfeeding/Breastfeeding (szoptatás)? 

 1. Chestfeeding (az angol kifejezés gendersemleges) 

 2. Breastfeeding/szoptatás (az angol kifejezés nem gendersemleges) 

 3. Nincs véleményem 
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megfelelően működik-e, és az előzetes felmérést áttekintő személyek visszajelzése alapján 

kisebb módosításokat eszközöltek.  

 

D. A COVID-19-hez kapcsolódó kérdések hozzáadása 
A felmérést az eredeti ütemezés szerint 2020. áprilisában küldték volna ki. A COVID-19 

világjárvány miatt, illetve mivel számos IBCLC laktációs szaktanácsadó a COVID-19-

válaszlépések frontvonalában dolgozott, az a döntés született, hogy a felmérést elhalasztják. A 

Munkacsoport ugyanakkor felismerte, hogy ha a globális felmérést kiküldi ebben az új 

helyzetben, betekintést nyerhetne abba, hogy a COVID-19 milyen hatással volt az IBCLC 

laktációs szaktanácsadók munkájára. A Munkacsoport ezért a felmérés végére illesztett további, 

nem kötelező jellegű kérdéseket hagyott jóvá minden nyelven: 

 

A. Milyen hatással volt a COVID-19 világjárvány arra, ahogyan a szoptató 

családoknak támogatást nyújt? 

1. Minimális hatással volt a munkámra. 

2. Némi hatással volt a munkámra. 

3. Hatással volt a munkámra. 

4. Meglehetős hatással volt a munkámra. 

5. Komoly hatással volt a munkámra. 

B. Milyen módon volt hatással a COVID-19 világjárvány arra, ahogyan a szoptató 

családokat támogatja? (Az összes megfelelő választ jelölje be.) 

1. Olyan egyéni védőeszközt használok, amit korábban nem használtam. 

2. Azt tapasztalom, hogy nincs elegendő egyéni védőeszköz (PPE). 

3. Már nem találkozom személyesen a családokkal. 

4. Új szolgáltatásként távegészségügyi tanácsadás keretében végzem a 

munkámat. 

5. Önként úgy döntöttem, hogy erre az időre felfüggesztem a munkámat. 

6. Munkanélküliség vagy szabadságolás miatt nem dolgozom. 

7. A COVID-19-hez kapcsolódó szoptatási szabályzaton         

    dolgozom a kórházam/intézményem számára. 

8. A munkám nem változott. 

 

3. Kérjük, adjon meg esetleges további információkat arra vonatkozóan, hogy a 

COVID-19 milyen hatással volt arra, ahogyan támogatást nyújt a szoptató családok 

számára. 
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E. A felmérés elvégzése 
A felmérést e-mailben küldték ki az IBCLC összes jelenlegi vizsganyelvén, valamint 

megosztották az IBLCE közösségi média oldalain. A felmérés 2020. augusztus 23-án kezdődött 

és 2020. december 11-én fejeződött be. A felmérésre 4233 személy adott választ.  A felmérés 

lezárását követően az adatokat elemezték, és azonosították azokat a válaszadókat, akik nem 

töltötték ki a felmérést, vagy a válaszaik eltérés nélküliek voltak (azaz minden feladatra vagy 

címszóra ugyanazt a választ adták). A folyamat eredményeként 4150 használható felmérési 

válasz maradt.  

F. Válaszarányok 
A IBLCE különböző nyelveken 30 055 e-mailt küldött ki az e-mail-kommunikációs rendszerén 

keresztül. Mivel az angol nyelvű válaszgyűjtő hivatkozást nem csak e-mailben küldték ki, hanem 

a közösségi média oldalain is megosztották, valamint előfordulhatott, hogy az eredeti e-maileket 

a címzettek kollégáiknak továbbították, a kapott válaszadási arány hozzávetőleges. A válaszadási 

arány a 17 nyelven összességében körülbelül 14% volt.  

 

IV. A demográfiai kérdésekre adott válaszok 
 

Az alábbi ábrák és táblázatok a demográfiai kérdésekre adott válaszok összegzését tartalmazzák. 

A munkakörelemzést végző Munkacsoport 2021. februárban értékelte ki a felmérés eredményeit. 

A demográfiai adatok kiértékelését és a minősítéssel rendelkezők demográfiai adataival való 

összehasonlítást követően a Munkacsoport egyhangúlag egyetértett abban, hogy a felmérés 

válaszadói a szakma képviselőinek reprezentatív mintáját jelentik.  
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A. IBLCE-régiók 

 

1. ábra A felmérés összes résztvevője IBLCE-régiónként 

 
  

Amerikai kontinens 

és Izrael

54%

Ázsia, Csendes-

óceáni térség és 

Afrika

19%

Európa, Közel-Kelet 

és Észak-Afrika

27%

A felmérés összes résztvevője
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B. Ön milyen szakmai környezetben dolgozik? 

 

 2. ábra A felmérés összes résztvevőjének elsődleges szakmai környezete 

 
 

 

3. ábra Elsődleges szakmai környezet IBLCE-régiónként 

 

52%

8%

21%

14%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

A felmérés összes résztvevője

Kórház

Rendelő

Független/magánpraxis

Társadalmi

munka/közegészségügy/kormányzati

Egyetemi/oktatási intézmény

Egyik sem
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          4. táblázat A felmérés összes résztvevőjének elsődleges nyelve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mi az anyanyelve? 

Nyelv      A felmérés résztvevőinek 

százaléka 

Kínai (hagyományos) 2,9% 

Horvát 0,3% 

Dán 1,2% 

Holland 2,8% 

Angol 63,5% 

Francia 4,8% 

Német 8,4% 

Görög 0,4% 

Magyar 0,5% 

Indonéz 0,3% 

Olasz 1,7% 

Japán 6,0% 

Koreai 1,5% 

Lengyel 0,4% 

Portugál 0,8% 

Szlovén 0,3% 

Spanyol 4,2% 
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D. Mi a legmagasabb végzettsége? 

 

4. ábra A felmérés összes résztvevőjének legmagasabb végzettsége 

 
 

5. ábra Legmagasabb végzettség IBLCE-régiónként 

 
 

4%

23%

43%

25%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

A felmérés összes résztvevője

Középiskolai érettségi bizonyítvány*

Szakoklevél

Alapszakos diploma

Mesteroklevél

Doktorátus

   *A felmérésben a következő szerepelt: Középiskolai érettségi 

bizonyítvány. 
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6. ábra A felmérés összes résztvevőjének egyéb szakképesítése/bejegyzése 

 

*Megjegyzés: Mivel a válaszadók több mint egy választ adhattak meg, a százalékok összege nem 

100%. 
 

 

 

 

 

 

< 1%

4%

22%

61%

< 1%

1%

7%

< 1%

8%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

A felmérés összes résztvevője*

Fogorvos vagy dentálhigiénikus

Dietetikus vagy táplálkozási

tanácsadó

Szülésznő

Ápoló

Gyógyszerész

Fizioterapeuta vagy munkaterapeuta

Orvos

Logopédia/beszédterápia

Egyéb

Nincs más engedélyem vagy 

bejegyzésem

E. Milyen egyéb szakengedélyekkel és/vagy bejegyzésekkel rendelkezik? 
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7. ábra Önálló vállalkozók a felmérés összes résztvevőjének körében 

 
 

8. ábra Önálló vállalkozók IBLCE-régiónként 
 

 

Igen

29%

Nem

71%

A felmérés összes résztvevője

F.  Önálló vállalkozóként dolgozik? 
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G. Milyen jellegű területen végzi a munkáját? 

 

9. ábra A munkavégzés helyszíne a felmérés összes résztvevőjének körében 

 
 

10. ábra Földrajzi munkaterületek IBLCE-régiónként

 

Városi

51%

Külvárosi/agglomerációs

33%

Falusi

16%

A felmérés összes résztvevője
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H. A munkáltatója megköveteli az IBCLC oklevelet? 
 

11. ábra IBCLC minősítési követelmény a felmérés összes résztvevőjének körében 

 
 

12. ábra IBCLC minősítési követelmény IBLCE-régiónként 

 

Igen

45%Nem

55%

A felmérés összes résztvevője
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I. Ismer Ön önkéntes szoptatási segítőket, támogató anyacsoportokat? 

 

13. ábra Szoptatási segítők és támogató anyacsoportok a felmérés összes résztvevőjének körében 

 
 

14. ábra Szoptatási segítők és támogató anyacsoportok IBLCE-régiónként 

 

Igen

49,9%
Nem

50,1%

A felmérés összes résztvevője
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15. ábra Az IBCLC-minősítés időtartama a felmérés összes résztvevőjének körében 

 

 

 

 

 

  

J. Hány éve rendelkezik IBCLC oklevéllel? 
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V. Eredmények 
 

A. Az ismeretekkel kapcsolatos címszavakhoz és feladatokhoz kapcsolódó 

eredmények 
Az ismeretekkel kapcsolatos 118 címszót egy fontossági pontskála segítségével értékelték ki. A 

pontskála 0-tól 5-ig terjedt, ahol a „0” jelentése: „Nem kapcsolódik a praxisomhoz”, az „5” 

jelentése pedig: „Nagyon fontos”.  Az ismeretekkel kapcsolatos címszavak átlagos fontossági 

pontszáma 2,71-től (csecsemőrák) 4,79-ig (mellre tapadás) terjedt.  

 5. táblázat Az ismeretekkel kapcsolatos címszavak átlagos fontossági pontszámának eloszlása 

 

A fontossági pontskálát a feladatokkal kapcsolatos 9 címszó kiértékelésére is használták. Mind a 

9 feladatokkal kapcsolatos címszó fontossági pontszáma 4,0 felett volt. Az alábbi, 6. táblázat a 

feladatokkal kapcsolatos 9 címszó átlagos fontossági pontszámát tartalmazza.  

 

6. táblázat A feladatokkal kapcsolatos címszavak átlagos fontossági pontszáma 

Feladatokkal kapcsolatos címszavak 

Átlagos fontossági 

pontszám 

1. Terv kidolgozása 4,28. 

2. Dokumentálás 4,35. 

3 Kiértékelés 4,44. 

4. Segítség az anyának a célok megállapításában 4,50. 

5. Anamnézis felvétele 4,49. 

6. Más egészségügyi szolgáltatókkal végzett munka 4,28. 

7. A szoptató anya mellbimbójának és mellének megfigyelése 4,57. 

8. A szoptatott csecsemő testhelyzetének és mellre tapadásának 
megfigyelése 

4,75. 

9. Szóbeli kommunikáció a szoptató családokkal 4,70. 

 

 

Átlagos fontossági 

pontszám 

Az ismeretekkel kapcsolatos címszavak 

száma Százalék 

Kevesebb, mint 3 2 1,7% 

3,01-3,49 14 11,9% 

3,50-4,00 42 35,6% 

4,01-4,49 41 34,7% 

Több, mint 4,49 19 16,1% 
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B. Az időszakaszokhoz kapcsolódó eredmények 
A gyakorisági pontskála célja annak megállapítása volt, hogy a felmérés résztvevői milyen 

gyakran dolgoznak az egyes korcsoportokkal. A pontskála 0-tól 2-ig terjedt, ahol a „0” jelentése: 

„Soha”, az 1 jelentése: „Néha”, a 2 jelentése pedig: „Rendszeresen” volt. Minden időszakasz 

átlagos gyakorisági pontszáma 1,20 felett volt. A 3–14 napos időszakasz átlagos gyakorisági 

pontszáma volt a legmagasabb (1,81), a fogantatás előtti időszakasz átlagos gyakorisági 

pontszáma pedig a legalacsonyabb (1,21). A 7. táblázat az összes időszakaszhoz kapcsolódó 

átlagos gyakorisági pontszámot tartalmazza. 

 

7. táblázat Az időszakaszokhoz kapcsolódó átlagos gyakorisági pontszámok 

Időszakaszok 

Átlagos 

gyakorisági 

pontszám 

1. Fogantatás előtt 1,21 

2. Szülés előtti (prenatális) időszak  1,44 

3. A vajúdás és szülés időszaka (perinatális időszak)  1,59 

4. Koraszülöttek 1,49 

5. 0–2. nap 1,76 

6. 3–14. nap 1,81 

7. 15–28. nap 1,67 

8. 1-3. hónap 1,60 

9. 4-6. hónap 1,45 

10
. 

7-12. hónap 1,34 

11
. 

A 12. hónap után 1,29 

 

C. Alcsoportos elemzés 
Az IBCLC-képesítés globális alkalmazása miatt fontos biztosítani, hogy a különböző 

alcsoportokba tartozó személyek hasonlóan lássák a munkakör által megkövetelt ismereteket. Az 

alcsoportok válaszait elemezték annak megerősítése céljából, hogy a pontszámok földrajzi 

területtől és tapasztalati szinttől függetlenül indokolják az egyes címszavak alkalmazását. Az 

adatok földrajzi szempontból történő elemzéséhez az IBLCE három régióját használták 

(Amerikai kontinens és Izrael; Ázsia, Csendes-óceáni térség és Afrika; Európa és Közel-Kelet). 

Az adatokat a praxisban töltött idő alapján is elemezték annak érdekében, hogy a praxishoz 

szükséges ismeretek hasonlóak legyenek a pályájuk elején járó, illetve a régebb óta dolgozó 

IBCLC laktációs szaktanácsadók körében (a meghatározás szerint azok, akik legfeljebb 3 éve 

vannak a pályán, illetve azok, akik legalább 4 éve dolgoznak). 
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D. A gendersemleges nyelvezethez kapcsolódó eredmények 
Ahogy korábban írtuk, a Munkacsoport a kezdeti ülések során kiértékelte, hogyan viszonyulnak 

más globális egészségügyi szervezetek a gendersemleges nyelvhasználat szoptatással kapcsolatos 

vonatkozásaihoz. A munkacsoport megállapította, hogy a munkakörelemzési felmérés keretében 

adatokat kellene gyűjteni annak teljes megértése érdekében, hogy a gendersemleges 

nyelvhasználat mennyiben kapcsolódik az IBCLC laktációs szaktanácsadók globális 

gyakorlatához. Az előnyben részesített kifejezéshez kapcsolódó kérdés nem volt kötelező jellegű, 

és e válasz hiánya nem befolyásolta, hogy a kitöltő válaszai bekerültek-e a felmérés általános 

elemzésébe. Bár a kérdés opcionális volt, a felmérés válaszadóinak 95%-a (n = 3947) 

megválaszolta. Az eredményeket az alábbi, 8. táblázat tartalmazza. 

 

8. táblázat Gendersemleges nyelv – a felmérés összes résztvevője 

Melyik fogalmat részesíti előnyben a szoptatással kapcsolatban? Chestfeeding/Breastfeeding 

(szoptatás)? 

Chestfeeding (az angol kifejezés gendersemleges) 6,9% 

Breastfeeding/szoptatás (az angol kifejezés nem 

gendersemleges) 

71,3% 

Nincs véleménye 21,8% 

 

 

E. A COVID-19 praxisra gyakorolt hatásához kapcsolódó eredmények 
A munkakörelemzési felmérést az IBLCE arra is felhasználta, hogy betekintést nyerjen a 

COVID-19 IBCLC szaktanácsadói praxisra gyakorolt hatásába. Ezeket az opcionális kérdéseket 

a felmérés végén tették fel. A felmérés válaszadóinak 96%-a (n = 3965) megválaszolta a 9. és 10. 

táblázatban látható kérdéseket.  

 

9. táblázat A COVID-19 hatása 

Milyen hatással volt a COVID-19 világjárvány arra, ahogyan a szoptató családoknak 

támogatást nyújt? 

Minimális hatással volt a munkámra. 20,5% 

Némi hatással volt a munkámra. 23,6% 

Hatással volt a munkámra. 21,5% 

Meglehetős hatással volt a munkámra. 19,4% 

Komoly hatással volt a munkámra. 15,0% 
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10. táblázat A COVID-19 praxisra gyakorolt különféle hatásai 

Milyen módon volt hatással a COVID-19 világjárvány arra, ahogyan a szoptató családokat 

támogatja? (Az összes megfelelő választ jelölje be.) 

Olyan egyéni védőeszközt használok, amit korábban nem 

használtam. 

62,5% 

Azt tapasztalom, hogy nincs elegendő egyéni védőeszköz 

(PPE). 

10,3% 

Már nem találkozom személyesen a családokkal. 20,1% 

Új szolgáltatásként távegészségügyi tanácsadás keretében 

végzem a munkámat. 

32,8% 

Önként úgy döntöttem, hogy erre az időre felfüggesztem a 

munkámat. 

3,5% 

Munkanélküliség vagy szabadságolás miatt nem dolgozom. 2,6% 

A COVID-19-hez kapcsolódó szoptatási szabályzaton 

dolgozom a kórházam/intézményem számára. 

9,9% 

A munkám nem változott. 14,9% 

*Megjegyzés: Mivel a válaszadók több mint egy választ adhattak meg, a százalékok összege nem 

100%. 
 

VI. A Vizsgakritériumok kidolgozása 
 

E jelentés alkalmazásában a vizsgakritériumok azt a bizalmas dokumentumot jelentik, amelynek 

célja, hogy útmutatást nyújtson a vizsga kidolgozási folyamata során. A részletes tartalmi leírás a 

vizsgakritériumok részeként határozható meg: olyan dokumentum, amely vázlatos formában 

tartalmazza az összes rendelkezésre álló tartalom részletes listáját a jelöltek, a vizsgatételek 

megfogalmazói és más érintettek számára. Minden vizsgatételt a részletes tartalmi leíráshoz kell 

kapcsolni, ez az első lépés a vizsga kidolgozási folyamata során ahhoz, hogy a kérdés 

megfeleljen a vizsgakritériumoknak. 

A nemzetközi minősítővizsga-program szempontjából különösen fontos, hogy a 

vizsgakritériumok megfelelően tükrözzék a képesítési programban résztvevő összes csoport 

felelősségi körét. E cél eléréséhez kulcsfontosságú a tárgyi szakértők véleménye. A 

munkakörelemzést végző Munkacsoport 2021. februárjában találkozott, hogy áttekintse a 

felmérés eredményeit, véglegesítse azokat a feladatokat és ismereteket, amelyek a következő 

részletes tartalmi leírás részét fogják képezni, valamint véglegesítse a vizsga tartalmi súlyozását. 

A Munkacsoport megvizsgálta a demográfiai eredményeket, és megerősítette, hogy az 

eredmények megfeleltek a szaktanácsadói populációra vonatkozó elvárásoknak és 

benyomásoknak, tehát a válaszadói minta jól tükrözi a célpopulációt. A Munkacsoport 

ugyancsak megvizsgálta az alcsoportos elemzés eredményeit, és megerősítette, hogy az 
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alcsoportok közötti különbségek minimálisak, és nem lehetnek hatással a vizsgakritériumok 

kidolgozására.  

A. Az ismeretekkel kapcsolatos címszavak és feladatok 
A felmérés eredményeinek áttekintését követően a Munkacsoport jóváhagyta azokat a döntési 

szabályokat, amelyek meghatározták az ismeretekkel kapcsolatos címszavak végső részletes 

tartalmi leírásba történő bevonásának kritériumait. A Munkacsoport úgy érezte, hogy rendkívül 

fontos minden olyan ismeretekkel kapcsolatos címszó bevonása, amelyeknek a felmérés 

résztvevői „Fontos”-nak megfelelő, vagy annál magasabb pontszámot adtak. Az ismeretekkel 

kapcsolatos címszavak kiértékelésére használt pontskálához kapcsolódva a „Fontos” vagy 

magasabb kategória azt jelentette, hogy az átlagos fontossági pontszám alsó küszöbértéke így 

3,0.  A Munkacsoport által elfogadott döntési szabály a következő volt: 

• Minden ismeretekhez és feladatokhoz kapcsolódó címszó szerepeljen a leírásban, 

amelynek átlagos fontossági pontszáma legalább 3,0. 

A végső listából egyetlen feladatokhoz kapcsolódó címszót sem távolítottak el, mert mindegyik 

megfelelt ennek a küszöbértéknek. Az ismeretekhez kapcsolódó 93. számú, „Melltartók” címszó 

nem felelt meg az átlagos fontossági pontszám választott küszöbértékének, és eltávolították a 

végső listáról. 

Az ismeretekhez kapcsolódó további, 94. számú, „Babahordozó kenguruk/kendők” címszó 

megfelelt az átlagos fontossági pontszám választott küszöbértékének, de a Munkacsoport 

egyhangú döntéssel kizárta, mert nem kapcsolódott a szaktanácsadói szerephez. 

A 42. számú, „Csecsemőrák” címszó nem felelt meg az átlagos fontossági pontszám választott 

küszöbértékének, de a Munkacsoport egyhangú döntéssel megtartotta, mert a Munkacsoport 

tagjainak szakértői véleménye alapján nagyon fontos téma a szoptatós anyák és csecsemők 

egészsége és biztonsága szempontjából, ha a munkaköri gyakorlatban felmerül. 

 

B. Időszakaszok 
A Munkacsoport felülvizsgálta az átlagos gyakorisági pontszámokat, és megállapodott abban, 

hogy azokat az időszakaszokat tartsák meg, amellyel a felmérés résztvevői a gyakorlatban 

legalább „Néha” találkoztak. Az időszakaszok kiértékelésére használt pontskálához kapcsolódva 

a „Néha” vagy magasabb kategória azt jelentette, hogy az átlagos gyakorisági pontszám alsó 

küszöbértéke így 1,0. A Munkacsoport által elfogadott döntési szabály a következő volt: 

• Minden időszakasz szerepeljen a listában, amelynek átlagos gyakorisági 

pontszáma legalább 1,0. 

A Munkacsoport szakértőinek véleménye az volt, hogy az időszakaszok ilyen részletes 

felbontása nagyon kevéssé kapcsolódik a munkaköri gyakorlathoz (vagyis egy 3–14 napos 

csecsemő problémáinak megoldásához szükséges kompetenciák nagyon hasonlóak egy 15–28 

napos csecsemő problémáinak megoldásához szükséges kompetenciákhoz).  A munkacsoport azt 
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javasolta, hogy néhány időszakaszt vonjanak össze, hogy mindegyik szakasz szélesebb időtávot 

öleljen fel. 

A döntési szabályoknak az ismeretekhez, feladatokhoz kapcsolódó címszavakra és 

időszakaszokra történő alkalmazása biztosítja, hogy az összeállított vizsgák tükrözni fogják a 

laktációs szaktanácsadók felelősségi körét, a populáció demográfiailag reprezentatív 

csoportjának véleménye alapján. 

 

C. Tartalmi súlyozás 
A Munkacsoport ezt követően áttekintette a tartalmi súlyozás tervezetét, megbeszélve a 

szükséges változtatásokat, hogy az egyes témakörökhöz tartozó vizsgatételek száma megfelelően 

lefedje az ismeretanyagot.  A tartalmi súlyozás tervezete úgy készült, hogy kiszámították a 

témakörök átlagos fontossági pontszámát, majd az egyes témakörök fontossági értékének relatív 

súlya alapján egy százalékos súlyt állapítottak meg.  A Munkacsoport áttekintette a tartalmi 

súlyozás tervezetét, és egyhangúlag elfogadta a témakörök következő súlyozási döntéseit: 

• Az 1. számú,  „Fejlődés és táplálkozás” témakör tartalmi súlyozását növelték 17,1%-ról 

18,3%-ra.  

• A 2. számú,  „Fiziológia és endokrinológia” témakör tervezett, 8,0% értékű tartalmi 

súlyozását elfogadták, mivel az elegendő a témakör megfelelő felméréséhez.  

• A 3. számú,  „Patológia” témakör tartalmi súlyozását csökkentették 20,6%-ról 20,0%-ra.  

• A 4. számú, „Farmakológia és toxikológia” témakör tervezett, 8,0% értékű tartalmi 

súlyozását elfogadták, mivel az elegendő a témakör megfelelő felméréséhez.  

• Az 5. számú,  „Pszichológia, szociológia, és antropológia” témakör tartalmi súlyozását 

növelték 10,9%-ról 11,4%-ra.  

• A 6. számú, „Technikák” témakör tartalmi súlyozását növelték 8,0%-ról 14,3%-ra.  

• A 7. számú,  „Klinikai jártasság” terület tartalmi súlyozását csökkentették 27,4%-ról 

20,0%-ra. 

A 11. táblázat tartalmazza a tartalmi súlyozással kapcsolatos végső döntéseket. 
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11. táblázat A tartalmi súlyozás megállapítása 

Ismeretanyag (Témakör) Százalék Vizsgatétele

k száma* 

1. Fejlődés és táplálkozás 18,3% 32 

2. Fiziológia és endokrinológia 8,0% 14 

3. Patológia 20,0% 35 

4. Farmakológia és toxikológia 8,0% 14 

5. Pszichológia, szociológia, és antropológia 11,4% 20 

6. Technikák 14,3% 25 

7. Klinikai jártasság 20,0% 35 

*Az egyes témakörökhöz tartozó vizsgatételek száma, feltételezve egy 175 elemből álló vizsgalapot. 

 

D. A vizsga terjedelme és formátuma 
A munkacsoport egyetértett a pszichometriai tanácsadó ajánlásával, amely szerint az IBCLC-

minősítési vizsga terjedelme maradjon 175 tétel.  Ez lehetővé teszi minden témakör megfelelő 

elemzését.  Bár az IBCLC-vizsga értékelése kompenzációs pontozással történik (a jelölt 

pontszámát az összes témakör összpontszáma adja), a jelöltek megkapják a ponteredményeket 

témakörönkénti bontásban is. 

A kérdőív válaszadói jelezték, hogy a 7. feladat,A szoptató anya mellbimbójának 

szemrevételezése és a 8. feladat, A szoptatott csecsemő pozíciójának és mellre tapadásának 

szemrevételezése nagyon fontosak egy IBCLC laktációs szaktanácsadó munkájában (mint ahogy 

az a 4,57, illetőleg 4,75 értékű átlagos fontossági pontszámokból is kiderül), ezért a 

Munkacsoport jóváhagyta a korábbi, vizsgalaponként 85 képes vizsgatételből álló formátumot. A 

Munkacsoport megbeszélte, hogy a szaktanácsadói munka kulcsfontosságú része az információk 

a kórtörténet alapján történő szintetizálása, ezért vizsgánként 2 esettanulmány bevonását is 

jóváhagyta. 

E. Végső jóváhagyás 
A munkakörelemzést végző Munkacsoport 2021. márciusában találkozott utolsó alkalommal, 

hogy kiértékelje az elkészült részletes tartalmi leírást.  A Munkacsoport egyhangúlag egyetértett, 

hogy az elkészült részletes tartalmi leírást és vizsgakritériumokat terjesszék fel jóváhagyásra az 

IBCLC vizsgabizottságának. 

Az IBCLC vizsgabizottsága saját belátása szerint dönt minden vizsgafejlesztési tevékenységről, 

beleértve az IBCLC-vizsgák kritériumainak végső jóváhagyását.  A munkakörelemzést végző 

Munkacsoporthoz hasonlóan a fő demográfiai jellemzők tekintetében az IBCLC vizsgabizottsága 

is tükrözi az IBCLC-minősítéssel rendelkező populációt.  Az IBCLC vizsgabizottsága 2021. 

márciusában ült össze azért, hogy áttekintse és jóváhagyja a javasolt részletes tartalmi leírást. 

Az IBCLC vizsgabizottsága ezen a 2021. márciusi ülésén jóváhagyta a munkakörelemzést végző 

Munkacsoport témakörökre, ismeretekkel kapcsolatos címszavakra és tartalmi súlyozásra 
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vonatkozó ajánlásait.  Szintén jóváhagyta a feladatokat, és abban egyezett meg, hogy a listában 

szereplő minden időszakasz alapvető fontosságú a szaktanácsadói munka szempontjából, és hogy 

a részletes tartalmi leírásnak ezeket tartalmaznia kell. A vizsgabizottság egyhangúlag úgy 

döntött, hogy a több időszakaszt tartalmazó felbontást tartsák meg, mivel az időszakaszok 

összevonására vonatkozó különböző javaslatok nem alkalmazhatók globálisan amiatt, hogy a 

perinatális gyakorlat eltér a világ különböző részein.  A feladatokat és időszakaszokat a részletes 

tartalmi leírás másodlagos jellemzőként tartalmazza anélkül, hogy azokhoz bármilyen 

számszerűsített célt rendeltünk volna.  Szöveges magyarázattal jeleztük, hogy a vizsga minden 

időszakaszra vonatkozóan tartalmaz kérdéseket.  

Az IBCLC vizsgabizottsága által jóváhagyott teljes részletes tartalmi leírás az alábbiakban 

található.  Az új részletes tartalmi leírást és vizsgakritériumokat várhatóan az IBCLC 2023. 

áprilisi vizsgájától kezdve fogják alkalmazni. 
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Nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgabizottság® (IBLCE®) 

Nemzetközi vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók® 

(IBCLC®) 

Részletes tartalmi áttekintés 

I. Fejlődés és táplálkozás                                                                                                                         32 

A. A csecsemő 

1. Táplálkozási/szoptatási magatartás a különböző életkorokban 
2. Ételintolerancia/ételallergia 
3. A csecsemő anatómiája, anatómiai/szájanatómiai kihívások 
4. A WHO irányelvei a kiegészítő táplálékok bevezetésére 
5. Alacsony születési súly (LBW) és nagyon alacsony születési súly (VLBW) 
6. Anyatejleadás — hivatalos (anyatejbankok, anyatejgyűjtő állomások), nem hivatalos (anyák 

egymás közt) 
7. A csecsemő normális viselkedése 
8. Táplálkozási követelmények — koraszülöttek esetében is 
9. Koraszülöttek fejlődése, növekedése és viselkedése (késői koraszülött csecsemők esetében 

is) 
10. Bőrtónus, izomtónus, reflexek 
11. Terminusra született csecsemők fejlődése és növekedése 
12. A WHO növekedési diagramjai gesztációs életkorral korrigálva 
13. Széklet- és vizeletürítés 

B. Az anya 

1. A mell fejlődése és növekedése (tipikus, atipikus) 
2. Mellműtét 
3. Az anyatej összetétele 
4. Anatómiai kihívások az anyában 
5. Az anya tápláltsági állapota 

6. A mellbimbó szerkezete és annak változatai 

7. Mellbimbómódosítások (pld.: piercingek, tetoválások) 
 

II. Fiziólógia és endorkinológia                                                                                                                14 

A. A laktáció fiziolóiája 

1. Relaktáció 
2. Meddőséggel kapcsolatos kérdések 
3. Indukált laktáció 
4. Várandósság és szoptatás — tandem szoptatás 
5. Többes ikrek (pld.: ikrek, hármas ikrek) 

B. Endokrinológia 

1. A tejtermelés hormonális szabályozása 
2. Diabétesz 
3. Az anya hormonháztartásának rendellenességei (hipofízis-, pajzsmirigy-, policisztás 

ovárium szindróma) 

4. Az anya autoimmun rendellenességei 

5. Újszülöttkori hipoglikémia 

 

 

 



 

31 
Copyright © 2021, International Board of Lactation Consultant Examiners®. Minden jog fenntartva. 

 

 

 

Nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgabizottság® (IBLCE®) 

Nemzetközi vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók® 

(IBCLC®) 

    Részletes tartalmi áttekintés 

III. Patológia                                                                                                                                                35 

A. A csecsemő 

1. Ankyloglosszia (lenőtt nyelv) 
2. Ajak- és szájpadhasadék 
3. Veleszületett rendellenességek (pld.: gasztrointesztinális, szív) 
4. Gasztrooesophagealis reflux betegség (GERD), reflux 
5. Hiperbilirubinémia 
6. A csecsemő neurológiai rendellenességei 
7. Kis súlyú magzat (SGA), nagy súlyú magzat (LGA) 
8. A csecsemő akut betegségei (fertőző, szív-, anyagcsere) 
9. Vertikálisan terjedő fertőzések (HIV, hepatitisz B) 
10. Nyelőcső atresia 
11. Veleszületett anyagcsere-betegségek 
12. Csecsemőrák 
13. Csecsemők gasztrointesztinális (GI) rendellenességei 

B. Az anya 

1. Tályog 
2. A tejleadó reflex zavarai 
3. Az anya akut betegségei (fertőző, szív-, anyagcsere) 
4. Az anya krónikus betegségei 
5. Az anya fogyatékosságai (testi, neurológiai) 

6. Mellgyulladás 

7. A tej mennyisége, kevés vagy sok 

8. A mellbimbó és a mell állapotai 

9. Mellbimbófájdalom és mellbimbósérülés 

10. Szülés utáni vérzés (PPH) 

11. Preeklampszia / terhességi magasvérnyomás 

12. Rákbetegség az anyában 

IV. Farmakológia és toxikológia                                                                                                                14 

A. Alkohol 
B. Nikotin és dohány 
C. Kannabisz 
D. Gyógyszerek (vényköteles, szabadforgalmú, diagnosztikai és terápiás eljárások, vajúdást és 

szülést segítő szerek) 
E. Tudatmódosítók 

F. Fogamzásgátlók 

G. Galaktogógumok 

H. Zselés pakolások/mellbimbókrémek 

I. Gyógynövények és táplálékkiegészítők 

J. Kemoterápia/sugárterápia/radioaktív vizsgálatok 
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Nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgabizottság® (IBLCE®) 

Nemzetközi vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók® 

(IBCLC®) 

    Részletes tartalmi áttekintés 

V. Pszichológia, szociológia és antropológia                                                                                            20 

A. Szülővé válás 
B. A szülés különböző gyakorlatai 
C. A laktációt segítő/gátló ételek 
D. Foglalkoztatottság — munkakezdés vagy visszatérés a munkába 
E. A család életstílusa 

F. Támogató hálózatok meghatározása 

G. Az anya mentális egészsége 

H. Az anya pszichológia/kognitív problémái 

I. Az anya-gyermek diád a szoptatásban 

J. Biztonságos alvás 

K. Elválasztás 

L. Kulturális kompetenciák 

VI. Technikák                                                                                                                                             25 

A. Hatékony tejátadás (ideértve az orvosilag indokolt hozzátáplálást)  

B. Az első óra 

C. A csecsemő mellrehelyezése, mellre tapadás 

D. A tej mennyiségének beállítása 

E. Fejés (mellszívóval, kézzel, szivárgás) 

F. Az anya-csecsemő diád (beavatkozásmentes (hands-off) segítség)  

G. A mell elutasítása, cumisüveg 

H. Bőrkontaktus (kengurumódszer) 

VII. Klinikai készségek                                                                                                                                35 

A. Eszközök és technológia 

1. Szoptatási eszközök (pl.: mellre tehető cső, pohár, fecskendő, cumi, paladai) 

2. Az anyatej kezelése és tárolása 

3. A mellbimbó eszközei (pl.: bimbóvédők, bimbókiemelők) 

4. Cumik 

5. Mellszívók 

6. Mérlegek (pontosság, precíziós mérleg, használat) 

7. Kommunikációs technológia (virtuális látogatások, fordítási vagy tolmácsolási 

szolgáltatások, weboldalak) 

B. Oktatás és kommunikáció 

1. Aktív hallgatás 

2. Felkészítő tájékoztatás 

3. Gondozási terv kialakítása és megosztása 

4. Anyák és családok oktatása 

5. Szakemberek, kollégák és hallgatók oktatása 

6. Érzelmi támogatás 

7. Az önállóság fokozása 

8. Csoportos támogatás 
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Nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgabizottság® (IBLCE®) 

Nemzetközi vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók® 

(IBCLC®) 

 Részletes tartalmi áttekintés 

VII.   Klinikai készségek (folytatás az előző oldalról) 

C. Etikai és jogi kérdések 

1. Szoptatás nyilvános helyen 

2. Klinikai kompetenciák 

3. Szakmai viselkedési kódex (CPC) 

4. A titoktartással kapcsolatos alapelvek 

5. A WHO kódex — támogatás és irányelvek 

D. Kutatás 

1. Bizonyítékokon alapuló gyakorlat alkalmazása 

2. Kutatási eredmények értelmezése 

3. Kutatások felhasználása irányelvek és protokollok kialakítása érdekében 

4. Kutatástervezés (ideértve az etikai engedély megszerzését) 

5. Felmérésekben és adatgyűtésben történő részvétel 

E. Közegészségügy és támogatás 

1. A Bababarát Kórház Kezdeményezés (BFHI) támogatása 

2. A WHO Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexének 

(WHO Code) betartása és támogatása. 

3. Anyák / babák támogatása az egészségügyben. 

4. A szoptatással kapcsolatos irányelvek kialakítása. 

5. Kormányzatok/egészségügyi minisztériumok felé történő képviselet 

6. Szoptatás vészhelyezetekben (pl.: természeti katasztrófák, személyes vészhelyzetek) 

Vizsgakérdések száma összesen                                                                                                                   175                  
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Nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgabizottság® (IBLCE®) 

Nemzetközi vizsgabizottság által minősített laktációs szaktanácsadók® 

(IBCLC®) 

    Részletes tartalmi áttekintés 

Másodlagos Osztályozások 
 

A laktációs szaktanácsadók gyakorlatának elemzése (practice analysis survey) alapján a vizsgakérdéseknek 

általában kapcsolódniuk kell az elkészítendő gondoskodási terv kulcsfeladataihoz az alábbiak szerint: 

 
 

Feladatok 

1 Tervkészítés 

2 Dokumentálás 

3 Értékelés 

4 Az anya segítése a célmeghatározásban 

5 Anamnézis felvétele 

6 Más egészségügyi szolgáltatókkal történő együttműködés 

7 A szoptató anya mellbimójának és mellének megfigyelése (vizsgálat) 

8 A csecsemő szoptatási pozíciójának és mellretételének (latch) megfigyelése a 

szoptatás alatt (vizsgálat) 

9 Verbális kommunikáció a szoptatott csecsemő családjával 

 

Az általános alapelvekre vonatkozó kérdések kivételével valamennyi vizsgakérdés időrendi csoportosításban 

szerepel az alábbiak szerint: 

 
 

Időszakok sorrendben 

1 Prenatális — anyai 

2 Szülés - anyai / születés - perinatális 

3 Koraszülés (ideértve a késői koraszülést is) 

4 0 - 2 napos kor 

5 3 - 14 napos kor 

6 15 – 28 napos kor 

7 1 - 3 hónapos kor 

8 4 - 6 hónapos kor 

9 7 - 12 hónapos kor 

10 12 hónapos koron túl 

11 Általános alapelvek (beleértve az előítéleteket) 

 

Ezeken a másodlagos osztályozásokon belül szűkebb célterületek nem kerültek meghatározásra, a vizsgán 

azonban valamennyi időszak előfordul. 


