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I. Przeznaczenie 
 

Raport podsumowuje metodologię i procedury zastosowane do przeprowadzenia analizy 

praktyki na potrzeby opracowania egzaminu certyfikacyjnego na Międzynarodowego 

Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego (ang. International Board Certified Lactation 

Consultant®, IBCLC®), przeprowadzanego przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów 

Konsultantów Laktacyjnych (ang. International Board of Lactation Consultant Examiners®, 

IBLCE®). Celem certyfikacji IBCLC jest wyróżnienie osób, które spełniają ustalone kryteria, 

podtrzymują standardy praktyki i tym samym promują bezpieczeństwo publiczne. Obecna liczba 

osób posiadających certyfikat IBCLC wynosi ponad 33 000. 

Analiza praktyki (zwana również analizą pracy, analizą zadań zawodowych, analizą zawodową 

lub badaniem określenia roli) to badanie naukowe przeprowadzane w celu określenia zadań, 

wykonywanych czynności zawodowych, kontekstu, w którym te zadania i czynności są 

wykonywane, a także kompetencji (obszarów wiedzy, umiejętności i zdolności) wymaganych do 

skutecznego wykonywania danej roli zawodowej.1  

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych zleciła PSI Services LLC – 

wiodącej firmie zajmującej się rozwojem kariery zawodowej, w tym usługami 

psychometrycznymi – przeprowadzenie badania zgodnie z zasadami i praktykami opisanymi 

w dokumencie o nazwie „Standards for Educational and Psychological Testing” (pol. Standardy 

dotyczące testów edukacyjnych i psychologicznych).2  Celem tego procesu było stworzenie 

specyfikacji egzaminacyjnych, które trafnie odzwierciedlają zakres praktyki, pozwalając na 

opracowanie sprawiedliwych, dokładnych i realistycznych sposobów oceny gotowości 

kandydatów do certyfikacji.  

 

II. Powołanie grupy eksperckiej ds. analizy praktyki 
 

W lipcu 2018 r. zarząd IBLCE zatwierdził powołanie międzynarodowej grupy eksperckiej ds. 

analizy praktyki (Grupa ekspercka). 

Zadaniem grupy było zidentyfikowanie docelowej grupy konsultantów, jak również opracowanie 

instrumentu badawczego (w tym stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy i wykonywanych 

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

Psychology. W N. Schmitt, S. Highhouse (red.), Comprehensive Handbook of Psychology, tom 12. Nowy 

Jork, 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. Waszyngton 

DC: AERA.  
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zadań, skali ocen oraz planu doboru próby). Cele obejmowały również ustalenie specyfikacji 

egzaminacyjnych w oparciu o dane zebrane za pomocą narzędzia badawczego. 

Przewodniczącą Grupy eksperckiej IBLCE została doktor zdrowia publicznego Christina 

Porucznik, epidemiolożka, doświadczona badaczka oraz członkini zarządu IBLCE. Przyznano jej 

tę rolę, mając na uwadze jej rozległe doświadczenie badawcze i wiedzę. Doktor Porucznik jest 

profesorem nadzwyczajnym i szefową działu edukacji w Katedrze Zdrowia Publicznego przy 

Instytucie Medycyny Rodzinnej i Profilaktyki na Uniwersytecie Medycznym w Utah. 

W sierpniu 2018 roku rada IBLCE opublikowała publiczne zawiadomienie o naborze członków 

do Grupy eksperckiej. Nakreślono w nim cel analizy praktyk, przedstawiając jednocześnie 

zakres zadań oraz czas, jaki należy poświęcić, aby zostać członkiem Grupy. Zawiadomienie 

zostało wysłane za pośrednictwem systemu zarządzania pocztą elektroniczną IBLCE do 

wszystkich konsultantów IBCLC. Sporządzono je po angielsku, ponieważ jest to język roboczy 

IBLCE, a członkowie grupy powinni płynnie się nim posługiwać. Kandydaci zostali poproszeni 

o przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu drogą elektroniczną.  

Aby zminimalizować ryzyko stronniczości i zapobiec nieuzasadnionemu bądź 

nieproporcjonalnemu wpływowi jakiejkolwiek osoby lub strony, członkowie grupy eksperckiej 

zostali dobrani w taki sposób, by odzwierciedlać populację osób certyfikowanych przez IBCLC. 

Kluczowe cechy brane pod uwagę, zważywszy na globalny zasięg IBCLC, obejmowały lata 

doświadczenia, miejsce praktyki, lokalizację geograficzną i wykonywany zawód 

(z uwzględnieniem najwyższego uzyskanego stopnia naukowego). Przy wyborze członków 

grupy eksperckiej zadbano również o to, by byli oni zaznajomieni z docelową populacją 

początkujących konsultantów. Następnie skontaktowano się z 12 wybranymi kandydatami 

i poproszono ich o wypełnienie standardowego formularza IBLCE dotyczącego konfliktu 

interesów. Wszelkie potencjalne konflikty interesów zostały zweryfikowane przed ostatecznym 

powołaniem grupy. Przekrój demograficzny członków grupy eksperckiej (z uwzględnieniem 

przewodniczącej) przedstawia Tabela 1. 
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Tabela 1. Przekrój demograficzny członków Grupy eksperckiej ds. analizy praktyk 

 

Miejsce praktyki Region IBLCE 

Najwyższy uzyskany 

stopień naukowy 

Wykonywany 

zawód 

1. Szpital Europa, Bliski Wschód 

i Afryka Północna 

Doktor nauk 

medycznych 

Lekarz 

2. Szpital Ameryki i Izrael Magister Pielęgniarka 

3. Szpital Azja, Pacyfik i Afryka Licencjat Pielęgniarka 

4. Instytucja/Placówka 

oświaty 

Ameryki i Izrael Doktor habilitowany 

nauk medycznych 

Inne 

5. Prywatna praktyka Europa, Bliski Wschód 

i Afryka Północna 

Magister Lekarz 

6. Praktyka lekarska Europa, Bliski Wschód 

i Afryka Północna 

Doktor habilitowany 

nauk medycznych 

Lekarz 

7. Placówka 

środowiskowa 

Ameryki i Izrael Licencjat Pielęgniarka 

8. Instytucja/Placówka 

oświaty 

Ameryki i Izrael Magister Pielęgniarka 

9. Szpital Ameryki i Izrael Licencjat Dietetyk 

10. Szpital Azja, Pacyfik i Afryka Magister Lekarz 

11. Prywatna praktyka Ameryki i Izrael Dyplom Położna 

12. Szpital Ameryki i Izrael Licencjat Pielęgniarka 

 

III. Metodologia 
 

A. Spotkanie grupy eksperckiej ds. analizy praktyk 
Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 11 marca 2019 roku. Miało ono na celu zapoznanie się 

z procesem analizy praktyki, weryfikację definicji konsultanta oraz rozpoczęcie opracowywania 

listy zadań i obszarów wiedzy, które odzwierciedlają jego rolę.  

Przed spotkaniem członkowie otrzymali literaturę objaśniającą cel i proces analizy praktyki.  

Znaczną część pierwszego spotkania stanowiło wprowadzenie, w ramach którego doradca ds. 

psychometrii  przedstawił kroki związane z procesem analizy praktyki, objaśnił stwierdzenia 

dotyczące wymaganej wiedzy i skale oceny oraz rolę ekspertów merytorycznych. 

B. Związek z praktyką 
Aby zainicjować prace nad opracowaniem listy zadań i obszarów wiedzy, które odpowiadają roli 

konsultanta laktacyjnego, doradca ds. psychometrii przygotował ankietę internetową. W 

pierwszej jej części poproszono o ewentualne dodatkowe uwagi na temat definicji konsultanta. 

Drugą część stanowiła seria 130 stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy, które zostały 

opracowane podczas dyskusji w grupach fokusowych związanych z analizą praktyki IBCLC 

z 2014 roku lub wcześniejszych lat. Ankieta została opracowana w oparciu o Szczegółowy zarys 
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treści, a członkowie grupy mogli zaproponować poprawki do istniejących stwierdzeń 

dotyczących wymaganej wiedzy, jak również zaproponować dodanie nowych. Aby upewnić się, 

że stwierdzenia dotyczące wymaganej wiedzy zawarte w ankiecie mają związek z praktyką, 

członkowie grupy zostali poproszeni o ocenę każdego z nich pod kątem trzech kryteriów: 

• Czy wiedza ta jest istotna dla zawodu? 

• Czy będzie ona aktualna przez następne 5 lat? 

• Czy ma zastosowanie do różnych miejsc pracy i różnych stanowisk? 

Członkowie grupy mieli wskazać w odniesieniu do każdego stwierdzenia, czy należałoby je 

zachować, czy też pominąć. Ankieta była otwarta przez dwa tygodnie, po czym została 

zakończona, a jej wyniki przeanalizowane przez doradcę ds. psychometrii. 

Grupa zebrała się ponownie 11 kwietnia 2019 roku, aby zapoznać się z wynikami wewnętrznej 

ankiety. Z pomocą doradcy ds. psychometrii dokonano weryfikacji istniejącej definicji 

konsultanta, która nakreśla docelową grupę odbiorców certyfikatu, w celu ustalenia, czy zmiany 

w praktyce spowodowały konieczność wprowadzenia poprawek. Grupa jednogłośnie zgodziła 

się, że definicja jest nadal aktualna i poprawna, a zmiany nie są konieczne. Zatwierdzona przez 

Grupę ekspercką definicja konsultanta brzmi następująco: 

  

 

Konsultant IBCLC® jest wyspecjalizowanym pracownikiem służby zdrowia, który zdobył 

i utrzymuje kwalifikacje dowodzące wiedzy i doświadczenia w zakresie opieki nad 

matkami karmiącymi piersią. Osoba posiadająca uprawnienia spełnia określone 

wymagania kwalifikacyjne i zdała rygorystyczny, przygotowany pod kątem 

psychometrycznym egzamin. Od 1985 r. certyfikat IBCLC stanowi dowód, że 

praktykujący konsultant IBCLC ma wymaganą wiedzę umożliwiającą: 

• propagowanie wiedzy i edukowanie w zakresie karmienia piersią jako 

niezbędnego elementu zdrowia publicznego na świecie, 

• zapewnianie przywództwa w społeczeństwie, od społeczności lokalnych po 

ustawodawców, 

• promowanie środowiska sprzyjającego karmieniu piersią, 

• ułatwienie rodzinom optymalnego karmienia piersią, 

• identyfikowanie i radzenie sobie z trudnymi wyzwaniami związanymi z laktacją. 

Konsultant IBCLC działa niezależnie i we współpracy z matkami, dziećmi i rodzinami, 

aby umożliwić im realizację celów w zakresie karmienia piersią. 
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Grupa dokonała również przeglądu 130 stwierdzeń oraz wyników ankiety wewnętrznej. 

Jednogłośnie uznano, że 118 z nich należy włączyć do ankiety dotyczącej analizy praktyk.  Jedna 

istotna zmiana w treści stwierdzeń w porównaniu do poprzedniej analizy dotyczyła stwierdzenia 

„Wydłużenie czasu karmienia piersią”. Ponieważ stwierdzenie to jest powiązane z kilkoma 

innymi stwierdzeniami (np. Praca zarodowa – rozpoczęcie lub powrót do pracy), grupa 

ekspercka zdecydowała się ją usunąć, żeby nie dublować tematów. 

W poprzedniej analizie praktyk, zakończonej w 2014 roku, zidentyfikowano kluczowe zadania 

związane z opracowaniem planu opieki. Grupa ekspercka jednogłośnie zgodziła się, że zadania 

te powinny zostać włączone do obecnej ankiety w celu zapewnienia związku z praktyką.  

Zadania zostały zmodyfikowane i poszerzone w sposób uwzględniający następujące kwestie: 

1. Opracowanie planu 

2. Dokumentowanie 

3. Ocena 

4. Pomoc matce w określeniu celów 

5. Wywiad medyczny 

6. Współpraca z innymi pracownikami służby zdrowia 

7. Oględziny brodawek sutkowych i piersi karmiącej matki 

8. Sprawdzenie, w jaki sposób i w jakiej pozycji niemowlę jest przystawiane do piersi 

9. Komunikacja werbalna z rodzinami, w których karmi się piersią 

 

W poprzednim zarysie treści uwzględniono kompetencje dotyczące podopiecznych w różnym 

wieku chronologicznym. Grupa ekspercka uznała, że to kolejne ważne zagadnienie związane 

z praktyką i jednogłośnie zagłosowała za sprawdzeniem, jak często konsultanci IBCLC 

pracowali z poszczególnymi grupami wiekowymi. Zadecydowano, że należy uwzględnić 

w ankiecie wszystkie 12 okresów chronologicznych. Okresy te przedstawiają się następująco: 

A.  Przed urodzeniem – matka   

B.  Akcja porodowa – matka / poród – kwestie okołoporodowe   

C.  Wcześniactwo  

D.  0–2 dni 

E.  3–14 dni   

F.  15–28 dni  

G. 1–3 miesięcy  

H.  4–6 miesięcy  

I.  7–12 miesięcy 

J.  Powyżej 12 miesięcy 

K. Zasady ogólne (w tym przed poczęciem) 
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C. Opracowanie ankiety 
Na podstawie tych decyzji grupy eksperckiej doradca ds. psychometrii opracował ankietę w celu 

zatwierdzenia listy wykonywanych zadań i stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy oraz 

ustalenia proporcji uwzględnianych treści. Ankieta została zaprojektowana tak, aby zebrać oceny 

respondentów dotyczące istotności zadań i pytań, a także częstotliwości pracy z podopiecznymi 

w poszczególnych okresach chronologicznych. Do oceny stosowności włączenia stwierdzeń 

dotyczących wymaganej wiedzy i wykonywanych zadań zastosowano skalę istotności. Do oceny 

okresu chronologicznego zastosowano skalę częstotliwości.   

Tabela 2. Skala oceny 1: Istotność – skala stosowana do oceny stwierdzeń dotyczących 

wymaganej wiedzy i wykonywanych zadań 

Jakie znaczenie ma zrozumienie danej kwestii z perspektywy TWOJEJ obecnej pracy 

jako konsultanta laktacyjnego? albo Jak ważne jest to zadanie w kontekście karmienia 

piersią?  

0 - Nie dotyczy mojej pracy  

1 - Ma niewielkie znaczenie  

2 - Ma pewne znaczenie  

3 - Ma znaczenie  

4 - Ma całkiem duże znaczenie  

5 - Ma ogromne znaczenie 

 

Tabela 3. Skala oceny 2: Częstotliwość – skala stosowana do okresu chronologicznego 

Jak często pracujesz z tą grupą klientów?  

0 - Nigdy  

1 - Czasami  

2 - Regularnie 

 

Podczas wstępnego spotkania Grupa ekspercka dyskutowała również na temat stosowania języka 

nacechowanego płciowo w odniesieniu do karmienia piersią. Eksperci sprawdzili, jak inne 

organizacje związane z globalną ochroną zdrowia podchodzą do tej kwestii, i ustalili, że aby 

w pełni zrozumieć, jak to się ma do globalnej praktyki IBCLC, należy uzyskać dane od 

respondentów. W ankiecie umieszczono opcjonalne pytanie dotyczące użycia języka 

nacechowanego płciowo w odniesieniu do karmienia piersią: 
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W okresie od 1 maja do 11 listopada 2019 roku przeprowadzono badanie pilotażowe z udziałem 

pracowników IBLCE i członków grupy eksperckiej ds. analizy praktyk, co miało na celu 

zapewnienie prawidłowego przebiegu ankiety i uwzględnienie drobnych modyfikacji na 

podstawie uwag recenzentów badania pilotażowego.  

 

D. Włączenie pytań dotyczących COVID-19 
Pierwotnie planowano rozesłanie ankiety w kwietniu 2020 roku, jednak ze względu na globalną 

pandemię COVID-19 i fakt, że wielu konsultantów IBCLC pracowało na pierwszej linii frontu 

walki z chorobą, podjęto decyzję o opóźnieniu badania. Pojawiła się jednak myśl, że rozesłanie 

ankiety w czasie pandemii pozwoli uzyskać dodatkowe informacje ułatwiające zrozumienie, jak 

COVID-19 wpłynął na praktykę IBCLC i dlatego na końcu ankiet we wszystkich językach 

dołączono opcjonalne pytania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższe pytanie ma pomóc IBLCE w ustaleniu preferowanej terminologii związanej 

z karmieniem piersią. Nie jest ono obowiązkowe ale pomoże IBLCE w doborze 

terminologii stosowanej w materiałach edukacyjnych, szkoleniowych 

i egzaminacyjnych. 

A. Jaką terminologię preferujesz w odniesieniu do karmienia piersią / karmienia przy 

klatce piersiowej? 

 3. Nie mam preferencji. 

 1. Karmienie przy klatce piersiowej (neutralne płciowo). 

 2. Karmienie piersią (nacechowane płciowo). 
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E. Przebieg badania 
Ankieta została rozesłana e-mailem we wszystkich aktualnych językach egzaminacyjnych 

IBCLC, jak również udostępniona w mediach społecznościowych IBLCE. Badanie trwało od 

23 sierpnia do 11 grudnia 2020 roku i objęło 4233 osób.  Następnie uzyskane dane poddano 

analizie w celu ustalenia respondentów, którzy nie ukończyli ankiety lub udzielali 

niezróżnicowanych odpowiedzi (tzw. „straight-lining” czyli udzielanie takiej samej odpowiedzi 

na każde pytanie). W rezultacie uzyskano odpowiedzi od 4150 osób spełniających kryteria.  

F. Wskaźniki odpowiedzi 
Rada IBLCE wysłała 30 055 maili we wszystkich swoich językach za pośrednictwem systemu 

komunikacji mailowej. Biorąc pod uwagę fakt, że link prowadzący do ankiety w języku 

angielskim udostępniono zarówno w e-mailach, jak i mediach społecznościowych, 

i uwzględniając możliwość przekazania wiadomości przez pierwotnych odbiorców ich kolegom 

i koleżankom po fachu, wskaźniki odpowiedzi są szacowane. Ogólny odsetek odpowiedzi we 

wszystkich 17 językach wyniósł około 14%.  

A. W jakim stopniu pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób, w jaki wspierasz 

rodziny karmiące piersią? 

1. W minimalnym stopniu. 

2. W niewielkim stopniu. 

3. W pewnym stopniu. 

4. W dużym stopniu. 

5. W ogromnym stopniu. 

B. Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób, w jaki wspierasz rodziny karmiące 

piersią? Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi. 

1. Używam środków ochrony osobistej, których wcześniej nie używałam(-em). 

2. Mam problemy z brakiem środków ochrony osobistej. 

3. Przestałam(-em) spotykać się z rodzinami osobiście. 

4. Od niedawna świadczę usługi drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

5. Dobrowolnie zdecydowałam(-em) się nie praktykować w tym czasie. 

6. Nie praktykuję ze względu na utratę pracy lub postojowe. 

7. Pracuję nad projektem polityki         

    dla mojego szpitala/placówki, która dotyczy karmienia piersią w okresie 

pandemii COVID-19. 

8. Sposób, w jaki praktykuję, nie uległ zmianie. 

 

3. Podaj wszystkie dodatkowe informacje dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na 

sposób, w jaki wspierasz rodziny karmiące piersią. 
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IV. Odpowiedzi na pytania demograficzne 
 

Poniższe wykresy i tabele zawierają podsumowanie odpowiedzi na pytania demograficzne. 

Grupa ekspercka ds. analizy praktyki dokonała przeglądu wyników badania w lutym 2021 roku. 

Po zapoznaniu się z danymi demograficznymi i porównaniu ich z danymi osób certyfikowanych, 

jednogłośnie uznano, że respondenci są reprezentatywni dla całej grupy zawodowej.  

A. Region IBLCE 

 

Wykres 1. Wszyscy uczestnicy badania według regionów IBLCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Ameryka i Izrael

54%

Azja Pacyfik i 

Afryka

19%

Europa, Bliski 

Wschód i Afryka 

Północna

27%

Wszyscy uczestnicy badania
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 B. Jakie jest Twoje główne miejsce pracy? 

 

 Wykres 2. Podstawowe środowisko pracy z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

 
 

 

Wykres 3. Podstawowe środowisko pracy według regionu IBLCE 

 

52%

8%

21%

14%

2%

3%

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

Wszyscy uczestnicy badania

Szpital

Gabinet lekarski

Niezależna lub prywatna placówka

Społeczność / Zdrowie publiczne / 

Rząd

Uniwersytet / Placówka dydaktyczna

Żadna z powyższych odpowiedzi
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          Tabela 4. Podstawowy język z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Który z poniższych jest Twoim głównym językiem? 

Język      Odsetek uczestników badania 

chiński – tradycyjny 2,9% 

chorwacki 0,3% 

duński 1,2% 

holenderski 2,8% 

angielski 63,5% 

francuski 4,8% 

niemiecki 8,4% 

grecki 0,4% 

węgierski 0,5% 

indonezyjski 0,3% 

włoski 1,7% 

japoński 6,0% 

koreański 1,5% 

polski 0,4% 

portugalski 0,8% 

słoweński 0,3% 

hiszpański 4,2% 



 

Copyright © 2021, International Board of Lactation Consultant Examiners®. Wszelkie prawa 

zastrzeżone. 
14 

 

D. Jaki jest Twój najwyższy poziom wykształcenia? 

 

Wykres 4. Najwyższy poziom wykształcenia z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

 
 

Wykres 5. Najwyższy poziom wykształcenia według regionów IBLCE 

 
 

 

4%

23%

43%

25%

5%

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

Wszyscy uczestnicy badania

Szkoła średnia*

Szkoła policealna

Tytuł licencjata

Tytuł magistra

Tytuł doktora

   *Opcja w ankiecie brzmiała „Szkoła średnia (12 lat szkoły 

państwowej)”. 
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Wykres 6. Inne uprawnienia zawodowe / wpisy do rejestru z uwzględnieniem wszystkich 

uczestników badania 

 

*Uwaga: Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, a zatem wartości procentowe 

nie sumują się do 100%. 
 

 

 

 

 

 

<1%

4%

22%

61%

<1%

1%

7%

<1%

8%

12%

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

Wszyscy uczestnicy badania*

Dentysta lub higienista

dentystyczny

Dietetyk / Specjalista ds. 

żywienia

Położna

Pielęgniarka

Farmaceuta

Fizjoterapeuta / Terapeuta

zajęciowy

Lekarz

Patolog mowy / Logopeda

Różny

Brak innych licencji / uprawnień 

zawodowych

E. Jakie inne licencje / uprawnienia zawodowe posiadasz? 
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Wykres 7. Status samozatrudnienia z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

 
 

Wykres 8. Status samozatrudnienia według regionów IBLCE 

 

 

Tak

29%

Nie

71%

Wszyscy uczestnicy badania

F.  Czy prowadzisz własną działalność opartą na samozatrudnieniu? 
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G. Które z tych określeń najlepiej oddaje, gdzie znajduje się Twoje miejsce pracy? 

 

Wykres 9. Lokalizacja miejsca pracy z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

 
 

Wykres 10. Lokalizacja miejsca pracy według regionów IBLCE 

Okolica miejska

51%

Okolica podmiejska

33%

Okolica wiejska

16%

Wszyscy uczestnicy badania
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H. Czy Twój pracodawca wymaga certyfikacji IBCLC®? 
 

Wykres 11. Wymóg certyfikacji IBCLC z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

 
 

Wykres 12. Wymóg certyfikacji IBCLC według regionów IBLCE 

 

 

Tak

45%Nie

55%

Wszyscy uczestnicy badania
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I. Czy masz doświadczenie w zakresie grup wzajemnego wsparcia (matka-matka)? 

 

Wykres 13. Doświadczenie w zakresie wzajemnego wsparcia (matka-matka) z uwzględnieniem 

wszystkich uczestników badania 

 
 

Wykres 14. Doświadczenie w zakresie wzajemnego wsparcia (matka-matka) według regionów 

IBLCE

 

Tak

49,9%
Nie

50,1%

Wszyscy uczestnicy badania
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Wykres 15. Liczba lat od uzyskania certyfikatu IBCLC z uwzględnieniem wszystkich 

uczestników badania 

 

 

 

 

 

  

J. Od ilu lat masz certyfikat konsultanta IBCLC®? 
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V. Wyniki 
 

A. Wyniki w związku ze stwierdzeniami dotyczącymi wymaganej wiedzy 

i wykonywanych zadań 
Do oceny 118 stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy zastosowano skalę istotności. Skala 

obejmowała zakres od 0 do 5, gdzie 0 oznaczało „Nie dotyczy mojej pracy”, a 5 „Ma ogromne 

znaczenie”  Średnie oceny istotności stwierdzeń wahały się od 2,71 (w przypadku raka 

u niemowląt) do 4,79 (przystawianie do piersi).  

 Tabela 5. Rozkład średnich ocen istotności stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy 

 

Do oceny 9 stwierdzeń dotyczących wykonywanych zadań zastosowano również skalę istotności 

– wszystkie z nich uzyskały średnią ocenę powyżej 4,0. Średnią ocenę istotności wszystkich 9 

stwierdzeń dotyczących wykonywanych zadań przedstawia Tabela 6.  

 

Tabela 6. Średnia ocena istotności stwierdzeń dotyczących wykonywanych zadań 

Stwierdzenia dotyczące wykonywanych zadań 

Średnia ocena 

istotności 

1. Opracowanie planu 4,28 

2. Dokumentowanie 4,35 

3. Ocena 4,44 

4. Pomoc matce w określeniu celów 4,50 

5. Wywiad medyczny 4,49 

6. Współpraca z innymi pracownikami służby zdrowia 4,28 

7. Oględziny brodawek sutkowych i piersi karmiącej matki 4,57 

8. Sprawdzenie, w jaki sposób i w jakiej pozycji niemowlę jest 
przystawiane do piersi 

4,75 

9. Komunikacja werbalna z rodzinami, w których karmi się 
piersią 

4,70 

 

 

Średnia ocena 

istotności 

Liczba stwierdzeń dotyczących wymaganej 

wiedzy Procent 

Mniej niż 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% 

Ponad 4,49 19 16,1% 
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B. Wyniki dotyczące okresów chronologicznych 
Do ustalenia, jak często uczestnicy badania pracowali z poszczególnymi grupami wiekowymi, 

użyto skali częstotliwości. Skala wahała się od 0 do 2, gdzie 0 oznaczało „Nigdy”, 

1 – „Czasami”, a 2 – „Regularnie” Wszystkie okresy uzyskały średnią ocenę powyżej 1,20. 

Okres „3–14 dni” został oceniony najwyżej (1,81), natomiast „Przed poczęciem” najniżej (1,21). 

Pełne zestawienie średnich ocen częstotliwości w odniesieniu do wszystkich okresów 

chronologicznych zebrano w Tabeli 7. 

 

Tabela 7. Średnia ocena częstotliwości według okresów chronologicznych 

Okresy chronologiczne 

Średnia ocena 

częstotliwości 

1. Przed poczęciem 1,21 

2. Przed urodzeniem – matka  1,44 

3. Akcja porodowa – matka / poród – kwestie 
okołoporodowe  

1,59 

4. Wcześniactwo 1,49 

5. 0–2 dni 1,76 

6. 3–14 dni 1,81 

7. 15–28 dni 1,67 

8. 1–3 miesięcy 1,60 

9. 4–6 miesięcy 1,45 

10. 7–12 miesięcy 1,34 

11. Powyżej 12 miesięcy 1,29 

 

C. Analiza podgrup 
Ze względu na globalny zasięg uprawnień IBCLC należy upewnić się, że osoby z różnych 

podgrup mają podobne spojrzenie na wiedzę wymaganą do wykonywania zawodu. 

Przeprowadzono analizę podgrup, aby potwierdzić, że oceny pozwalają objąć konsultantów 

z różnych miejsc na świecie i z różnym poziomem doświadczenia. Dane zostały 

przeanalizowane pod kątem geograficznym z uwzględnieniem trzech regionów IBLCE (Ameryki 

i Izrael; Azja, Pacyfik i Afryka oraz Europa i Bliski Wschód). Przebadano je również pod kątem 

długości stażu pracy, aby upewnić się, że wiedza wymagana do praktykowania jest podobna dla 

początkujących konsultantów IBCLC (zdefiniowanych jako osoby z certyfikatem od 3 lat lub 

mniej) i dla zaawansowanych konsultantów IBCLC (zdefiniowanych jako osoby z certyfikatem 

od 4 lat lub więcej). 

 

D. Wyniki dotyczące języka nacechowanego płciowo 
Jak wspomniano wcześniej, na pierwszych spotkaniach grupa ekspercka sprawdziła, w jaki 

sposób inne organizacje zajmujące się zdrowiem na świecie odnoszą się do stosowania języka 

nacechowanego płciowo w odniesieniu do karmienia piersią. Ustalono, że aby w pełni 
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zrozumieć, jak stosowanie takiego języka ma się do globalnych praktyk IBCLC, należy 

zgromadzić dane na ten temat w ramach ankiety dotyczącej analizy praktyk. Pytanie dotyczące 

preferowanej terminologii było opcjonalne, a brak odpowiedzi nie miał wpływu na włączenie do 

ogólnej analizy ankiety. Mimo dobrowolnego charakteru odpowiedziało na nie 95% 

respondentów (n=3947). Wyniki przedstawiono w Tabeli 8 poniżej. 

 

Tabela 8. Język zróżnicowany płciowo z uwzględnieniem wszystkich uczestników badania 

Jaką terminologię preferujesz w odniesieniu do karmienia piersią / karmienia przy klatce 

piersiowej? 

Karmienie przy klatce piersiowej (neutralne płciowo). 6,9% 

Karmienie piersią (nacechowane płciowo). 71,3% 

Brak preferencji. 21,8% 

 

 

E. Wyniki dotyczące wpływu COVID-19 na praktykę 
Rada IBLCE wykorzystała również ankietę dotyczącą analizy praktyk, aby zbadać wpływ 

COVID-19 na praktykę konsultantów IBCLC. Opcjonalne pytania na ten temat zostały 

umieszczone na końcu ankiety. Na pytania przedstawione w Tabeli 9 i 10 odpowiedziało 96% 

respondentów (n=3965).  

 

Tabela 9. Wpływ COVID-19 

W jakim stopniu pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób, w jaki wspierasz rodziny 

karmiące piersią? 

W minimalnym stopniu. 20,5% 

W niewielkim stopniu. 23,6% 

W pewnym stopniu. 21,5% 

W dużym stopniu. 19,4% 

W ogromnym stopniu. 15,0% 
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Tabela 10. Wpływ COVID-19 na praktykę 

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób, w jaki wspierasz rodziny karmiące piersią? 

Proszę wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi. 

Używam środków ochrony osobistej, których wcześniej nie 

używałam(-em). 

62,5% 

Mam problemy z brakiem środków ochrony osobistej. 10,3% 

Przestałam(-em) spotykać się z rodzinami osobiście. 20,1% 

Od niedawna świadczę usługi drogą elektroniczną lub 

telefoniczną. 

32,8% 

Dobrowolnie zdecydowałam(-em) się nie praktykować w tym 

czasie. 

3,5% 

Nie praktykuję ze względu na utratę pracy lub postojowe. 2,6% 

Pracuję dla mojego szpitala/placówki nad projektem polityki 

dotyczącej karmienia piersią w okresie pandemii COVID-19. 

9,9% 

Sposób, w jaki praktykuję, nie uległ zmianie. 14,9% 

*Uwaga: Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, a zatem wartości procentowe 

nie sumują się do 100%. 
 

VI. Opracowanie specyfikacji egzaminacyjnych 
 

Dla celów niniejszego raportu specyfikacje egzaminacyjne definiuje się jako poufny dokument, 

który służy do kierowania procesem opracowywania egzaminów. Szczegółowy zarys treści może 

być zdefiniowany jako podzbiór specyfikacji egzaminacyjnych. To dokument zawierający 

szczegółową listę treści dostępnych w formie wykazu dla kandydatów, autorów zadań i pytań 

i innych zainteresowanych stron. Każde pytanie lub zadanie egzaminacyjne musi mieć oparcie 

w Szczegółowym zarysie treści. To podstawowy warunek specyfikacji, który należy spełnić 

podczas opracowywania egzaminu. 

Szczególną istotność dla międzynarodowego programu egzaminów certyfikacyjnych ma fakt, że 

specyfikacje muszą odpowiednio odzwierciedlać zakres odpowiedzialności wszystkich grup, 

które uczestniczą w programie. W zapewnieniu realizacji tego celu kluczową rolę odgrywa 

ocena merytoryczna ekspertów. Na spotkaniu grupy eksperckiej ds. analizy praktyk w lutym 

2021 roku dokonano przeglądu wyników ankiety, ustalono ostateczną formę zadań i pytań, które 

będą składały się na kolejny zarys treści, a także określono proporcje treści uwzględnianych 

w egzaminie. Grupa przejrzała wyniki dotyczące danych demograficznych i potwierdziła, że są 

one zgodne z oczekiwaniami i wrażeniami konsultantów, co wskazuje, że próba respondentów 
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odzwierciedla populację docelową. Przeanalizowano wyniki dotyczące podgrup i potwierdzono, 

że różnice są minimalne i nie będą miały wpływu na opracowanie specyfikacji.  

A. Stwierdzenia dotyczące wymaganej wiedzy i wykonywanych zadań 
Po zapoznaniu się z wynikami ankiety, grupa ekspercka zatwierdziła zasady, które określają 

kryteria włączenia stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy do ostatecznej zawartości 

Szczegółowego zarysu treści. Uznano, że należy włączyć wszystkie stwierdzenia, którym 

uczestnicy ankiety przyznali ocenę „Ma znaczenie” lub wyższą. Odnosząc to do skali użytej do 

oceny stwierdzeń dotyczących wymaganej wiedzy, ocena „Ma znaczenie” lub wyższa przekłada 

się na średni próg oceny ważności wynoszący co najmniej 3,0.  Grupa ekspercka zdecydowała 

się przyjąć następujące zasady: 

• Włączyć wszystkie stwierdzenia dotyczące wiedzy i zadań, których średnia ocena 

istotności wynosi 3,0 lub więcej. 

Z ostatecznej listy nie usunięto żadnego ze stwierdzeń dotyczących wykonywanych zadań, 

ponieważ wszystkie spełniały powyższy próg. Jedno stwierdzenie dotyczące wymaganej wiedzy 

(93, „Biustonosze”) nie spełniło progu średniej oceny istotności i zostało usunięte z ostatecznej 

listy. 

Dodatkowo, jedno ze stwierdzeń (94, „Nosidełka”), spełniło próg średniej oceny istotności, ale 

zostało wyłączone jednogłośną decyzją grupy eksperckiej, ponieważ nie odnosi się do roli 

konsultanta. 

Stwierdzenie 42 („Nowotwory u niemowląt”) nie spełniło progu średniej oceny istotności, ale 

zostało włączone jednogłośną decyzją grupy, ponieważ w opinii ekspertów ma krytyczne 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa diady matka karmiąca-dziecko, jeśli choroba 

zaistniałaby w praktyce. 

 

B. Okresy chronologiczne 
Grupa ekspercka dokonała przeglądu średnich ocen częstotliwości i zgodziła się na 

uwzględnienie okresów chronologicznych, z którymi uczestnicy badania mieli do czynienia 

w praktyce przynajmniej „Czasami”. Odnosząc to do skali użytej do oceny okresów 

chronologicznych, ocena „Czasami” lub wyższa przekłada się na średni próg oceny 

częstotliwości wynoszący co najmniej 1,0. Grupa ekspercka zdecydowała się przyjąć następujące 

zasady: 

• Zawrzeć wszystkie okresy, które uzyskały średnią ocenę 1,0 lub wyższą. 

W opinii ekspertów zróżnicowanie okresów chronologicznych miało niewielki wpływ na 

praktykę (tzn. kompetencje potrzebne do rozwiązywania problemów u niemowląt w wieku 3–14 

dni były bardzo podobne do kompetencji potrzebnych do rozwiązywania problemów 

u niemowląt w wieku 15–28 dni).  Grupa zaleciła, aby niektóre okresy chronologiczne zostały 

skonsolidowane i obejmowały szerszy przedział czasowy. 
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Dzięki zastosowaniu zasad podejmowania decyzji o stwierdzeniach dotyczących wymaganej 

wiedzy i wykonywanych zadań oraz okresów chronologicznych mamy pewność, że egzamin 

odzwierciedla obowiązki konsultantów laktacyjnych zdaniem grupy, która jest reprezentatywna 

pod względem demograficznym. 

 

C. Proporcje uwzględnianych treści 
Następnie grupa przeanalizowała proponowane proporcje uwzględnienia poszczególnych treści 

w egzaminie, omawiając ewentualne poprawki konieczne do dostosowania liczby pytań na dany 

obszar, aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie materiału w ocenie.  Proporcje te zostały 

wstępnie obliczone na podstawie średniej oceny istotności, a następnie ich wagę procentową 

określono na podstawie względnej wagi poszczególnych obszarów pod względem istotności.  

Grupa przeanalizowała proponowane proporcje, w jakich należałoby uwzględnić określone treści 

w egzaminie i jednogłośnie podjęła następujące decyzje: 

• Zwiększyć proponowany odsetek treści z domeny 1: „Rozwój i żywienie” z 17,1% do 

18,3%.  

• Zaakceptować proponowany odsetek treści (8,0%) z domeny 2: „Fizjologia 

i endokrynologia” jako wystarczający do właściwej oceny tego obszaru.  

• Zmniejszyć proponowany odsetek treści z domeny 3: „Patologia” z 20,6% na 20,0%.  

• Zaakceptować proponowany odsetek treści (8,0%) z domeny 4: „Farmakologia 

i toksykologia” jako wystarczający do właściwej oceny tego obszaru.  

• Zwiększyć proponowany odsetek treści z domeny 5: „Psychologia, socjologia 

i antropologia” z 10,9% na 11,4%.  

• Zwiększyć proponowany odsetek treści z domeny 6: „Techniki” z 8,0% na 14,3%.  

• Zmniejszyć proponowany odsetek treści z domeny 7: „Umiejętności kliniczne” z 27,4% 

na 20,0%. 

Ostateczne decyzje dotyczące proporcji uwzględnianych treści zostały przedstawione 

w tabeli 11. 

Tabela 11. Określenie proporcji uwzględnionych treści 

Dziedzina wiedzy (domena) Procent Liczba 

pytań* 

1. Rozwój i żywienie 18,3% 32 

2. Fizjologia i endokrynologia 8,0% 14 

3. Patologia 20,0% 35 

4. Farmakologia i toksykologia 8,0% 14 

5. Psychologia, socjologia i antropologia 11,4% 20 

6. Techniki 14,3% 25 

7. Umiejętności kliniczne 20,0% 35 

*Liczba pytań z poszczególnych domen przy założeniu, że formularz egzaminacyjny zawiera 175 pytań. 
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D. Długość i forma egzaminu 
Grupa ekspercka zgodziła się z rekomendacją konsultanta ds. psychometrii, aby egzamin 

certyfikacyjny IBCLC w dalszym ciągu obejmował 175 pytań.  Pozwoli to na wystarczającą 

analizę każdej z dziedzin.  Egzamin IBCLC przewiduje wprawdzie punktację kompensacyjną 

(wynik kandydata jest sumą punktów we wszystkich domenach), niemniej jednak w raportach 

udostępnianych kandydatom podawany jest podział na poszczególne domeny. 

Ponieważ respondenci wskazali, że Zadanie 7 – „Oględziny brodawek sutkowych i piersi 

karmiącej matki” oraz Zadanie 8 – „Sprawdzenie, w jaki sposób i w jakiej pozycji niemowlę jest 

przystawiane do piersi” są bardzo ważne dla praktyki IBCLC (jak wynika z ich średniej oceny 

istotności, wynoszącej odpowiednio 4,57 i 4,75), grupa ekspercka zatwierdziła poprzedni format, 

zgodnie z którym każdy arkusz egzaminacyjny zawierał 85 pytań z ilustracjami. Biorąc pod 

uwagę, że umiejętność syntezy informacji z wywiadu medycznego jest kluczowa dla praktyki, 

grupa zaaprobowała również włączenie do każdego egzaminu dwóch opisów przypadków. 

E. Ostateczna akceptacja 
Grupa ekspercka ds. analizy praktyki spotkała się po raz ostatni w marcu 2021 r., aby przejrzeć 

ukończony Szczegółowy zarys treści.  i jednomyślnie podjęła decyzję o wysłaniu go wraz 

ze specyfikacjami egzaminu do Komisji egzaminacyjnej IBCLC, rekomendując je do 

zatwierdzenia. 

Komisja IBCLC ma autonomię we wszystkich działaniach związanych z opracowywaniem 

egzaminów, włączając ostateczne zatwierdzenie specyfikacji na potrzeby egzaminu.  Jej skład 

(podobnie jak w przypadku grupy eksperckiej ds. analizy praktyk) odzwierciedla populację 

certyfikowanych konsultantów IBCLC pod względem kluczowych cech demograficznych.  

Komisja spotkała się w marcu 2021 roku, aby przejrzeć i zatwierdzić zalecany zarys treści. 

Zatwierdziła wówczas domeny, stwierdzenia wymaganej wiedzy i zalecenia co do proporcji 

uwzględnienia poszczególnych treści, otrzymane od grupy eksperckiej ds. analizy praktyk.  

Zaakceptowała również listę zadań i zgodziła się, że wszystkie wymienione okresy 

chronologiczne są niezbędne w praktyce i powinny być uwzględnione w Szczegółowy zarys 

treści. Jednomyślną decyzją postanowiono zachować rozszerzoną strukturę okresów 

chronologicznych, ponieważ różne zalecenia dotyczące ich zawężenia nie miały globalnego 

zastosowania ze względu na różnice w praktykach okołoporodowych na świecie.  Zadania 

i okresy chronologiczne zostały ujęte w Szczegółowym zarysie treści bez celów liczbowych jako 

charakterystyki drugorzędne.  Dodano tekst wskazujący, że na egzaminie pojawią się wszystkie 

okresy chronologiczne.  

Pełny zarys treści, zatwierdzony przez Komisję egzaminacyjną IBCLC, załączono poniżej.  

Przewidywane wdrożenie nowego zarysu treści i specyfikacji egzaminacyjnych nastąpi przed 

przeprowadzeniem egzaminu IBCLC w kwietniu 2023 roku. 
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Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych® (IBLCE®)  

Dyplomowany Konsultant Laktacyjny Certyfikowany przez Międzynarodową Radę 

Egzaminatorów® (IBCLC®) 
Szczegółowy zarys treści egzaminu 

I. Rozwój i odżywianie                                                                                                                            32 

A. Niemowlęcia 

1. Wzorce karmienia w różnym wieku 

2. Nietolerancje pokarmowe i alergie 

3. Anatomia niemowlęcia i zmiany anatomiczne/jamy ustnej 
4. Wskazówki WHO: wprowadzanie pokarmów uzupełniających 

5. Niska i bardzo niska waga urodzeniowa 

6. Banki mleka - oficjalne i nieoficjalne 

7. Normalne wzorce zachowań niemowlęcia 

8. Potrzeby żywieniowe - w tym wcześniaków 

9. Rozwój, wzrost i wzorce zachowań wcześniaków (w tym późnych wcześniaków) 

10. Napięcie skóry, mięśni i odruchy. 
11. Rozwój i wzrost niemowląt urodzonych o czasie 

12. Tabele wzrostu WHO z dostosowaniem do wieku ciążowego 

13. Oddawanie moczu i stolca 

B. Matki 

1. Rozwój i wzrost piersi (typowy i nietypowy) 
2. Operacje chirurgiczne piersi 
3. Skład mleka kobiecego 

4. Zmiany anatomiczne u kobiet 
5. Stan odżywienia matki 

6. Budowa i różnorodność brodawki sutkowej 

7. Modyfikacje brodawki sutkowej (np. piercing, tatuaże) 

 

II. Fizjologia i endokrynologia                                                                                                           14 

A. Fizjologia laktacji 

1. Relaktacja 

2. Niepłodność 

3. Indukowanie laktacji 
4. Tandem - ciąża i karmienie piersią 
5. Karmienie bliźniąt, trojaczków itp. 

B. Endokrynologia 

1. Wpływ wytwarzania mleka na wydzielanie hormonów 

2. Cukrzyca 

3. Zaburzenia hormonalne matki (np. przysadki mózgowej, tarczycy, zespół policystycznych 
jajników) 

4. Zaburzenia autoimmunologiczne matki 

5. Hypoglikemia noworodka 
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    Szczegółowy zarys treści egzaminu 
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III. Patologia                                                                                                                                                35 

A. Niemowlęcia 

1. Ankyloglosja 

2. Rozszczep wargi i podniebienia 

3. Wady wrodzone (np. żołądkowo-jelitowe, serca) 
4. Choroba refluksowa przełyku, refluks 

5. Hiperbilirubinemia 

6. Upośledzenia neurologiczne dziecka 

7. Małe względem wieku ciążowego (SGA), duże względem wieku ciążowego (LGA) 

8. Choroby o ostrym przebiegu u niemowlęcia (np. infekcje, choroby serca i metaboliczne) 
9. Infekcje przenoszone pionowo (np. HIV, zapalenie wątroby typu B) 

10. Atrezja przełyku 

11. Wrodzone zaburzenia metabolizmu 

12. Nowotwór u niemowlęcia 

13. Anomalie przewodu pokarmowego 

B. Matki 

1. Ropień 

2. Dysfunkcje odruchu wypływu mleka 

3. Choroby o ostrym przebiegu u matki (np. infekcje, choroby serca i metaboliczne) 

4. Choroby przewlekłe matki 
5. Upośledzenie neurologiczne i fizyczne matki 

6. Zapalenie sutka 

7. Wytwarzanie mleka - niewystarczające i nadmierne 

8. Schorzenia brodawki sutkowej i piersi 

9. Ból i urazy brodawki sutkowej 

10. Krwotok poporodowy 

11. Nadciśnienie wywołane stanem przedrzucawkowym/ciążą 

12. Nowotwór u matki 

IV. Farmakologia i toksykologia                                                                                                                14 

A. Alkohol 
B. Nikotyna i tytoń 

C. Marihuana 

D. Leki (np. na receptę, dostępne bez recepty, procedury diagnostyczne i terapeutyczne, środki 
pomocnicze przy porodzie) 

E. Narkotyki 

F. Antykoncepcja 

G. Środki mlekopędne 

H. Kremy do brodawek sutkowych i żele 

I. Zioła i suplementy diety. 

J. Chemioterapia, radioterapia i prześwietlenia radioaktywne 
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Egzaminatorów® (IBCLC®) 
    Szczegółowy zarys treści egzaminu 

V. Psychologia, sociologia i antropologia                                                                                                20 

A. Wejście w rodzicielstwo 

B. Praktyki związane z porodem 

C. Pokarmy, które należy przyjmować/unikać mające wpływ na laktację 

D. Zatrudnienie - rozpoczynanie i powrót do pracy 
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E. Styl życia w rodzinie 

F. Identyfikacja sieci wsparcia 

G. Zdrowie psychiczne matki 

H. Zagadnienia psychologiczne/poznawcze matki 

I. Relacje w w obrębie diady karmiącej piersią 

J. Bezpieczny sen 

K. Odstawienie od piersi 

L. Świadomość kulturowa 

VI. Techniki                                                                                                                                                25 

A. Skuteczny wypływ i pobieranie mleka (w tym medycznie wskazane dokarmianie)  

B. Pierwsza godzina 

C. Przystawienie do piersi 

D. Zapewnienie właściwej podaży mleka 

E. Odciąganie mleka (np odciągaczem, ręcznie, wycieki) 

F. Pozycja diady karmiącej piersią (samodzielność) 

G. Odrzucenie piersi, butelka 

H. Kontakt skóra do skóry (kangurowanie) 

VII. Umiejętności kliniczne                                                                                                                         35 

A. Sprzęt i technologia 

1. Urządzenia i sprzęt do karmienia piersią (np. rurki przy piersi, kubki, strzykawki, smoczki, 

pojniki) 

2. Zbieranie i przechowywanie mleka 

3. Urządzenia i sprzęt na brodawki sutkowe (np. nakładki, ewertery) 

4. Smoczki (uspokajacze) 

5. Odciągacze pokarmu 

6. Wagi (np. dokładność, precyzja, obsługa) 

7. Technologia komunikacyjna (telewizyty, urządzenia tłumaczące, internet) 

B. Edukacja i komunikacja 

1. Aktywne słuchanie 

2. Przewodnictwo przewidujące 

3. Przygotowanie i udostępnianie planów opieki 

4. Edukacja matek i rodzin 

5. Edukacja pracowników ochrony zdrowia, współpracowników i studentów 

6. Wsparcie emocjonalne 

7. Wzmocnenie 

8. Wsparcie grupowe 
 

Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych® (IBLCE®)     

Dyplomowany Konsultant Laktacyjny Certyfikowany przez Międzynarodową Radę       

Egzaminatorów® (IBCLC®) 

Szczegółowy zarys treści egzaminu 

VII.   Umiejętności kliniczne (c.d.) 

C. Zagadnienia etyczne i prawne 

1. Karmienie piersią w miejscach publicznych 

2. Kompetencje kliniczne 

3. Kodeks Etyki 

4. Zasady pufności 

5. Kodeks WHO - upowszechnianie i wdrażanie 
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D. Badania naukowe 

1. Stosowanie praktyki opartej na wynikach badan naukowych 

2. Interpretowanie wyników badan naukowych 

3. Wykorzystanie badań naukowych do pomocy w opracowaniu procedur 

4. Przygotowanie badania (w tym uzyskanie zezwolenia Komisji Etyki) 

5. Badania populacyjne i zbieranie danych 

E. Zdrowie publiczne i jego upowszechnianie 

1. Upowszechnianie Inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku (BFHI) 

2. Upowszechnianie postaw zgodnych z Kodeksem WHO (Międzynarodowego Kodeksu 

Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece Światowej Organizacji Zdrowia) 

3. Upowszechnianie postaw sprzyjających matce/dziecku w systemie ochrony zdrowia 

4. Rozwijanie procedur związanych z karmieniem piersią 

5. Upowszechnianie karmienia piesią w instytucjach państwowych/rządowych 

6. Karmienie piersią w sytuacjach ekstremalnych (np. katastrofy naturalne, sytuacje awaryjne 

o podłożu osobistym) 

Łączna liczba elementów                                                                                                                               175                  
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    Szczegółowy zarys treści egzaminu 

Dodatkowe klasyfikacje 
 

Zgodnie z wynikami analizy praktyki, pytania egzaminacyjne powinny zasadniczo odnosić się do kluczowych 

zadań związanych z opracowaniem planu opieki, który obejmują: 

 Zadania 

1 Rozwijanie planu 

2 Dokumentowanie 

3 Ocena 

4 Pomoc matce w określeniu celów 

5 Prowadzenie dokumentacji medycznej 

6 Współpraca z innymi pracownikami ochrony zdrowia 

7 Wzrokowa ocena brodawki sutkowej matki karmiacej przy piersi 

8 Wzrokowa ocena pozycji i przystawienia dziecka do piersi 

9 Komunikacja werbalna z rodzinami karmiącymi piersią 

 

Z wyjątkiem tych, które odnoszą się do zasad ogólnych, pozycje klasyfikowane są według okresu 

chronologicznego, z wykorzystaniem następujących wytycznych: 

 Okresy chronologiczne 

1 Prenatalny 

2 Akcja porodowa - u matki / narodziny - okres perinatalny 

3 Wcześniactwo (w tym późne wcześniactwo) 

4 0 – 2 dni 

5 3 – 14 dni 

6 15 – 28 dni 

7 1 – 3 miesiące 

8 4 – 6 miesięcy 

9 7 - 12 miesięcy 

10 Powyżej 12-go miesiąca 

11 Zasady ogólne (w tym przekonania i opinie) 

 
Dla tych wtórnych klasyfikacji nie przewidziano konkretnych celów, ale wszystkie okresy 

chronologiczne pojawiają się na egzamini 
 


