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I. Namen 
 

V tem poročilu so povzeti metodologija in postopki, ki jih mednarodna izpitna komisija za 

svetovalce za laktacijo (International Board of Lactation Consultant Examiners® – IBLCE®) 

uporablja za analizo prakse za pripravo izpita za mednarodne certificirane svetovalce za laktacijo 

(International Board Certified Lactation Consultant® – IBCLC®). Certifikat IBCLC potrjuje, da 

posameznik izpolnjuje veljavna merila za zagotavljanje standardov ravnanja in tako spodbuja 

javno varstvo. Trenutno je imetnikov certifikata IBCLC več kot 33.000. 

Analiza prakse (imenovana tudi analiza dela, analiza delovne naloge, poklicna analiza ali študija 

opredeljenih vlog) je znanstvena raziskava, katere namen je opredeliti izvedene naloge in 

dejavnosti, kontekst izvajanja teh nalog in dejavnosti ter kompetence (področij znanja, 

sposobnosti in zmožnosti), ki so potrebna za uspešno izvajanje dela.1  

Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo PSI Services LLC, je pridobila vodilno 

podjetje za karierni razvoj, ki izvaja tudi psihometrične storitve, za izvajanje študije v skladu z 

načeli in praksami, opisanimi v objavi Standardi za pedagoško in psihološko testiranje.2  Namen 

tega postopka je bil oblikovati izpitne specifikacije, ki natančno odražajo obseg dela in 

omogočajo pošteno, natančno in realistično ocenjevanje pripravljenosti kandidatov na 

certificiranje.  

 

II. Ustanovitev delovne skupine za analizo prakse 
 

Julija 2018 je svet direktorjev IBLCE odobril ustanovitev mednarodne delovne skupine za 

analizo prakse (delovne skupine). 

Delovna skupina je dobila nalogo, da identificira ciljnega svetovalca in pripravi instrument 

ankete (vključno z izjavami o znanju in nalogah, ocenjevalnimi lestvicami in načrtom vzorčenja). 

Delovna skupina je imela tudi nalogo, da na podlagi podatkov, zbranih z instrumentom ankete, 

pripravi izpitne specifikacije. 

Svet direktorjev IBLCE je na podlagi njenih bogatih izkušenj s področja raziskav in njenega 

strokovnega znanja za predsednico delovne skupine imenoval Christino Porucznik, PhD, MSPH, 

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

Psychology. V knjigi N. Schmitt, S. Highhouse (Eds.), Comprehensive Handbook of Psychology, zvezek 

12. New York, NY: John Wiley and Sons. 

 
2 Ameriško združenje za raziskovanje v izobraževanju (The American Educational Research Association), 

Ameriško psihološko združenje (American Psychological Association) in Nacionalni svet za merjenje v 

izobraževanju (National Council on Measurement in Education) (2014). Standardi za pedagoško in 

psihološko testiranje. Washington, DC: AERA.  
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epidemiologinjo, raziskovalko in članico odbora IBLCE. Dr. Porucznik je profesorica za 

izobraževanje v službi za javno zdravje v okviru oddelka za družinsko in preventivno medicino 

na medicinski fakulteti univerze v zvezni državi Utah v ZDA. 

Avgusta 2018 je odbor IBLCE objavil javni poziv za izbiranje članov za delovno skupino. V 

javnem pozivu je bil opisan namen analize prakse ter povzetek dejavnosti in časovne obveznosti, 

ki se od člana delovne skupine zahtevajo. Javni poziv je bil s sistemom upravljanja elektronske 

pošte IBLCE poslan vsem svetovalcem IBCLC. Poziv je bil objavljen v angleščini, ki je uradni 

jezik IBLCE, člani delovne skupine pa naj bi tekoče govorili angleško. Kandidati za delovno 

skupino naj bi po e-pošti poslali spremno pismo in življenjepis.  

Da bi čim bolj zmanjšali morebitno pristranskost in preprečili neupravičen ali nesorazmeren 

vpliv kateregakoli posameznika ali skupine, so bili člani delovne skupine namerno izbrani, da bi 

odražali populacijo imetnikov certifikata IBCLC. Glede na globalno delovanje IBCLC so bila 

upoštevana predvsem leta izkušenj, okolje delovanja, geografska lokacija in področje (ob 

upoštevanju najvišje pridobljene stopnje izobrazbe). Hkrati je bilo pri izbiranju članov delovne 

skupine poskrbljeno, da so bili člani seznanjeni s ciljno populacijo začetnih svetovalcev. 12 

kandidatov, ki so bili izbrani za delovno skupino, smo kontaktirali po e-pošti in jih prosili, da 

izpolnijo standardni obrazec IBLCE glede navzkrižja interesov. Vsa morebitna navzkrižja smo 

preverili pred dokončnim imenovanjem delovne skupine. Povzetek demografske pripadnosti 

članov delovne skupine (vključno s predsednico delovne skupine) je prikazan v tabeli 1 v 

nadaljevanju. 

Tabela 1. Povzetek demografske pripadnosti članov delovne skupine za analizo prakse 

 

Okolje delovanja Regija IBLCE 

Najvišja 

pridobljena 

stopnja 

izobrazbe Področje 

1. Bolnišnica Evropa, Bližnji vzhod in  

Severna Afrika 

MD Zdravnik 

2. Bolnišnica Amerike in Izrael Master Medicinska 

sestra 

3 Bolnišnica Azija-Pacifik in Afrika Bachelor Medicinska 

sestra 

4. Izobraževalna 

institucija/organizacija 

Amerike in Izrael PhD Drugo 

5. Zasebna ordinacija Evropa, Bližnji vzhod in  

Severna Afrika 

Master Zdravnik 

6. Zdravniška ordinacija Evropa, Bližnji vzhod in  

Severna Afrika 

PhD Zdravnik 

7. Javna klinika Amerike in Izrael Bachelor Medicinska 

sestra 
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8. Izobraževalna 

institucija/organizacija 

Amerike in Izrael Master Medicinska 

sestra 

9. Bolnišnica Amerike in Izrael Bachelor Dietetik 

10. Bolnišnica Azija-Pacifik in Afrika Master Zdravnik 

11. Zasebna ordinacija Amerike in Izrael Diploma Babica 

12. Bolnišnica Amerike in Izrael Bachelor Medicinska 

sestra 

 

III. Metodologija 
 

A. Srečanje delovne skupine za analizo prakse 
Delovna skupina se je prvič srečala 11. marca 2019. Cilj tega prvega srečanja je bil prejeti 

smernice za postopek analize prakse, pregledati definicijo svetovalca ter začeti s pripravljanjem 

seznama nalog in področij znanja, ki odražajo vlogo svetovalca.  

Pred prvim srečanjem delovne skupine so člani prejeli literaturo, v kateri sta bila razložena 

namen in postopek za analizo prakse.  Velik del prvega srečanja so namenili predstavitvi 

psihometričnega svetovalca.  Ta je predstavil korake v okviru postopka analize prakse, pojasnil 

je izjave o znanju in ocenjevalne lestvice ter vlogo strokovnjakov. 

B. Povezava s prakso 
Da bi začeli s pripravljanjem seznama nalog in področij znanja, ki odražajo vlogo svetovalca, je 

psihometrični svetovalec oblikoval spletno anketo za člane delovne skupine. V prvem delu 

ankete so anketiranci lahko navedli dodatne informacije glede definicije svetovalca. Drugi del 

ankete je vključeval 130 izjav o znanju. Te izjave o znanju so bile pripravljene med razpravami 

fokusne skupine v povezavi z analizo prakse IBCLC iz leta 2014 ali starejših. Anketa je bila 

organizirana v skladu s področji podrobnega seznama vsebin, člani delovne skupine pa so imeli 

možnost, da podajo predloge za spremembe izjav o znanju, pa tudi predloge za morebitne 

manjkajoče izjave o znanju. Da bi zagotovili, da so izjave o znanju, predstavljene v anketi o 

analizi prakse, povezane s prakso, so bili člani projektne skupine pozvani, da ocenijo vsako 

izjavo o znanju glede na tri kriterije: 

• Ali je to pomembno za stroko? 

• Ali bo to relevantno za naslednjih 5 let? 

• Ali to velja za več okolij dela in delovnih mest? 

Delovna skupina je imela dva možna odgovora za vsako izjavo o znanju – ohrani ali zavrzi. 

Delovna skupina je imela dva tedna časa za dokončanje ankete, nato pa se je anketa zaprla, 

rezultate pa je analiziral psihometrični svetovalec. 

Delovna skupina se je znova sestala 11. aprila 2019, da bi pregledala rezultate interne ankete. 

Psihometrični svetovalec je omogočil revizijo obstoječe definicije svetovalca, ki določa ciljno 
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publiko za pridobitev certifikata, da bi določili, ali so zaradi sprememb v svetovanju potrebni 

popravki. Delovna skupina se je soglasno strinjala, da je definicija svetovalca še vedno ustrezna 

in pravilna, spremembe pa niso potrebne. Definicija svetovalca, ki jo je potrdila delovna skupina 

se glasi: 

  

Delovna skupina je pregledala tudi 130 izjav o znanju in rezultate interne ankete. Delovna 

skupina je soglasno potrdila, da se 118 izjav o znanju vključi v anketo za analizo prakse.  Ena od 

pomembnih sprememb v izjavah o znanju v primerjavi s prejšnjo analizo prakse se je nanašala na 

izjavo o znanju "podaljšanje trajanja dojenja". Ker je ta izjava o znanju povezana s številnimi 

drugimi izjavami o znanju (npr. Zaposlitev – nastop dela ali vrnitev na delo), se je delovna 

skupina odločila, da odstrani to izjavo o znanju, saj je ta tematika obravnavana v ostalih 

povezanih izjavah o znanju. 

V prejšnji analizi prakse, dokončani 2014, so bile opredeljene ključne naloge, povezane s 

pripravljanjem načrta oskrbe. Delovna skupina se je soglasno strinjala, da je treba te naloge 

vključiti v anketo za analizo prakse, da bi zagotovili povezavo s prakso.  Delovna skupina je 

ključne naloge spremenila in dopolnila, tako da vključujejo: 

1. Pripravo načrta 

2. Dokumentiranje 

3. Vrednotenje 

4. Pomoč materi pri opredelitvi ciljev 

5. Jemanje anamneze 

6. Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci 

Mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo® (IBCLC®) je strokovni član 

zdravstvene ekipe, ki pridobi in ohranja usposobljenost, s katero so opredeljena znanja 

in strokovnost pri vodenju in oskrbi dojenja. Imetnik certifikata izpolnjuje opredeljene 

zahteve in je opravil temeljit, psihometrično zanesljiv izpit. Certifikat IBCLC je od leta 

1985 dokaz, da ima svetovalec IBCLC potrebno znanje za: 

• podpiranje dojenja in izobraževanje o dojenju kot o vsesplošni 

javnozdravstveni zahtevi; 

• vodenje družbe, od lokalne skupnosti do oblikovalcev politik; 

• spodbujanje okolij, ki podpirajo dojenje; 

• spodbujanje optimalne izkušnje dojenja za družine; 

• prepoznavanje in obvladovanje izzivov pri zahtevnejših problemih na 

področju laktacije. 

Svetovalec IBCLC neodvisno in v sodelovanju z drugimi omogoča materam, otrokom 

in družinam, da dosežejo svoje cilje pri dojenju. 
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7. Vizualni pregled bradavic in dojk doječe matere 

8. Vizualni pregled položaja in pristavljanja doječega dojenčka 

9. Ustno komuniciranje z doječimi družinami 

 

Kompetence, povezane s strankami različnih kronoloških starosti, so bile vključene v prejšnji 

seznam vsebin. Delovna skupina je ugotovila, da je to še ena pomembna povezava s prakso, in je 

soglasno glasovala za anketiranje z vprašanjem, kako pogosto so svetovalci IBCLC delali z 

vsako starostno skupino. Delovna skupina se je odločila vključiti vseh 12 kronoloških obdobij 

ankete za analizo prakse. 12 kronoloških obdobij v anketi za analizo prakse so: 

A.  Pred porodom – mati   

B.  Porod – mati/rojstvo – perinatalno   

C.  Nedonošenost  

D.  0–2 dni 

E.  3–14 dni   

F.  15–28 dni  

G. 1–3 mesece  

H. 4–6 mesecev  

I. 7–12 mesecev 

J.  Nad 12 mesecev 

K. Temeljna načela (vključno s časom pred zanositvijo) 

 

C. Priprava ankete 
Na podlagi teh odločitev delovne skupine je psihometrični svetovalec pripravil anketo za 

potrditev nalog in področij znanja ter za pomoč pri vsebinskem ponderiranju. Anketa je bila 

zasnovana za zbiranje ocen anketirancev o pomembnosti posamezne naloge in področja znanja 

ter pogostosti dela z vsakim kronološkim obdobjem. Za ocenjevanje pomembnosti vključitve 

vsake izjave o znanju ali naloge je bila uporabljena ocenjevalna lestvica pomembnosti. Za 

ocenjevanje kronološkega obdobja je bila uporabljena ocenjevalna lestvica za pogostost.   

Tabela 2. Ocenjevalna lestvica 1: pomembnost – uporabljena za izjave o znanju in naloge 

Kako pomembno je razumevanje tega z vidika VAŠE trenutne prakse kot svetovalec za 

laktacijo? ali Kako pomembna je ta naloga z vidika njenega vpliva na dojenje?  

0 - Ni relevantno za mojo prakso  

1 - Malo pomembno  

2 - Nekoliko pomembno  

3 - Pomembno  

4 - Precej pomembno  

5 - Zelo pomembno 

 

 



 

Avtorske pravice © 2021, International Board of Lactation Consultant Examiners®. Vse pravice 

pridržane. 
8 

 

Tabela 3. Ocenjevalna lestvica 2: pogostost – uporabljena za kronološko obdobje 

Kako pogosto delate s to skupino strank?  

0 - Nikoli  

1 - Včasih  

2 – Redno 

 

Na tem začetnem srečanju je delovna skupina razpravljala tudi o uporabi spolno opredeljenega 

jezika v zvezi z dojenjem. Delovna skupina je pregledala, kako druge svetovne zdravstvene 

organizacije obravnavajo to vprašanje, in ugotovila, da je treba podatke zbrati od anketirancev, 

da bi v celoti razumeli, kako to velja za svetovno prakso za svetovalce IBCLC. V anketi je bilo 

postavljeno izbirno vprašanje o uporabi spolno opredeljenega jezika v zvezi z dojenjem: 

 

Med 1. majem 2019 in 11. novembrom 2019 je bila izvedena pilotna anketa za delovno skupino 

za analizo prakse in člane osebja IBLCE, da bi zagotovili, da je anketa pravilno uporabna, 

izvedene pa so bile manjše spremembe v skladu s pripombami revizorjev pilotne ankete.  

 

D. Vključitev vprašanj glede COVID-19 
Anketa naj bi sprva bila poslana aprila 2020. Zaradi svetovne pandemije COVID-19 in ker 

številni svetovalci IBCLC aktivno sodelujejo v boju proti COVID-19, je bila sprejeta odločitev, 

da bo anketa preložena. Vendar pa se delovna skupina zaveda, da bi lahko pošiljanje globalne 

raziskave v tem času izkoristili za pridobitev vpogleda v to, kako je COVID-19 vplival na delo 

svetovalcev IBCLC. Zato je delovna skupina odobrila dodatna izbirna vprašanja na koncu ankete 

v vseh jezikih: 

IBLCE želi z naslednjim vprašanjem zbrati informacije o terminologiji v zvezi z 

dojenjem, ki vam je bliže. Vprašanje ni obvezno, bo pa IBLCE v pomoč pri uporabi 

terminologije za gradivo, namenjeno izobraževanju, usposabljanju in izpitom. 

A. Kateri termin v zvezi z dojenjem/prsnim hranjenjem vam je bliže? 

 1. Prsno hranjenje (nevtralna oblika za spol) 

 2. Dojenje (zaznamovana oblika za spol) 

 3. Nisem opredeljen(-a) 
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E. Administracija ankete 
Anketa je bila poslana po e-pošti v vseh trenutnih izpitnih jezikih IBCLC in deljena prek 

družbenih medijev IBLCE. Anketa je bila odprta 23. avgusta 2020 in zaključena 11. decembra 

2020. Na anketo se je odzvalo 4.233 oseb.  Po zaključku ankete so bili podatki analizirani, da bi 

izločili anketirance, ki ankete niso dokončali ali so podali enoznačne odgovore (tj. brez 

odstopanj ali enak odgovor na vsako nalogo ali znanje). Na koncu je bilo uporabnih 4.150 

izpolnjenih anket.  

F. Stopnje odzivov 
IBLCE je prek svojega sistema elektronske pošte poslal 30.055 e-poštnih sporočil v vseh jezikih. 

Ker je bila povezava za zbiranje v angleščini posredovana po e-pošti in družbenih medijih, kot 

tudi zaradi možnosti, da so prvotni prejemniki e-pošto posredovali kolegom, so stopnje odzivov 

približne. Splošna stopnja odziva v 17 jezikih je bila približno 14 %.  

A. Kako pandemija covida-19 vpliva na to, kako zagotavljate podporo doječim 

družinam? 

1. Pandemija minimalno vpliva na mojo prakso. 

2. Pandemija nekoliko vpliva na mojo prakso. 

3. Pandemija vpliva na mojo prakso. 

4. Pandemija precej vpliva na mojo prakso. 

5. Pandemija ima izjemno velik vpliv na mojo prakso. 

B. Na kakšen način je pandemija COVID-19 vplivala na to, kako zagotavljate podporo 

doječim družinam (izberite vse ustrezne odgovore)? 

1. Uporabljam osebno varovalno opremo, ki je prej nisem. 

2. Soočam se s pomanjkanjem osebne varovalne opreme (OVO). 

3. Z družinami se ne srečujemo več v živo. 

4. Po novem podporo zagotavljam na daljavo. 

5. Prostovoljno sem se odločil/-a, da v tem času ne bom opravljal/-a dejavnosti. 

6. Ne opravljam dejavnosti, ker sem brezposeln/-na ali na prisilnem dopustu. 

7. Ukvarjam se s pripravo pravilnika v zvezi z dojenjem med pandemijo 

COVID-19 za         

    svojo bolnišnico/ustanovo. 

8.  Moja praksa se ni spremenila. 

 

3. Navedite morebitne dodatne informacije o tem, kako je covid-19 vplival na to, kako 

zagotavljate podporo doječim družinam. 
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IV. Odzivi na demografska vprašanja 
 

Povzetki odzivov na demografska vprašanja so prikazani na slikah in v tabelah v nadaljevanju. 

Delovna skupina za analizo prakse je rezultate ankete pregledala februarja 2021. Po pregledu 

demografskih podatkov in primerjavi z demografijo imetnikov certifikata se je delovna skupina 

soglasno strinjala, da so sodelujoči anketiranci reprezentativni za stroko.  

 

A. Regija IBLCE 

 

Slika 1. Vsi anketiranci na regijo IBLCE 

 
  

Amerika in Izrael

54%

Azija, Pacifik in 

Afrika

19%

Evropa, Bližnji 

vzhod in severna 

Afrika

27%

Vsi anketiranci
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B. V katerem primarnem poklicnem okolju delujete? 

 

 Slika 2. Primarno poklicno okolje za vse anketirance 

 
 

 

Slika 3. Primarno poklicno okolje glede na regijo IBLCE 
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          Tabela 4. Prvi jezik za vse anketirance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kateri je vaš prvi jezik? 

Jezik      Odstotek anketirancev 

Tradicionalna kitajščina 2,9% 

Hrvaščina 0,3% 

Danščina 1,2% 

Nizozemščina 2,8% 

Angleščina 63,5% 

Francoščina 4,8% 

Nemščina 8,4% 

Grščina 0,4% 

Madžarščina 0,5% 

Indonezijščina 0,3% 

Italijanščina 1,7% 

Japonščina 6,0% 

Korejščina 1,5% 

Poljščina 0,4% 

Portugalščina 0,8% 

Slovenščina 0,3% 

Španščina 4,2% 
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D. Katera je vaša najvišja stopnja izobrazbe? 

 

Slika 4. Najvišja stopnja izobrazbe za vse anketirance 

 
 

Slika 5. Najvišja stopnja izobrazbe na regijo IBLCE 

 

4%

23%

43%

25%

5%

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

Vsi anketiranci

Zaključena srednja šola*

Višješolska diploma/strokovno 

usposabljanje

Matura

Magisterij

Doktorat

 *Možnost v anketi je bila srednja šola (vsaj 12 let javne izobrazbe). 
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Slika 6. Druge poklicne licence/registracije za vse anketirance 

 

*Opomba. Ker so anketiranci lahko izbrali več kot en odgovor, vsota ne bo 100 %. 
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Zobozdravnik ali ustni higienik

Dietetik ali nutricionist

Babica

Medicinska sestra

Farmacevt

Fizioterapevt ali delovni

terapevt

Zdravnik

Logoped

Razno

Nimam druge licence ali 

registracije

E. Katere druge poklicne licence in/ali registracije imate? 
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Slika 7. Status samozaposlene osebe za vse anketirance 

 
 

Slika 8. Status samozaposlene osebe na regijo IBLCE 

 

 

Da

29%

Ne

71%

Vsi anketiranci

F.  Ali ste samozaposleni? 
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G. Kaj najbolje opisuje kraj vašega dela? 

 

Slika 9. Lokacija dela za vse anketirance 

 
 

Slika 10. Lokacija dela na regijo IBLCE 

Urban

51%

Suburban / Peri-urban

33%

Rural

16%

Vsi anketiranci
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H. Ali certifikat IBCLC zahteva vaš delodajalec? 
 

Slika 11. Zahtevan certifikat IBCLC za vse anketirance 

 
 

Slika 12. Zahtevan certifikat IBCLC na regijo IBCLC 

 

Da

45%Ne

55%

Vsi anketiranci
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I. Ali ste v preteklosti nudili podporo mama–mami? 

 

Slika 13. Izkušnje z nudenjem podpore mama–mami za vse anketirance 

 
 

Slika 14. Izkušnje z nudenjem podpore mama–mami na regijo IBLCE 

 

Da

49.9%
Ne

50.1%

Vsi anketiranci
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Slika 15. Leta certificiranja kot svetovalec IBCLC za vse anketirance 

 

 

 

 

 

  

J. Koliko let že imate certifikat za svetovalca IBCLC? 
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V. Rezultati 
 

A. Rezultati, povezani z izjavami o znanju in nalogami 
Za ocenjevanje 118 izjav o znanju je bila uporabljena ocenjevalna lestvica pomembnosti. 

Ocenjevalna lestvica je bila od 0 do 5, pri čemer je 0 "ne velja za mojo prakso" in 5 "zelo 

pomembno".  Srednje vrednosti ocen pomembnosti za izjave o znanju so bile od 2,71 (za raka pri 

dojenčku) do 4,79 (za pristavljanje).  

 Tabela 5. Porazdelitev srednjih vrednosti ocen pomembnosti izjav o znanju 

 

Tudi za ocenjevanje 9 izjav o nalogah je bila uporabljena ocenjevalna lestvica pomembnosti. 

Srednja vrednost ocene vseh 9 izjavo o nalogah je bila nad 4,0. Srednja vrednost ocene 

pomembnosti za vseh 9 izjav o nalogah je prikazana v tabeli 6 v nadaljevanju.  

 

Tabela 6. Srednja vrednost ocene pomembnosti za izjave o nalogah 

Izjave o nalogah 

Srednja vrednost 

ocene pomembnosti 

1. Pripravo načrta 4,28 

2 Dokumentiranje 4,35 

3 Vrednotenje 4,44 

4. Pomoč materi pri opredelitvi ciljev 4,50 

5. Jemanje anamneze 4,49 

6. Sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci 4,28 

7. Vizualni pregled bradavic in dojk doječe matere 4,57 

8. Vizualni pregled položaja in pristavljanja doječega dojenčka 4,75 

9. Ustno komuniciranje z doječimi družinami 4,70 

 

 

B. Rezultati, povezani s kronološkimi obdobji 
Ocenjevalna lestvica pogostosti je bila uporabljena za ocenjevanje, kako pogosto anketiranci 

delajo s posamezno starostno skupino. Uporabljena je bila lestvica od 0 do 2, pri čemer je 0 

pomenilo "nikoli", 1 je pomenilo "včasih" in 2 je pomenilo "redno". Srednja vrednost ocene 

Srednja vrednost ocene 

pomembnosti Število izjav o znanju Odstotek 

Manj kot 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 % 

Več kot 4,49 19 16,1 % 
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pogostosti vseh kronoloških obdobij je bila nad 1,20. Najvišjo srednjo vrednost ocene pogostosti 

je imelo kronološko obdobje od 3 do 14 dni (1,81), najnižjo srednjo vrednost ocene  pogostosti 

pa kronološko obdobje pred zanositvijo (1,21). Celotna tabela srednjih vrednosti ocen pogostosti 

za kronološka obdobja je prikazana v tabeli 7. 

 

Tabela 7. Srednja vrednost ocene pogostosti za kronološka obdobja 

Kronološka obdobja 

Srednja 

vrednost ocene 

pogostosti 

1. Pred zanositvijo 1,21 

2 Pred porodom – mati  1,44 

3 Porod – mati/rojstvo – perinatalno  1,59 

4. Nedonošenost 1,49 

5. 0–2 dni 1,76 

6. 3–14 dni 1,81 

7. 15–28 dni 1,67 

8. 1–3 mesece 1,60 

9. 4–6 mesece 1,45 

10
. 

7–12 mesecev 1,34 

11
. 

Nad 12 mesecev 1,29 

 

C. Analiza podskupine 
Glede na globalni doseg certifikatov IBCLC je pomembno zagotoviti, da imajo posamezniki iz 

različnih podskupin podobne poglede na znanje, ki je potrebno za praktično delo. Analiza 

podskupine je bila izvedena, da bi potrdili upravičenost vključitve ocen ne glede na geografski 

položaj in raven izkušenj. Podatki so bili analizirani glede na geografski položaj z uporabo treh 

regij IBLCE (Amerike in Izrael, Azija Pacifik in Afrika, Evropa in Bližnji vzhod). Podatki so bili 

analizirani tudi glede na trajanje praktičnega dela, da bi zagotovili, da je znanje, potrebno za 

praktično delo, podobno za začetnike svetovalce IBCLC (opredeljeni kot tisti, ki so certificirani 

3 leta ali manj) in izkušene svetovalce IBCLC (opredeljeni kot tisti, ki so certificirani 4 leta ali 

več). 

 

D. Rezultati, povezani s spolno opredeljenim jezikom 
Kot že omenjeno, je delovna skupina na prvih srečanjih pregledala, kako se druge svetovne 

zdravstvene organizacije spopadajo z uporabo spolno opredeljenega jezika v povezavi z 

dojenjem. Delovna skupina je ugotovila, da je treba v okviru ankete za analizo prakse zbrati 

podatke, da bi v celoti razumeli, kako uporaba spolno opredeljenega jezika velja za svetovno 

prakso za svetovalce IBCLC. Vprašanje glede želene terminologije je bilo neobvezno, 
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pomanjkanje odgovora pa ni vplivalo na vključitev v splošno analizo ankete. Čeprav je bilo 

neobvezno, je nanj odgovorilo 95 % sodelujočih anketirancev (n=3,947). Rezultati so prikazani v 

tabeli 8 v nadaljevanju. 

 

Tabela 8. Spolno opredeljen jezik – vsi anketiranci 

Kateri termin v zvezi z dojenjem/prsnim hranjenjem vam je bliže?  

Prsno hranjenje (nevtralna oblika za spol) 6,9 % 

Dojenje (zaznamovana oblika za spol) 71,3 % 

Brez preferenc 21,8 % 

 

 

E. Rezultati, povezani z vplivom COVID-19 na prakso 
IBLCE je z anketo za analizo prakse preverila tudi vpliv COVID-19 na praktično delo 

svetovalcev IBCLC. Ta vprašanja so bila izbirna in so bila navedena na koncu ankete. 96 % 

sodelujočih anketirancev (n = 3,965) je odgovorilo na vprašanja, ki so prikazana v tabelah 9 in 

10.  

 

Tabela 9. Vpliv COVID-19 

Kako pandemija covida-19 vpliva na to, kako zagotavljate podporo doječim družinam? 

Pandemija minimalno vpliva na mojo prakso. 20,5 % 

Pandemija nekoliko vpliva na mojo prakso. 23,6 % 

Pandemija vpliva na mojo prakso. 21,5 % 

Pandemija precej vpliva na mojo prakso. 19,4 % 

Pandemija ima izjemno velik vpliv na mojo prakso. 15,0 % 
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Tabela 10. Kako je na praktično delo vplivala pandemija COVID-19 

Na kakšen način je pandemija COVID-19 vplivala na to, kako zagotavljate podporo doječim 

družinam (izberite vse ustrezne odgovore)? 

Uporabljam osebno varovalno opremo, ki je prej nisem. 62,5 % 

Soočam se s pomanjkanjem osebne varovalne opreme (OVO). 10,3 % 

Z družinami se ne srečujemo več v živo. 20,1 % 

Po novem podporo zagotavljam na daljavo. 32,8 % 

Prostovoljno sem se odločil/-a, da v tem času ne bom 

opravljal/-a dejavnosti. 

3,5 % 

Ne opravljam dejavnosti, ker sem brezposeln/-na ali na 

prisilnem dopustu. 

2,6 % 

Ukvarjam se s pripravo pravilnika v zvezi z dojenjem med 

pandemijo covida-19 za svojo bolnišnico/ustanovo. 

9,9 % 

 Moja praksa se ni spremenila. 14,9 % 

*Opomba. Ker so anketiranci lahko izbrali več kot en odgovor, vsota ne bo 100 %. 
 

VI. Priprava izpitnih specifikacij 
 

Za namene tega poročila bodo izpitne specifikacije definirane kot zaupni dokument, ki se 

uporablja kot vodilo pri postopku priprave izpita. Podroben seznam vsebin je mogoče opredeliti 

kot podskupino izpitnih specifikacij; je dokument, ki vključuje podroben okvirni seznam vsebin 

za kandidate, pisce in druge zainteresirane. Prvi korak pri izpolnjevanju izpitnih specifikacij v 

okviru postopka priprave izpita je, da mora vsak izpitni element biti povezan s podrobnim 

seznamom vsebin. 

Za izpitni program mednarodne certifikacije je pomembno predvsem, da morajo izpitne 

specifikacije ustrezno odražati odgovornosti vseh skupin, ki sodelujejo v programu certifikacije. 

Ključnega pomena za doseganje tega cilja je strokovna ocena za določeno področje. Delovna 

skupina za analizo prakse se je srečala februarja 2021, da bi pregledali rezultate ankete, 

finalizirali naloge in znanje za naslednji seznam vsebin ter finalizirali vsebinsko ponderiranje za 

izpit. Delovna skupina je pregledala demografske rezultate in potrdila, da se rezultati ujemajo s 

pričakovanji in vtisi populacije svetovalcev, kar kaže, da vzorec anketirancev odraža ciljno 

populacijo. Delovna skupina je pregledala tudi rezultate analize podskupin in potrdila, da so 

razlike med podskupinami minimalne in ne bodo vplivale na pripravo izpitnih specifikacij.  
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A. Izjave o znanju in naloge 
Po pregledu rezultatov analize je delovna skupina odobrila pravila odločanja, ki bodo določala 

merila za vključitev izjav o znanju v končen podroben seznam vsebin. Delovna skupina je 

menila, da je ključnega pomena vključiti vse izjave o znanju, ki so jih udeleženci ankete ocenili 

kot "pomembne" ali višje. Glede na ocenjevalno lestvico za ocenjevanje izjav o znanju to 

pomeni, da je za "pomembno" ali višje prag srednje vrednosti ocene pomembnosti vsaj 3,0.  

Delovna skupina je sprejela pravilo odločanja: 

• Vključiti je treba vse izjave o znanju in nalogah s srednjo vrednostjo ocene 

pomembnosti 3,0 ali več. 

Iz končnega seznama ni bila odstranjena nobena izjava o nalogah, ker so vse dosegle prej 

omenjeni prag. Ena izjava o znanju, 93. Modrčki, ni dosegla praga srednje vrednosti ocene 

pomembnosti in je bila odstranjena iz seznama. 

Druga izjava o znanju, 94. Rute za nošenje/nosilke, je presegla prag srednje vrednosti ocene 

pomembnosti, vendar je bila s soglasno odločitvijo delovne skupine odstranjena, saj ni povezana 

z vlogo svetovalca. 

Izjava o znanju, 42. Rak pri dojenčku, ni dosegla praga srednje vrednosti ocene pomembnosti, 

vendar je bila vključena s soglasno odločitvijo delovne skupine, ker je po strokovnem mnenju 

članov delovne skupine ključnega pomena za zdravje in varnost doječega para, če se pojavi v 

praksi. 

 

B. Kronološka obdobja 
Delovna skupina je pregledala srednje vrednosti ocen pogostosti in se strinjala, da bo vključila 

kronološka obdobja, ki so jih udeleženci ankete v praksi srečali vsaj "Včasih". Glede na 

ocenjevalno lestvico za ocenjevanje kronoloških obdobij to pomeni, da je za "Včasih" ali višje 

prag srednje vrednosti ocene pogostosti vsaj 1,0. Delovna skupina je sprejela pravilo odločanja: 

• Vključiti je treba vsa kronološka obdobja s srednjo vrednostjo ocene pogostosti 

1,0 ali več. 

Strokovno mnenje strokovnjakov delovne skupine je bilo, da je razdrobljenost kronoloških 

obdobij imela majhen vpliv na prakso (tj. kompetence, potrebne za reševanje težav pri dojenčku, 

starem 3–14 dni, so bile zelo podobne potrebnim kompetencam za reševanje težav pri dojenčku, 

starem 15–28 dni).  Delovna skupina priporoča, da bi nekatera kronološka obdobja združili, da bi 

vsako pokrivalo daljše časovno obdobje. 

Uporaba pravil odločanja za izjave o znanju, izjave o nalogah in kronološka obdobja zagotavlja, 

da bo končni izpit odražal odgovornosti svetovalcev za laktacijo, kot jih ocenjuje demografsko 

reprezentativna skupina populacije. 
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C. Vsebinsko ponderiranje 
Delovna skupina je nato pregledala osnutek vsebinskega ponderiranja, razpravljala o morebitnih 

prilagoditvah, potrebnih za uskladitev števila elementov na vsebinsko področje za ustrezno 

pokritost vsebine v oceni.  Osnutek vsebinskega ponderiranja je bil pripravljen tako, da se 

izračuna srednja vrednost ocene pomembnosti in nato določi odstotkovni ponder na podlagi 

relativnega pondra vrednosti pomembnosti za vsako vsebinsko področje.  Delovna skupina je 

pregledala osnutek vsebinskega ponderiranja in soglasno so bile sprejete naslednje odločitve 

glede vsebinskega ponderiranja: 

• Povečanje vsebinskega ponderiranja elementov za področje 1: Razvoj in prehrana s 

17,1 % na 18,3 %.  

• Sprejetje osnutka vsebinskega ponderiranja 8,0 % za področje 2: Fiziologija in 

endokrinologija sta zadostna za primerno ocenjevanje vsebinskega področja.  

• Zmanjšanje vsebinskega ponderiranja za področje 3: Patologija z 20,6 % na 20,0 %.  

• Sprejetje osnutka vsebinskega ponderiranja 8,0 % za področje 4: Farmakologija in 

toksikologija sta zadostna za primerno ocenjevanje vsebinskega področja.  

• Povečanje vsebinskega ponderiranja elementov za področje 5: Psihologija, sociologija in 

antropologija z 10,9 % na 11,4 %.  

• Povečanje vsebinskega ponderiranja elementov za področje 6: Tehnike z 8,0 % na 

14,3 %.  

• Zmanjšanje vsebinskega ponderiranja elementov za področje 7: Klinične sposobnosti s 

27,4 % na 20,0 %. 

Končne odločitve za vsebinsko ponderiranje so prikazane v tabeli 11. 

 

Tabela 11. Določanje vsebinskega ponderiranja 

Področje znanja (področje) Odstotek Število 

elementov* 

1. Razvoj in prehrana 18,3 % 32 

2 Fiziologija in endokrinologija 8,0 % 14 

3 Patologija 20,0 % 35 

4. Farmakologija in toksikologija 8,0 % 14 

5. Psihologija, sociologija in antropologija 11,4 % 20 

6. Tehnike 14,3 % 25 

7. Klinične sposobnosti 20,0 % 35 

*Število elementov za vsako področje ob predpostavki, da izpitni obrazec vsebuje 175 elementov. 

 

D. Dolžina in format izpita 
Delovna skupina se je strinjala s predlogom psihometričnega svetovalca, da certifikacijski izpit 

IBCLC še naprej vsebuje 175 elementov.  To omogoča primerno analizo vseh področij.  Medtem 
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ko izpit IBCLC uporablja kompenzacijsko točkovanje (ocena kandidata je vsota skupnih točk za 

vsa področja), poročilo o rezultatih, ki je na voljo vsakemu kandidatu, vsebuje razčlenitev po 

področjih. 

Ker so udeleženci ankete navedli, da sta naloga 7-Vizualni pregled bradavic in dojk doječe 

matere in naloga 8-Vizualni pregled položaja in pristavljanja doječega dojenčka zelo pomembna 

za praktično delo svetovalca IBCLC (na kar kažeta srednja vrednost ocene pomembnosti 4,57 in 

4,75), je delovna skupina podprla prejšnji format 85 slikovnih elementov na vsakem izpitnem 

obrazcu. Ob ugotovitvi, da je sposobnost sintetiziranja informacij iz zdravstvene anamneze 

ključna za prakso, je delovna skupina podprla tudi vključitev dveh študij primerov na izpit. 

E. Končna odobritev 
Delovna skupina za analizo prakse se je zadnjič sestala marca 2021, da bi pregledala dokončen 

podroben seznam vsebin.  Delovna skupina se je soglasno strinjala, da pošlje dokončen podroben 

seznam vsebin in izpitne specifikacije izpitnemu odboru IBCLC s priporočilom za odobritev. 

Izpitni odbor IBCLC ima avtonomijo pri vseh dejavnostih priprave izpitov, vključno s končno 

odobritvijo izpitnih specifikacij za izpit IBCLC.  Tako kot delovna skupina za analizo prakse 

tudi izpitni odbor IBCLC odraža populacijo imetnikov certifikatov IBCLC v ključnih 

demografskih značilnostih.  Izpitni odbor IBCLC se je sestal marca 2021, da bi pregledal in 

odobril priporočen podroben seznam vsebin. 

Na sestanku marca 2021 je izpitni odbor IBCLC odobril področja, izjave o znanju in priporočila 

vsebinskega ponderiranja delovne skupine za analizo prakse.  Prav tako je odobril naloge in se 

strinjal, da so vsa navedena kronološka obdobja pomembna za prakso in jih je treba vključiti v 

podroben seznam vsebin. Izpitni odbor se je soglasno strinjal, da ohrani razširjeno strukturo 

kronoloških obdobij, saj različna priporočila za združevanje obdobij zaradi razlik v perinatalnih 

praksah po svetu niso bila globalno uporabna.  Naloge in kronološka obdobja so bila vključena v 

podrobni seznam vsebin brez številčnih ciljev kot sekundarnih značilnosti.  Dodano je bilo 

besedilo, ki opozarja, da izpit vključuje vsa kronološka obdobja.  

Celoten podroben seznam vsebin, ki ga je odobril izpitni odbor IBCLC, je naveden v 

nadaljevanju.  Predvidena implementacija novega podrobnega seznama vsebin in izpitnih 

specifikacij je za izpit IBCLC aprila 2023. 
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Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo IBLCE® 

Mednarodno pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC® 
Podrobno kazalo 

I. Razvoj in prehrana                                                                                                                              32 

A. Otrok 

1. Vedenje ob hranjenju pri različnih starostih 

2. Intoleranca/alergije na hrano 

3. Otrokova anatomija in anatomske/oralne težave 

4. SZO navodila za uvajanje dopolnilne prehrane 

5. Nizka in zelo nizka porodna teža 

6. Mlečne banke - uradne in neuradne 

7. Normalna vedenja otrok 

8. Prehranske potrebe - vključno za nedonošenčke 

9. Razvoj nedonošenčkov, rast in vedenja (vključno z mejnimi nedonošenčki) 

10. Kožni tonus, mišični tonus, refleksi 

11. Razvoj in rast donošenih 

12. SZO rastne tabele s prilagoditvami za gestacijsko starost 

13. Odvajanje blata in seča 

B. Mati 

1. Razvoj in rast dojk (tipična in atipična) 

2. Kirurgija dojk 

3. Sestava materinega mleka 

4. Materine anatomske spremembe 

5. Materino prehransko stanje 

6. Struktura in variacije prsnih bradavic 

7. Spremembe na bradavicah (n.pr. pirsing, tatu) 
 

II. Fiziologija in endokrinologija                                                                                                             14 

A. Fiziologija laktacije 

1. Relaktacija 

2. Težave z neplodnostjo 

3. Inducirana laktacija 

4. Nosečnost in dojenje – tandem 

5. Dvojčki, trojčki 

B. Endokrinologija 

1. Hormonski vplivi na tvorbo mleka 

2. Diabetes 

3. Materine hormonske motnje (n.pr. hipofizne, ščitnične, sindrom policističnih ovarijev) 

4. Materine avtoimune motnje 

5. Hipoglikemija novorojenčka 
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Mednarodno pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC® 
Podrobno kazalo 

III. Patologija                                                                                                                                              35 

A. Otrok 

1. Ankiloglosija 

2. Razcep ustnice in ustnega neba 

3. Prirojene anomalije (n.pr. gastointestinalne, srčne) 

4. Gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB), refluks 

5. Hiperbilirubinemija 

6. Nevrološke motnje otroka 

7. Premajhen za gestacijsko starost (SGA), Prevelik za gestacijsko starost (LGA) 

8. Akutne otrokove bolezni (n.pr. okužbe, srčne, presnovne) 

9. Vertikalno prenosljive okužbe (n.pr. HIV, Hepatitis B) 

10. Atrezija ezofagusa 

11. Prirojene motnje presnove 

12. Rak pri otroku 

13. Otrokove gastointestinalne anomalije 

B. Mati 

1. Absces 

2. Neučinkovit refleks izbrizganja mleka 

3. Materine akutne bolezni (n.pr. okužbe, srčne, presnovne) 

4. Materine kronične bolezni 

5. Materine oviranosti (fizične in nevrološke) 

6. Mastitis 

7. Tvorba mleka, majhna ali prevelika 

8. Bolezni dojk in bradavic 

9. Boleče in poškodovane bradavice 

10. Poporodna krvavitev 

11. Preeklampsija / nosečnostna hipertenzija 

12. Materin rak 

IV. Farmakologija in toksikologija                                                                                                           14 

A. Alkohol 

B. Nikotin in tobak 

C. Kanabis 

D. Zdravila (n.pr. predpisana, kupljena, diagnostični in terapevtski postopki, pripomočki pri 

popadkih in porodu) 

E. Droge 

F. Kontracepcija 

G. Galaktagogi 

H. Geli / kreme za bradavice 

I. Zelišča in dodatki 

J. Kemoterapija / radioterapija / radioaktivna diagnostika 
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Mednarodno pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC® 
Podrobno kazalo 

V. Fiziologija, sociologija in antropologija                                                                                              20 

A. Prehod v starševstvo 

B. Porodne prakse 

C. Hranila ki vplivajo / se jih izogibati / na laktacijo 

D. Zaposlitev - začetek ali povratek na delo 

E. Družinski slog 

F. Prepoznava podpornih mrež 

G. Materino duševno zdravje 

H. Materine psihološke/kognitivne težave 

I. Odnos doječe diade (mati-otrok) 

J. Varno spanje 

K. Odstavljanje 

L. Kulturno zavedanje 

VI. Tehnike                                                                                                                                                  25 

A. Učinkovita preskrba z mlekom (vključno z medicinsko indiciranim dodatkom)  

B. Prva ura 

C. Prisesanje (pristavljanje) 

D. Vodenje tvorbe mleka 

E. Iztiskanje mleka (n.pr. črpanje, ročno izbrizgavanje, iztekanje) 

F. Položaji pri doječi diadi (brez dotikanja) 

G. Zavračanje dojke, stekleničke 

H. Koža-na-kožo (kenguru oskrba) 

VII. Klinične sposobnosti                                                                                                                            35 

A. Oprema in tehnologija 

1. Hranilne priprave (n.pr. cevke na dojki, skodelice, brizgalke, cuclji, žličke) 

2. Rokovanje in hranjenje ženskega mleka 

3. Pripomočki za bradavice (n.pr. ščitniki, everterji) 

4. Dude (cuclji) 

5. Črpalke 

6. Tehtnice (n.pr. točnost, natančnost, delovanje) 

7. Tehnike komuniciranja (n.pr. virtualni obiski, jezikovno prevajanje, spletna mesta) 

B. Izobraževanje in komuniciranje 

1. Aktivno poslušanje 

2. Anticipatorno vodenje 

3. Razvoj načrta oskrbe in sodelovanje 

4. Izobraževanje mater in družin 

5. Izobraževanje strokovnjakov, vrstnikov (kolegic) in študentov 

6. Čustvena podpora 

7. Opolnomočenje 

8. Skupinska podpora 
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Podrobno kazalo 

VII.   Klinične sposobnosti (Nadaljeval) 

C. Etične in pravne teme 

1. Dojenje v javnosti 

2. Svetovalne sposobnosti 

3. Kodeks poklicnih postopkov (CPC) 

4. Principi zaupnosti 

5. SZO kodeks - zagovorništvo in pravila 

D. Raziskovanje 

1. Uporaba na dokazih temelječe prakse 

2. Tolmačenje raziskovalnih rezultatov 

3. Uporaba raziskav kot pomoč pri razvoju praks in protokolov 

4. Načrtovanje raziskav (vključno s pridobivanjem etičnih dovoljenj) 

5. Sodelovanje pri raziskavah in zbiranju podatkov 

E. Javno zdravje in zagovorništvo 

1. Zagovarjanje pobude za Novorojenčkom prijazne porodnišnice (NPP) 

2. Zagovarjanje udejanjanja SZO Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega 

mleka (SZO kodeks) 

3. Zagovarjanje mater / otrok v zdravstvenem sistemu 

4. Razvoj politik povezanih z dojenjem 

5. Zagovarjanje pri vladi / ministrstvu za zdravje 

6. Dojenje v izrednih razmerah (n.pr. naravne nesreče, osebna urgentna stanja) 

Skupno število artiklov                                                                                                                                  175                  
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  Podrobno kazalo 

Sekundarne Značilnosti 
 

Na osnovi rezultatov analiz iz prakse se teme vprašanj načeloma nanašajo na ključne naloge, povezane s 

pripravo načrta oskrbe, ki vključuje: 

 

 Naloge 

1 Razviti načrt 

2 Dokument 

3 Ocenjevanje 

4 Pomoč materi določiti cilje 

5 Jemanje anamneze 

6 Delo z ostalim zdravstvenim osebjem 

7 Pregled z opazovanjem bradavic doječe matere 

8 Pregled z opazovanjem položaja in prisesanja dojenega otroka 

9 Komuniciranje z doječo družino s pogovorom 

 

Razen vprašanj, ki se nanašajo na splošna načela, so vprašanja razvrščena glede na kronološko obdobje po 

naslednjih smernicah: 
 

 Časovna obdobja 

1 Prenatalno - mati 

2 Popadki - mati / porod - perinatalno 

3 Nedonošenost (vključno z mejnimi nedonošenčki) 

4 0 - 2 dni 

5 3 - 14 dni 

6 15 - 28 dni 

7 1 - 3 mesece 

8 4 - 6 mesecev 

9 7 - 12 mesecev 

10 Po 12 mesecih 
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11 Splošni principi (vključno s predkoncepcijo) 

 

Za te sekundarne klasifikacije niso predvideni posebni cilji, vendar se na pregledu pojavijo vsa kronološka 

obdobja.
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