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Nyugdíjas IBCLC státusz 
IBCLC Retired Status (Hungarian) 

 

Lehetőséget keres arra, hogy kapcsolatban maradjon az IBCLC közösségével nyugdíjba vonulása 
után? A nyugdíjas IBCLC státusz egy új elnevezés, amely 2021-től lehetővé teszi a nyugdíjas 
IBCLC-k számára, hogy továbbra is kapcsolatban maradjanak az IBLCE-vel, és hogy elismerjék 
az IBCLC-ként szerzett szolgálati éveiket. 

A nyugdíjas IBCLC státusszal kapcsolatos információ 

• Ennek a státusznak a célja az elismerés, és azoknak szól, akik már nem végeznek aktívan 
IBCLC tevékenységet, és nem áll szándékunkban a tevékenységüket folytatni. 

• A nyugdíjba vonult IBCLC-k továbbra is megkapják az IBLCE tájékoztatóit és a fontos 
közleményeket. 

• Ez a státusz öt évig érvényes, egyszeri díj ellenében. Ez alatt az öt év alatt nem lehet 
IBCLC-ként tevékenykedni.   

• Használhatja a „Nyugdíjas IBCLC” státuszt egy önéletrajzban vagy a neve és minősítése 
alatt egy névjegykártyán, de nem közvetlenül a neve vagy aláírása után.  
 
Például a következőképpen használhatja: 
Az Ön neve 
Nyugdíjas IBCLC 

De így NEM: 
Az Ön neve, Nyugdíjas IBCLC 
 

 
• Ez a potenciálisan ötéves státusz nem újítható meg. A nyugdíjas IBCLC státusz birtoklása 

után nem szerezhető vissza az IBCLC minősítés vagy a nyugdíjas IBCLC státusz. 
• A nyugdíjas IBCLC státusz olyan IBCLC-knek szól, akik korábban a minősítést 

megszerezték, de már nem nincsenek minősítve, és vállalják, hogy betartják az IBCLC 
Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexét. 

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem az IBCLC -k gyakorlására vonatkozik, és nem 
tartozik az IBCLC program hatáskörébe, amelyet a Tanúsító Ügynökségek Nemzeti 
Bizottsága akkreditált. 

http://www.iblce.org/
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• Az alábbiakban leírjuk, hogyan lehet jelentkezni erre az új státuszra. 
 
 

Kérelem a nyugdíjas IBCLC státusz elnyerésére  
Az IBCLC-knek az nyugdíjas IBCLC státusz elnyerésére abban az évben kell jelentkezniük, 
amikor a minősítésük lejár.  
 
A jelenlegi IBCLC-kre, amelyek tanúsítása ez év december 31-én jár le, már lehet jelentkezni. 
 
Jelenlegi IBCLC-k, keresse meg az alkalmazást a nyelvi oldal "Űrlapok" szakaszában. 
 
Jelentkezési díjak 
 
A nyugdíjas IBCLC státusz elnyerésének egyszeri díja van, amely a kérelem benyújtásakor 
esedékes: 

• 1. kategória esetén 75 USD 
• 2. kategória esetén 50 USD 
• 3. kategória esetén 25 USD 
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