GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK
Az IBCLC® nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga iránt érdeklődők számára (először vizsgázók,
vizsgájukat ismétlők és újraminősítési céllal vizsgázók számára)
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I.

Mit jelent az IBLCE?

Az IBLCE®, azaz a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board
of Lactation Consultant Examiners®) egy független, nemzetközi minősítő testület, mely jogosult
a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó (International Board Certified Lactation Consultant®,
IBCLC®) képesítés odaítélésére.

A. Elérhetőség
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030-2545
USA
Telefon: +1 703-560-7330
www.iblce.org
Az IBLCE Ausztriában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban működtet regionális irodákat. A
jelöltek a lakóhelyükhöz tartozó IBLCE területi irodát az IBLCE weboldalán közzé tett elérhetőség
segítségével találják meg.

II.

Egészségügyi képzések

Nem vagyok elismert egészségügyi szakember, és a 14 egészségügyi kurzus közül néhányat
online teljesítek. Az olyan oldalak főiskolai szemináriumai, mint pl. az EdX, Coursera vagy a
Study.com elfogadhatóak azon nyolc képzés egyikeként, amelyeket felsőfokú akkreditált
intézményeknél kell teljesíteni?
Az IBLCE azt várja el, hogy a képzést egy akkreditált intézmény szervezze meg, ezért ha a szolgáltató
nem rendelkezik akkreditációval, akkor Önnek kell minden szükséges további lépést megtennie azért,
hogy azt egy akkreditált intézmény elismerje. A teljesítési igazoláson az akkreditált intézmény
nevének kell szerepelnie.
Online képzések esetén előfordul, hogy egy akkreditált intézmény elismerésének megszerzéséhez a
tanulónak további díjat kell fizetnie és/vagy további előírásoknak kell megfelelnie (pl. egy rövid
vizsgát kell letennie).
Mit kell bemutatnom annak igazolására, hogy online teljesítettem a megfelelő képzést?
Ha az Ön jelentkezését egy ellenőrzés során kiválasztják, be kell mutatnia a tanfolyam(ok)
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teljesítésének igazolását/igazolásait. Mindegyik bizonyítványon szerepelnie kell a tanuló nevének, a
tanfolyam megnevezésének, az osztályzatnak, a teljesítés időpontjának és az akkreditált intézmény
nevének. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy további feladatot/kvízt kell teljesíteni ahhoz,
hogy az akkreditált intézmény a tanúsítást megadja.
Ha az online szolgáltató maga is akkreditált, elegendő a szolgáltatótól kapott leckekönyvet vagy
bizonyítványt bemutatni. Ha a képzést egy akkreditált intézmény nyújtja, de nem ad ki hivatalos
dokumentumot, pl. bizonyítványt, Önnek kell igazolnia a teljesítést egy más típusú hivatalos
dokumentummal. Egy képernyőkép csak abban az esetben elfogadható, ha nincs más lehetőség, vagy
ha az tartalmazza az összes szükséges információt: a tanuló nevét, a képzés megnevezését, az
osztályzatot, a teljesítés napját és az akkreditált intézmény nevét.

III. Laktáció specifikus oktatás
A 90 órás laktáció specifikus oktatásomba beszámítanak az E- vagy R-CERP pontokkal elismert
képzések?
Az először vizsgára jelentkező jelöltekkel szemben az elvárás 90 órás laktáció specifikus oktatás
teljesítése. Ha olyan képzésen vesz részt, melyet az IBLCE CERP pontokkal ismer el, csak az LCERP pontokkal elismert órákat fogadjuk el.
E- és R-CERP pontok olyan képzések után járnak, melyek nem laktáció specifikus oktatásnak
minősülnek, de kapcsolódnak a szoptatási tanácsadók gyakorlatához; egy ilyen képzés segít egy
IBCLC-nek gyakorlatot szerezni, anélkül, hogy az a laktációhoz kapcsolódna. Olyan oktatást kell
keresnie, amely a laktáció specifikus kérdésekre fókuszál (pl. a szoptatási gondozás anatómiája).
Hogyan tudom ellenőrizni, hogy a tanfolyamaim oktatási szolgáltatója nem olyan vállalat,
beleértve a gyártókat, disztribútorokat és forgalmazókat, amelyek termékei az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe
(1981) és az azt követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén (WHA) született
határozatok hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik)?
Ha nem tudja pontosan, hogy mi tartozik az oktatási szolgáltató teljes termékpalettájába vagy hogy mi
a kapcsolata a WHO kódexével, akkor közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az oktatási szolgáltatóval,
és tudja meg, hogy megfelel-e a WHO kódexének.
Milyen oktatási lehetőségek elfogadhatók? Be kell mutatnom a WHO kódexének való
megfelelést igazoló dokumentumokat?
A jelenlegi gyakorlat az, hogy az IBLCE az általános tudományágakkal kapcsolatos oktatást, valamint
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az IBCLC Részletes tartalmi áttekintése című dokumentumban szereplő témaköröket és az ott jelzett
időtartamot fogadja el. Amennyiben az Ön jelentkezését szúrópróbaszerűen ellenőrzésre választják ki,
az IBLCE a szolgáltatótól igazolást kér az oktatás elvégzéséről, és ahhoz, hogy az a képzés a
minősítésnél vagy az újraminősítésnél beszámítson, az oktatási szolgáltató nem lehet olyan szervezet,
amelynek termékei a WHO kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek
és cumik). Lehet, hogy ezt az ellenőrzés során igazolni kell. Ehhez megfelelő az oktatási szolgáltatótól
kapott olyan hivatalos dokumentum vagy levél, amely igazolja, hogy nem olyan vállalat, beleértve a
gyártókat, disztribútorokat és forgalmazókat, amelynek termékei az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe (1981) és az azt
követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén (WHA) született határozatok hatálya
alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik. Az e követelménynek való
megfelelés megkönnyítése érdekében az IBLCE arra ösztönzi a WHO kódexének megfelelő és a
WHO kódexét támogató oktatási szervezeteket, hogy ezt az információt a tanulók számára biztosított
részvételi igazoláson is tüntessék fel.
Ha valaki a képzést egy a feltételeknek nem megfelelő oktatási szervezetnél teljesíti a
hatálybalépés napja, azaz 2022. január 1-je előtt, de a minősítés vagy az újraminősítés iránti
kérelmet ezen időpont után nyújtja be, a krediteket elfogadják?
Annak érdekében, hogy az új követelmény tekintetében átmeneti időszakot biztosítsunk, a 2022.
január 1-je előtt befejezett oktatás felhasználható minősítésre vagy az újraminősítésre. A 2022. január
1-jén vagy azt követően kiállított bizonyítványokat nem vesszük figyelembe az IBCLC minősítés
vagy újraminősítés során, ha az oktató olyan szervezet, beleértve a gyártókat, disztribútorokat és
forgalmazókat, amelyek termékei a WHO kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek,
cumisüvegek és cumik).

IV. A jelentkezés ellenőrzésének folyamata (első vizsgára jelentkezők
esetén)
Azt hiszem, hogy a jelentkezésemet kiválasztották ellenőrzésre, de nem vagyok ebben biztos. Mit
tegyek? Közeledik a regisztráció kitöltésének határideje.
Ha Önt csakugyan ellenőrzésre választották ki, az IBLCE e-mailben felveszi Önnel a kapcsolatot. Ha
a vizsgára történő jelentkezését már kitöltötte, és a díjat befizette, akkor nincs további teendője,
kivéve, ha az IBLCE felveszi Önnel a kapcsolatot egy ellenőrzéssel vagy a jelentkezéssel
kapcsolatban más okból, pl. egy vizsgakörülményre vonatkozó kérés okán. Az ellenőrzési
dokumentumok benyújtásának határideje eltér a jelentkezési határidőtől, és azt e-mailben adják meg
az IBLCE munkatársai.
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Első alkalommal jelentkezek vizsgára; mennyi időm lesz egy ellenőrzéssel kapcsolatban választ
adni, és mit kell benyújtanom?
Ha ellenőrzésre választották ki, az IBLCE munkatársai e-mailben felveszik Önnel a kapcsolatot. Az emailben arra fogják kérni, hogy az alábbi pontokban felsorolt dokumentumokat nyújtsa be. Az e-mail
keltétől számítva 10 munkanap áll a rendelkezésére az igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a
dokumentumokat nem kapjuk meg a megadott határidőre, a jelentkezését elutasíthatjuk, és a befizetett
díj 50%-át térítjük vissza. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a dokumentumokat, melyeket az IBLCE
egy ellenőrzés során bekér:
1. Egészségügyi képzettség – (pl. leckekönyvek) annak igazolására, hogy teljesítette az egészségügyi
képzéseket a vizsgára való jelentkezés benyújtásának időpontjában vagy azt megelőzően. Ha az
Elismert egészségügyi szakmák jegyzékében szereplő szakmák egyikében szakképzettséggel
rendelkezik, elegendő az engedélyének, diplomájának vagy oklevelének másolata.
2. Laktáció specifikus oktatás – annak igazolása, hogy 95 óra laktáció specifikus oktatást teljesített a
jelentkezés benyújtását megelőző öt évben (pl. teljesítési igazolások). Ennek a laktációnak megfelelő
speciális oktatásból öt órát a kommunikációs készségekre kell összpontosítani. Ez az öt óra előnyösen
közvetlenül kapcsolódik a szoptatáshoz és a szoptatáshoz, bár ez nem követelmény. A 2. útvonalat
választó jelölteknél olyan dokumentum is elfogadható, ami igazolja, hogy akkreditált elméleti
laktációs programon vett részt.
3. Klinikai gyakorlati órák – laktációs specifikus klinikai gyakorlat kalkulátor kitöltése. A 2. útvonalat
választó jelölteknél olyan dokumentum is elfogadható, amely igazolja, hogy akkreditált elméleti
laktációs programon vett részt.
A követelményeket az alátámasztó dokumentumok benyújtására biztosított 10 munkanap alatt
is teljesíthetem?
A jelentkezés napját követően teljesített oktatást vagy gyakorlati órákat nem fogadunk el. A vizsgához
elfogadott minden követelményt a jelentkezés elküldése előtt kell teljesíteni.

V.

Vizsga

Letehetem a vizsgát a lakóhelyem közelében?
Az IBLCE a külső vizsgaszervezővel és a vizsgára jelentkezőkkel együttműködve arra törekszik, hogy
a jelöltek a vizsgát az otthonukhoz legközelebb eső helyen tehessék le. Nem garantálható azonban,
hogy van megfelelő időpont az Ön otthona közelében. Minél előbb lefoglalja a vizsga időpontját,
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annál több lehetőség áll rendelkezésre. Bár a vizsgaközpont hálózat világszerte elérhető, egyes
esetekben előfordulhat, hogy az otthonától a vizsgaközpontig el kell utaznia.
2023-ban az angol nyelven vizsgázó jelöltek a Live Remote Proctoring (LRP, élő, távoli
vizsgafelügyelet) segítségével otthon vagy más helyszínen is vizsgát tehetnek. További információk itt
találhatók.
Itt többet tudhat meg a lehetőségeiről és fontos szempontokról, beleértve a vizsganappal kapcsolatos
közleményt is, amely az IBCLC vizsga 2023-ban történő lefolytatásához szükséges.
Mikor tudhatom meg a vizsgám eredményét?
Áprilisi vizsga: Június végén, ebben az esetben a minősítés kezdete július 1.
Szeptemberi vizsga: December végén, ebben az esetben a minősítés kezdete január 1.
Hogyan történik a vizsga pontozása?
A vizsgán való megfeleléshez szükséges pontszám (sikeres/sikertelen vizsga kritériuma) standard
pszichometriai eljárások alkalmazásával kerül meghatározásra, amelyek során az IBCLC-ktől elvárt
teljesítményszint meghatározása a társak értékelésén alapul. Az IBLCE minősítő testületként a
közegészségügyet és a közbiztonságot szolgálja, ezért alapvető közérdek annak biztosítása, hogy a
szakmai minősítő vizsga eredményei érvényesek és megbízhatóak legyenek, és hogy a kérdések
hitelessége fennmaradjon. Az IBLCE erre törekszik, és több mint harminc éve arról ismert, hogy a
legmagasabb szintű vizsgázási követelményeknek megfelel, szabványos irányelvek, eljárások és
iránymutatások szerint működik, és a pontszámok és a vizsgaeredmények pontosan és helyesen
tükrözik a vizsgázó kompetenciáit.
Hol tehető le a vizsga?
A vizsgaközpontokat egy nagy vizsgaszervező biztosítja, és Önnek kell az Ön által kiválasztott
vizsgaközpontban vizsgaidőpontot lefoglalnia. Az IBLCE számos olyan minősítő testület és szervezet
egyike, amelyek részére a külső vizsgaszervező vizsgaközpontjaiban vizsgáztatási lehetőséget biztosít.
Ezért az IBCLC vizsgaidőpontok az év bizonyos időszakában foglalhatók le, és fontos, hogy a jelöltek
személyes felelőssége az időpont időben történő lefoglalása. A foglalás határidejéről a vizsgával
kapcsolatos e-mailben adunk tájékoztatást. Az IBLCE a külső vizsgaszervezővel és a vizsgára
jelentkezőkkel azon dolgozik, hogy a jelöltek a vizsgát az otthonukhoz legközelebb eső helyen
tehessék le. Azonban nem garantálható, hogy van megfelelő időpont az Ön otthona közelében.
2023-ban az angol nyelven vizsgázó jelöltek a Live Remote Proctoring segítségével otthon vagy más
helyszínen is vizsgát tehetnek. További információk itt találhatók.
Itt többet tudhat meg a lehetőségeiről és fontos szempontokról, beleértve a vizsganappal kapcsolatos
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közleményt is, amely az IBCLC vizsga 2023-ban történő lefolytatásához szükséges.

Mire számítsak, amikor megérkezem a vizsgaközpontba?
A vizsga megkezdéséhez a jelölteknek KÉT (2) különböző módon kell azonosítaniuk magukat. Az
elsődleges személyazonosító okmányon a jelölt neve, aktuális fényképe és aláírása kell, hogy
szerepeljen, a másodlagos személyazonosító okmányon vagy a jelölt neve és aláírása, vagy a neve és
aktuális fényképe kell, hogy rajta legyen. A vonatkozó követelményekkel kapcsolatos részleteket a
Vizsgatájékoztatóban tekintheti át. Az azonosító okmányokon szereplő neveknek azonosaknak kell
lenniük, és meg kell felelniük az IBLCE által nyilvántartott neveknek. Azoknak a pályázóknak,
akiknek frissíteniük vagy módosítaniuk kell a nevüket, KELL értesíteniük az IBLCE-t, és ezeket a
frissítéseket az e-mailben megküldött engedélyezési levélben megadott határidőig kell elvégezni; a
vizsgára való bejelentkezéskor az okmányoknak érvényesnek kell lenniük, lejárt okmányok nem
elfogadhatók, illetve az azonosító okmányokon szerepelő adatoknak egymásnak meg kell felelniük.
Amikor Ön megérkezik a vizsgaközpontba, regisztrálnia kell a vizsgafelügyelőnél, a
személyazonosságát ellenőrzik, és arra kérik, hogy jelentkezzen be. Ezenkívül arra fogják kérni, hogy
személyes tárgyait (pl. ékszer, órák, táskák) tegye egy zárható szekrénybe, amelyhez kulcsot kap.
Értékes vagy egyéb becses tárgyait hagyja otthon, ha nem szeretné őket zárható szekrényben tárolni.
Hasonlóan, mint a repülőtéren, egy kézi készülékkel átvizsgálják, vagy fémdetektoron kell áthaladnia.
Ez egy fontos biztonsági lépés a vizsga tartalma és a minősítés védelme érdekében. Az átvizsgálás
lehetővé teszi az elrejtett, tiltott tárgyak észlelését, amelyeket a jelöltek maguknál tarthatnak. Ezt az
összes jelöltnél el kell végezni, kivéve, ha a jelölt olyan implantált orvosi eszközzel, pl.
inzulinpumpával vagy szívritmus-szabályozóval rendelkezik, amely egészségügyi igazolványukban
dokumentált. Vegye figyelembe, hogy a COVID-19 miatt előfordulhat, hogy az Ön
vizsgaközpontjában nem vizsgálják át a jelölteket. Megkérik majd annak bizonyítására is, hogy a
zsebei üresek. A végtagtörés miatt gipszkötést valamint a tetoválást viselő jelöltek esetében külön
átvizsgálás válhat szükségessé. Ezek az intézkedések a vizsgaközpont szokásos biztonsági eljárásainak
részét képezik.
Figyelem: a jelölteket arra kérjük, hogy a vizsgaközpontba történő megérkezésükkor fogadják el a
Vizsgaközpont szabályzatát. Ha egy jelölt ennek a szabályzatnak nem tesz eleget, a vizsgáról kizárják,
a befizetett vizsgadíjat elveszíti, vizsgapontjai érvénytelenítve lesznek és/vagy polgárjogi és
büntetőjogi felelősségre is vonhatják.
FONTOS: Kérjük, tekintse át a vizsgaközpont 2023. évi, a társadalmi távolságtartásról és más
kérdésekről szóló irányelveit itt.
Itt többet tudhat meg a lehetőségeiről és fontos szempontokról, beleértve a vizsganappal kapcsolatos
közleményt is, amely az IBCLC vizsga 2023-ban történő lefolytatásához szükséges.

Szerzői jog © 2019-2022 International Board of Lactation Consultant Examiners. Minden jog fenntartva.
Gyakran ismételt kérdések
www.iblce.org
Frissítve 2022. november

8

Miért helyeznek ilyen nagy hangsúlyt a biztonságra?
Az IBCLC cím egy szakmai minősítés. A minősítés védelme érdekében a biztonság nagyon fontos. Az
IBCLC-k munkája csecsemők és szüleik egészségét befolyásolja, és ezért nagyon fontos a tudásuk
ellenőrzése. Ezenkívül a vizsgakérdések vagy -elemek kifejlesztése nagy szaktudást, sok időt és
erőforrást igényel. A minősítési szakemberek becslése szerint egy vizsgaelem értéke általában 1000 és
2000 USD között van. A biztonság fontos mind a közegészség és közbiztonság, valamint a
vizsgaelemeket kifejlesztő minősítő testület feddhetetlensége miatt is.
Kérhetek egy újabb időpontot egy másik vizsgaközpontba?
Átütemezés az IBLCE által megadott határidőig lehetséges, amíg vannak szabad időpontok. A jelöltek
a tervezett vizsgaidőpont előtt legfeljebb 30 nappal ütemezhetnek át vagy mondhatnak le egy
vizsgaidőpontot különeljárási díj fizetése nélkül. A tervezett időpont előtti 5.-29. napon a jelölteknek
50 USD összegű halasztási díjat kell fizetni, amelyet az adott jelölteknek közvetlenül a
vizsgaszervezőnek kötelesek megfizetni. Halasztásra vagy törlésre a tervezett vizsgaidőpont előtti 5
napon belül már nincs lehetőség. Ha a jelölt nem jelenik meg a kitűzött időpontban, a vizsgadíjat
elveszíti.
Ha a vizsgaidőpontot azért törlik, mert a vizsgaközpontot a COVID-19 miatt bezárták, nem kell
átütemezési díjat fizetni.
Mikorra érkezzek meg a vizsgámra?
A jelölteknek elegendő időt kell hagyniuk a vizsgára való megérkezésre. A jelölteknek 30 perccel a
vizsga megadott időpontja előtt meg kell érkezniük a vizsgaközpontba. Így elegendő idejük lesz arra,
hogy a szükséges bejelentkezést elvégezzék. A több mint 30 perc késéssel érkező jelöltek nem
vehetnek részt a vizsgán, és vizsgadíjukat sem térítjük vissza.
Bevihetek a vizsgámra vizet vagy harapnivalót?
Egy üveg vizet és/vagy egy kevés ennivalót bevihet a számítógépes vizsgaközpontba, de arra kérjük,
hogy a vizet és az ennivalót, a pénztárcájával, hátizsákjával, mobiltelefonjával és egyéb személyes
tárgyaival együtt tartsa a zárható szekrényében. Kérdezze meg a vizsgaközpont felügyelőjét, hogy
szabad-e enni és inni. A folyadék károsíthatja a billentyűzetet és egyéb számítógépes berendezést,
ezért a vizsgán használt munkaállomás mellett nem lehet Önnél folyadék.

Tarthatok szünetet, hogy felkeressem a mellékhelyiséget?
Igen, tarthat szünetet, hogy a mellékhelységet használja. A vizsgán nem kap többletidőt, hogy a
felhasznált időt bepótolja. Igénybe veheti az 1. és 2. rész között biztosított ötperces szünetet is.
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Amikor visszatér a mellékhelyiségből, ismét végig kell haladnia a bejelentkezés folyamatán ahhoz,
hogy a vizsgafelügyelő visszaengedhesse a vizsgahelyiségbe.

Mennyi időt kapok majd a vizsga teljesítésére?
Az IBCLC vizsga szokványos esetben négyórás. Többletidő csak azoknak jár, akik igazolják, hogy
méltányolható okból arra jogosultak. Harminc (30) perc többletidő jár azoknak a vizsgázóknak, akik
nem az elsődleges nyelvükön teszik le a vizsgát.
Használhatom a mobiltelefonomat a szünetben?
Sem mobiltelefonját, sem más elektronikus eszközt nem használhat a vizsga ideje, illetve a szünetek
alatt. Azokat a jelölteket, akikről kiderül, hogy ilyen eszköz van a birtokukban vagy ilyet használnak a
vizsga vagy a szünetek alatt, kizárjuk, és vizsgájukat nem értékeljük. Azok a jelöltek, akik
mobiltelefonjukat vagy más elektronikus eszközeiket magukkal hozzák a vizsgahelyszínre, kötelesek
azokat kikapcsolni (tehát a lenémítás nem elégséges), és a vizsgaszervezők, illetve az IBLCE
vizsgafelügyelők által e célra kijelölt helyre tenni. [Figyelem: A vizsgaszervezők, az IBLCE
vizsgafelügyelők és az IBLCE nem felelősek a jelöltek személyes tárgyaiért.]
Mi történik, ha nem sikerül a vizsga? Letehetem a következő vizsgalehetőség alkalmával?
Ön kérheti, hogy az adott nyelven szervezett következő vizsgán pótvizsgát tehessen. Ha angol nyelven,
számítógépes vizsgaközpontban (CBT) tesz vizsgát, akkor lehetősége van arra, hogy az áprilisi vagy
szeptemberi vizsgán részt vegyen. Ha a vizsgát nem angol nyelven teszi le, a szeptemberi vizsgára
jelentkezhet. Ismételt jelentkezésre vonatkozó információkat a vizsgaeredmények közlésével egy
időben fogunk adni. Ha az IBCLC vizsga nem sikerül, akkor a vizsgadíjból 50%-os kedvezményt
kaphat a következő három megkísérelt vizsga során, illetve az első sikertelen próbálkozást követően
legfeljebb három évig. A kedvezményes díjra mind az első minősítésre, mind pedig az újraminősítésre
jelentkezők jogosultak. A díj összege a Vizsgatájékoztató díjtáblázat című részében található.

VI. Újraminősítés
Idén újra kell minősíttetnem magam. Munkám vagy önkéntes tevékenységem mely részét
fogadják el a 250 óra laktációs szaktanácsadói gyakorlatként?
A 250 óra laktációs szaktanácsadás végezhető teljes vagy részmunkaidőben, önkéntes vagy fizetett
munkával, vagy ezek kombinációjával. Például:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Személyes, telefonos vagy online szoptatási és laktációs gondozás szoptató családok
részére. Az online gondozással kapcsolatos további információt itt talál: Az IBLCE
egészségügyi távszolgáltatásról szóló szakvéleménye.
Humán laktációs oktatás szoptató családoknak és/vagy szakembereknek.
Adminisztratív és felügyeleti munka IBCLC-ként a szoptatás és a laktáció területén.
Önkéntes részvétel egy olyan szervezet bizottságában vagy testületében, amely ösztönzi
és/vagy támogatja a szoptatást.
Laktációs oktatási tevékenység szóvivői megbízatása.
Laktációval vagy szoptatással kapcsolatos folyóirat vagy kiadvány szerkesztőségében való
részvétel.
Laktációval kapcsolatos kutatás.
A szoptatási szabályzat kialakítása az egészségügyben.
Tényeken alapuló információk közzététele a humán laktációra és szoptatásra vonatkozóan.

Kérjük, tekintse meg az alábbi, az IBCLC-ként való praktizálásra vonatkozó dokumentumokat a nyelvi
oldalán, valamint vegye figyelembe az Egészségügyi Világszervezet Anyatejet helyettesítő
készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe fontosságát:
•
•
•

Az IBCLC-k tevékenységi szabályzata
Az IBCLC-k klinikai kompetenciái
Részletes tartalmi áttekintés

Hogyan tudom ellenőrizni, hogy a tanfolyamaim oktatási szolgáltatója nem olyan vállalat,
beleértve a gyártókat, disztribútorokat és forgalmazókat, amelyek termékei az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe
(1981) és az azt követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén (WHA) született
határozatok hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik)?
Ha nem tudja pontosan, hogy mi tartozik az oktatási szolgáltató teljes termékpalettájába vagy hogy mi
a kapcsolata a WHO kódexével, akkor közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az oktatási szolgáltatóval,
és tudja meg, hogy megfelel-e a WHO kódexének.
Milyen oktatási lehetőségek elfogadhatók? Be kell mutatnom a WHO kódexének való
megfelelést igazoló dokumentumokat?
A jelenlegi gyakorlat az, hogy az IBLCE az általános tudományágakkal kapcsolatos oktatást, valamint
az IBCLC Részletes tartalmi áttekintése című dokumentumban szereplő témaköröket és az ott jelzett
időtartamot fogadja el. Amennyiben az Ön jelentkezését szúrópróbaszerűen ellenőrzésre választják ki,
az IBLCE a szolgáltatótól igazolást kér az oktatás elvégzéséről, és ahhoz, hogy az a képzés a
minősítésnél vagy az újraminősítésnél beszámítson, az oktatási szolgáltató nem lehet olyan szervezet,
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amelynek termékei a WHO kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek
és cumik). Lehet, hogy ezt az ellenőrzés során igazolni kell. Ehhez megfelelő az oktatási szolgáltatótól
kapott olyan hivatalos dokumentum vagy levél, amely igazolja, hogy nem olyan vállalat, beleértve a
gyártókat, disztribútorokat és forgalmazókat, amelynek termékei az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe (1981) és az azt
követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén (WHA) született határozatok hatálya
alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik. Az e követelménynek való
megfelelés megkönnyítése érdekében az IBLCE arra ösztönzi a WHO kódexének megfelelő és a
WHO kódexét támogató oktatási szervezeteket, hogy ezt az információt a tanulók számára biztosított
részvételi igazoláson is tüntessék fel.
Ha valaki a képzést egy a feltételeknek nem megfelelő oktatási szervezetnél teljesíti a
hatálybalépés napja, azaz 2022. január 1-je előtt, de a minősítés vagy az újraminősítés iránti
kérelmet ezen időpont után nyújtja be, a krediteket elfogadják?
Annak érdekében, hogy az új követelmény tekintetében átmeneti időszakot biztosítsunk, a 2022.
január 1-je előtt befejezett oktatás felhasználható minősítésre vagy az újraminősítésre. A 2022. január
1-jén vagy azt követően kiállított bizonyítványokat nem vesszük figyelembe az IBCLC minősítés
vagy újraminősítés során, ha az oktató olyan szervezet, beleértve a gyártókat, disztribútorokat és
forgalmazókat, amelyek termékei a WHO kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek,
cumisüvegek és cumik).
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