Informator dla kandydatów
Dla osób planujących składanie wniosku o egzamin IBCLC, które przystępują do tego
egzaminu po raz pierwszy, powtarzają go lub dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC,
którym upłynął okres przyznanych uprawnień.

Jako organizacja międzynarodowa IBLCE używa języka angielskiego w swoich
publikacjach.
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Co to jest IBLCE?
IBLCE®, lub Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych jest niezależnym
organem międzynarodowym, który przyznaje kwalifikacje Międzynarodowego Dyplomowanego
Konsultanta Laktacyjnego ( ang. The International Board Certified Lactation Consultant, IBCLC®).

Dane kontaktowe
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, VA 22030-2545
USA
Telefon: +1 703-560-7330
Faks: +1 703-560-7332
www.iblce.org
IBLCE posiada lokalizacje w Austrii, Australii oraz Stanach Zjednoczonych. Kandydaci mogą
skontaktować się z lokalizacją, której podlega ich kraj zamieszkania wykorzystując dane kontaktowe
znajdujące się na stronie internetowej IBLCE.

Kluczowe daty
Zapraszamy do odwiedzin na stronie IBLCE, aby dowiedzieć się o nieprzekraczalnych
terminach składania wniosku i innych ważnych datach

Cel certyfikacji
Cel: Celem certyfikacji IBCLC jest uznanie kwalifikacji każdej osoby, która spełnia ustalone kryteria,
a tym samym wspiera ochronę publiczną.
Profil osoby podlegającej certyfikacji: Konsultant IBCLC jest profesjonalnym członkiem zespołu
opieki zdrowotnej, który zdobył i utrzymuje wiarygodność, która określa wiedzę i doświadczenie w
zakresie zapewniania opieki nad karmieniem piersią. Osoba posiadająca uprawnienia spełnia określone
wymagania kwalifikacyjne i zdała rygorystyczny egzamin ułożony pod kątem psychometrycznym. Od
1985 r., certyfikat IBCLC dostarcza dowodów, że praktykujący Konsultant IBCLC posiada wymaganą
wiedzę umożliwiającą:
- propagowanie i edukowanie na temat karmienia piersią jako niezbędnego elementu zdrowia
publicznego na świecie
- zapewnienie przywództwa społeczeństwu, od społeczności po ustawodawców
- promowanie środowiska sprzyjającego karmieniu piersią
- ułatwienie rodzinom optymalnego karmienia piersią
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- 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 osiągnięcie celów w zakresie karmienia piersią.
Ustanowione oznaczenie: Tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego®
występuje zarówno w formie opisowej, jako Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant
Laktacyjny®, jak i w formie skróconej IBCLC®
Program certyfikacji IBCLC oferuje możliwość zdobycia dobrowolnych kwalifikacji, ale
certyfikacja ta niekoniecznie nadaje prawo lub uprawnienia do wykonywania zawodu. Osoby, które
posiadają zaświadczenie IBCLC muszą przestrzegać przepisów organów prawnych władzy sądowej
w miejscach, gdzie praktykują lub pragną praktykować. Aby uzyskać certyfikat IBCLC, kandydaci
muszą spełniać kryteria kwalifikacyjne określone w niniejszym Informatorze, przestrzegać Kodeksu
postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC oraz zdać egzamin.
Aby utrzymać uprawnienia Konsultanta IBCLC, osoby posiadające certyfikat muszą go odnawiać
co 5 lat. Pięć lat po ostatnim zdanym egzaminie, Konsultanci mają 2 opcje: odnowienia certyfikatu
poprzez zebranie w trybie ciągłym 75 Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (Continuing
Education Recognition Points - CERP) – ewentualnie ekwiwalentną ilość punktów CERP
uzyskiwanych w trybie indywidualnym, lub opcję ponownego przystąpienia do egzaminu.
Ponowne przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe w ciągu 10 lat od ostatniego zdanego
egzaminu.
Osoby, które posiadały certyfikat Konsultanta IBCLC, a ich uprawnienia wygasły, otrzymają jedną
szansę przystąpienia do egzaminu w ciągu jednego roku następującego bezpośrednio po roku
wygaśnięcia uprawnień bez konieczności spełnienia wymogów odnośnie do kształcenia i praktyk
klinicznych, a ponadto muszą wnieść pełną opłatę egzaminacyjną. W przypadku kolejnych prób
przystąpienia do egzaminu, osoby, którym upłynął okres przyznanych uprawnień Konsultanta
IBCLC, będą musiały spełnić wszystkie wymagania dopuszczenia do egzaminu obowiązujące w
momencie składania wniosku kandydatów przystępujących do egzaminu po raz pierwszy.

Wymagania do zakwalifikowania się na egzamin IBCLC
IBLCE wymaga, aby wszyscy kandydaci ubiegający się o licencję IBCLC spełniali następujące
kluczowe elementy wymagań kwalifikacyjnych IBCLC niezależnie od wybranej Ścieżki
kwalifikacyjnej.

Wykształcenie o profilu medycznym

Od wszystkich kandydatów wymaga się wykształcenie o profilu medycznym, które to wykształcenie
pracownicy służby zdrowia zazwyczaj zdobywają w czasie swojej edukacji zawodowej.
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Kandydaci muszą zdobyć wykształcenie z 14 przedmiotów opisanych w Przewodniku po naukach
medycznych (Health Sciences Education Guide). Kandydaci, którzy posiadają wykształcenie w
zakresie jednego z zawodów, które wymienione są w Wykazie uznanych zawodów medycznych,
spełniają ten wymóg. Wymóg ten uznaje się też za spełniony, jeśli można przedstawić dowody
pochodzące od organu państwowego, który uznaje ten zawód za jedną z profesji klinicznych.
Wykształcenie w zakresie opieki laktacyjnej
Wszechstronne wykształcenie w zakresie laktacji i karmienia piersią jest istotną częścią przygotowania
się przed certyfikacją IBCLC. Zachęca się kandydatów do zdobywania wykształcenia obejmującego
wszystkie dyscypliny i dziedziny wymienione w Szczegółowym Zarysie Treści IBCLC.
IBLCE nie oferuje, nie zatwierdza i nie akredytuje kształcenia mającego na celu przygotowanie
Kandydatów do egzaminu certyfikacyjnego Nie wspiera i nie poleca również żadnego konkretnego
programu ani kursu z dziedziny wiedzy o laktacji.
Doświadczenie kliniczne w zakresie opieki laktacyjnej
Wszyscy kandydaci muszą posiadać odpowiednie doświadczenie kliniczne. Umiejętności kliniczne są
kluczową dziedziną wiedzy i są ważne dla udanej praktyki konsultanta laktacyjnego.
Doświadczenie kliniczne w zakresie opieki laktacyjnej oznacza zapewnienie opieki matce/dziecku,
rozumianej jako wsparcie rodzin, w których dzieci karmione są piersią, włączając w to pomoc w
zakresie laktacji dla kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz edukacji w zakresie laktacji dla rodzin
i/lub specjalistów
Każda praktyka kliniczna w zakresie opieki laktacyjnej musi być nadzorowana. W zależności od
ścieżki, którą wybiera kandydat, praktyka kliniczna w zakresie opieki laktacyjnej może wymagać
kontroli bezpośredniej.
Kandydaci są zachęcani do zdobywania szerokiego doświadczenia w sprawowaniu opieki laktacyjnej
i opieki w czasie karmienia piersią. Opieka ta obejmuje spektrum od czasu przed poczęciem dziecka
do czasu odstawienia dziecka od piersi i obejmuje szeroki wachlarz umiejętności klinicznych.
Egzamin IBCLC sprawdza zastosowanie wiedzy w dziedzinach wymienionych w Szczegółowym
Zarysie Treści IBCLC.
Niezbędna jest rzeczywista praktyka i zapewnienie opieki nad karmieniem piersią. Obserwacja lub
praktyka obserwacyjna specjalistów w dziedzinie laktacji nie jest wliczana do godzin doświadczenia
klinicznego w zakresie laktacji.
Doświadczenie kliniczne może obejmować konsultacje osobiste, telefoniczne, lub opiekę nad
karmieniem piersią oraz doradztwo laktacyjne przez Internet.
Przestrzeganie Kodeksu postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC
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Kodeks postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC oraz towarzyszące mu procedury są
publicznie dostępne na stronie internetowej IBLCE. Celem tego kodeksu jest określenie postępowania
zawodowego dla konsultantów IBCLC oraz ochrona społeczeństwa.

Ścieżki prowadzące do zdobycia uprawnień do egzaminu
Aby móc przystąpić do egzaminu IBCLC, kandydaci mogą podążać jedną z trzech ścieżek, aby
spełnić kluczowe komponenty kwalifikacyjne określone powyżej. Aby przystąpić do egzaminu IBCLC,
kandydaci muszą spełnić kryteria w jednej z następujących ścieżek. Ścieżki egzaminacyjne są
zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić, że wszyscy kandydaci posiadają wykształcenie w
zakresie nauk medycznych, minimum 90 godzin wykształcenia w zakresie opieki laktacyjnej,
odpowiednie doświadczenie kliniczne, a ponadto przestrzegają Kodeksu postępowania zawodowego
dla Konsultantów IBCLC. Te trzy ścieżki kwalifikacyjne pozwalają osobom z różnych środowisk na
zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu Konsultanta IBCLC. Więcej
szczegółów można znaleźć na stronie internetowej IBLCE.

Ścieżka Egzaminacyjna 1: Uznani pracownicy ochrony zdrowia i uznane organizacje
doradców ds. wsparcia karmienia piersią
Kandydaci na egzamin IBCLC wybierający Ścieżkę Egzaminacyjną 1 muszą pracować w jednym z

Uznanych Zawodów Medycznych lub zapewniać wsparcie w karmieniu piersią w ramach Uznanych
organizacji doradców ds. wsparcia karmienia piersią. W przypadku kandydatów, którzy zapewniają
wsparcie w zakresie karmienia piersią za pośrednictwem Uznanych organizacji doradców ds. wsparcia
karmienia piersią, muszą oni zdobyć wykształcenie z 14 przedmiotów opisanych w Przewodniku po
naukach medycznych. Dodatkowo wszyscy kandydaci wybierający Ścieżkę Egzaminacyjną 1 muszą
spełniać następujące wymagania:
 Co najmniej 90 godzin kształcenia w dziedzinie opieki laktacyjnej w ciągu 5 lat
poprzedzających złożenie zgłoszenia na egzamin.
 Co najmniej 1000 godzin praktyki klinicznej w zakresie opieki laktacyjnej pod właściwym
nadzorem w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku na egzamin.
 Praktyka kliniczna musi być prowadzona pod odpowiednim nadzorem, przy czym dozwolone
są następujące miejsca odbywania takiej praktyki:



o Szpital
o Centrum porodowe
o Klinika środowiskowa
o Klinika/Poradnia laktacyjna
o Poradnia lekarza pierwszego kontaktu
W przypadku praktyki klinicznej konsultantów udzielających wsparcia karmienia piersią z
Uznanych organizacji doradców ds. wsparcia karmienia piersią, praktykę kliniczną należy
zdobywać w miejscach, które spełniają poniższe kryteria:
o Zapewniają ustrukturyzowane programy szkoleniowe dla doradców, obejmujące
kompleksową edukację w zakresie karmienia piersią i zarządzania laktacją
o Posiadają Kodeks etyki lub Kodeks postępowania zawodowego
o Zapewniają zorganizowany nadzór dla doradców, z odpowiednim poziomem
wyszkolenia
7

Copyright © 2018-2019, Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informator dla kandydatów
Aktualizacja sierpień 2018 r.

www.iblce.org





o Zapewniają program kształcenia ustawicznego dla doradców
Bez względu na to, czy jest to przedstawiciel Uznanego Zawodu Medycznego , czy
konsultant udzielający wsparcia w karmieniu piersią w ramach Uznanej organizacji
doradców ds. wsparcia karmienia piersią, 1000 godzin praktyki nie musi być
bezpośrednio nadzorowane.
Przestrzegają w sposób udokumentowany Kodeksu postępowania zawodowego dla
Konsultantów IBCLC.

Ścieżka Egzaminacyjna 2: Zatwierdzone programy akademickie z zakresu laktacji
Kandydaci ubiegający się o certyfikat IBCLC wybierający Ścieżkę Egzaminacyjną 2 muszą
ukończyć kompleksowy program uniwersytecki z zakresu laktacji, który jest akredytowany przez
Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs lub inną instytucję
akredytującą o równoważnych standardach akredytacyjnych dla programów akademickich w
zakresie laktacji. Program musi być akredytowany w momencie ukończenia programu przez
kandydata.
Te kompleksowe programy akademickie z zakresu laktacji są oferowane na uniwersytetach lub w
szkołach wyższych, zawierają zarówno elementy dydaktyczne jak i kliniczne i wymagają
kształcenia w zakresie nauk o zdrowiu, zarówno jako warunku wstępnego, jak i wiedzy, którą
należy zdobyć równolegle, przed ukończeniem programu akademickiego.
Wszyscy Kandydaci wybierający Ścieżkę Egzaminacyjną 2 poprzez swój program akademicki z
zakresu laktacji, muszą uzyskać:
 Co najmniej 90 godzin kształcenia w dziedzinie opieki laktacyjnej w ciągu 5 lat
poprzedzających złożenie zgłoszenia na egzamin.
 Co najmniej 300 godzin bezpośrednio nadzorowanej praktyki klinicznej w zakresie opieki
laktacyjnej w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie zgłoszenia na egzamin.
o Konsultanci IBCLC sprawujący bezpośredni nadzór Ÿ nad praktyką muszą być
certyfikowanymi konsultantami IBCLC cieszącymi się dobrą opinią.
 Przestrzegać udokumentowanego Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów
IBCLC.
Kandydaci ubiegający się o certyfikat IBCLC wybierający Ścieżkę Egzaminacyjną 2 muszą
ukończyć akredytowany program uniwersytecki z zakresu laktacji bezpośrednio w ciągu 5 lat
poprzedzających złożenie zgłoszenia na egzamin. Prosimy o zapoznanie się z aktualną listą
programów na stronie internetowej IBLCE, które kwalifikują do korzystania z tej Ścieżki.
Kwalifikacji podlegają wyłącznie wymienione programy, a kandydaci muszą sprawdzić listę
lub skontaktować się z organizatorem programu w przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących jego statusu akredytacyjnego.

Ścieżka Egzaminacyjna 3: Mentoring z Konsultantem IBCLC
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Mentoring Konsultanta IBCLC w ramach Ścieżki Egzaminacyjnej 3 to ustrukturyzowany,
określony związek pomiędzy kandydatem a Konsultantem IBCLC, który musi zostać wstępnie
zatwierdzony. Sprawowanie opieki nad praktyką musi zostać opracowane zgodnie ze specyfikacją,
która znajduje się w Informatorze dotyczącym planu dla Ścieżki Egzaminacyjnej 3. Status
certyfikacji Konsultantów IBCLC, którzy pełnią rolę kierowników praktyk, musi zostać
zatwierdzony przez radę IBLCE przed rozpoczęciem praktyki. Wszystkie Plany ścieżki 3 muszą
być sprawdzone przez IBLCE w procesie aplikacji (co wiąże się z dodatkową opłatą), zanim
możliwe będzie przyznanie godzin praktyk klinicznych dla tej ścieżki.

Oprócz wykształcenia o profilu medycznym, kandydaci wybierający Ścieżkę Egzaminacyjną 3
muszą ukończyć:

Co najmniej 90 godzin kształcenia w dziedzinie opieki laktacyjnej w ciągu 5 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie zgłoszenia na egzamin.

Co najmniej 500 godzin bezpośrednio nadzorowanej praktyki klinicznej w zakresie
laktacji opisanej w Informatorze dotyczącym planu dla Ścieżki Egzaminacyjnej 3
w ciągu 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku na egzamin IBCLC.
o Konsultanci IBCLC sprawujący bezpośredni nadzór nad Ÿ praktyką muszą być
certyfikowanymi konsultantami IBCLC cieszącymi się dobrą opinią.
 Przestrzegać udokumentowanego Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów
IBCLC.
Informator o planie Ścieżki Egzaminacyjnej 3 znajduje się na stronie internetowej IBLCE.

Ważne publikacje dla kandydatów przed egzaminem
Kandydaci przed egzaminem IBCLC powinni zapoznać się z następującymi publikacjami, które
można znaleźć na stronie internetowej IBLCE.
 Szczegółowy Zarys Treści IBCLC
 Kompetencje kliniczne w Praktyce Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta
Laktacyjnego
 Zakres praktyki dla Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego
 Procedury dyscyplinarne IBLCE
 Zasady składania odwołań IBLCE
 Kodeks postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC.

Składanie wniosku o przystąpienie do egzaminu
Wybranie ścieżki egzaminacyjnej
Po określeniu swoich kwalifikacji do ścieżki egzaminacyjnej, Kandydaci powinni wykorzystać
listę kontrolną znajdującą się na końcu tego Informatora, w celu upewnienia się, że spełniają
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wszystkie wymagania tej ścieżki i starannie przechowywać dokumentację, która weryfikuje
spełnienie wymagań wybranej ścieżki. Dokumentację tę trzeba będzie przedłożyć IBLCE, jeśli
aplikacja będzie podlegać kontroli.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online
Wniosek zamieszczony w Internecie jest obecnie dostępny w tych samych językach, w których
IBLCE oferuje egzamin. Odwiedź witrynę IBLCE i znajdź swój język. .
Opłaty i system płatności
Pełne informacje o opłatach i opcjach płatności można znaleźć na końcu tego dokumentu.
Przegląd egzaminu IBCLC
Egzamin składa się z 175 pytań wielokrotnego wyboru. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną
odpowiedź i nie ma kary za błędną odpowiedź. Dobrze jest zaznaczyć odpowiedzi na wszystkie
pytania . Egzamin składa się z dwóch części, a większość pytań w części drugiej jest powiązana z
ilustracją. Standardowy egzamin IBLCE trwa cztery godziny. Dla egzaminowanych, którzy
zaświadczają, że egzamin nie jest oferowany w ich języku ojczystym, przyznaje się 30
dodatkowych minut czasu. W przypadku papierowego testu przewidziano dodatkowy czas na jego
uzupełnienie; do egzaminu papierowego wymagana jest broszura egzaminacyjna, broszura ze
zdjęciami oraz arkusz odpowiedzi, natomiast korzystanie z komputerowego systemu testowego jest
łatwiejsze. Egzamin IBCLC składa się z treści związanych z dziedzinami wiedzy opisanymi w
Szczegółowym Zarysie Treści IBCLC.
Ośrodki egzaminacyjne
IBLCE oferuje na całym świecie egzamin w wersji komputerowej - CBT (ang. computer based
testing). W krajach w których nie ma skomputeryzowanych ośrodków egzaminacyjnych, lub w
uzasadnionych przypadkach egzamin przeprowadzany jest w sposób tradycyjny. Można przejrzeć
listę lokalizacji centrów egzaminacyjnych przed złożeniem wniosku o przystąpienie do egzaminu,
ale należy pamiętać, że lista dostępnych centrów egzaminacyjnych IBLCE zmienia się okresowo.
Dostępność ośrodka egzaminacyjnego będzie najdokładniejsza w momencie składania wniosku i
wyznaczania terminu egzaminu. IBLCE poinformuje pocztą elektroniczną o terminie
umożliwiającym wyznaczenie egzaminu. Ustalenie terminu egzaminu z chwilą otrzymania
niniejszego zawiadomienia może pomóc w znalezieniu wybranego centrum egzaminacyjnego.
Protokoły dotyczące bezpieczeństwa i Protokoły przeglądu incydentów
Egzamin IBCLC oferowany jest w bezpiecznych środowiskach testowych w celu zachowania
integralności egzaminu i programu certyfikacji IBCLC. Administratorzy przeprowadzający
egzaminy IBLCE stosują protokoły bezpieczeństwa i poufności.
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IBLCE analizuje incydenty w trakcie trwania oraz po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, w celu
podjęcia działań następczych niezbędnych do określenia charakteru incydentu i znalezienia
rozwiązania, jeśli ma to zastosowanie.
Odpowiednie udogodnienia
IBLCE współpracuje z kandydatami w celu zapewnienia osobom chorym i niepełnosprawnym
odpowiednich udogodnień w czasie trwania egzaminu. W formularzu zgłoszeniowym na egzamin
IBLCE prosi o podanie czy w czasie egzaminu potrzebne są odpowiednie udogodnienia. W
przypadku odpowiedzi twierdzącej IBLCE kontaktuje się z kandydatem i prosi go o złożenie
formularza wniosku i dokumentacji strony trzeciej. Dokumentacja strony trzeciej musi
bezpośrednio łączyć wymagane racjonalne udogodnienie (-a) ze sprawdzonym stanem zdrowia.
Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na przygotowanie odpowiednich udogodnień, kandydaci
muszą powiadomić IBLCE o swoich wymaganiach w momencie składania wniosku
egzaminacyjnego. Jeśli problem zaistnieje po złożeniu wniosku egzaminacyjnego, Kandydaci
powinni jak najszybciej zgłosić swoje żądania do IBLCE.
Ważne informacje dla kandydatek w ciąży
Kandydaci, u których wystąpią problemy zdrowotne, które mogą zakłócać ich zdolność
przystąpienia do egzaminu, muszą niezwłocznie poinformować o tym IBLCE. W pewnych
okolicznościach, z powodu komplikacji zdrowotnych, może okazać się koniecznym, aby
kandydatki zrezygnowały lub wycofały się z egzaminu.
Istnieją konsekwencje finansowe rezygnacji lub wycofania się z egzaminu. Pracownicy biura
IBLCE pomogą w podjęciu przemyślanej decyzji o właściwej opcji.
Przerwy na karmienie piersią w czasie egzaminu
Misją i celem Międzynarodowej Rady Egzaminatorów na Konsultanta Laktacyjnego (IBLCE
(ang. The International Board of Lactation Consultant Examiners) jest skoncentrowanie się na
ochronie, promowaniu i wspieraniu karmienia piersią. Dlatego też właściwym dla IBLCE jest
uwzględnienie w trakcie egzaminu potrzeb osób karmiących piersią/ odciągających pokarm,
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa egzaminu. Jest konieczne, aby te udogodnienia
spełniały wszystkie wymogi, które zapewnią bezpieczeństwo podczas egzaminu IBLCE, oferując
jednocześnie mądre rozwiązania, które pozwolą osobom karmiącym piersią nakarmić swoje
dzieci lub odciągnąć mleko. W związku z tym po pierwszej części egzaminu dozwolona jest
przerwa na karmienie piersią lub odciąganie mleka, ale nie przyznaje się dodatkowego czasu na
uzupełnienie egzaminu. Ponadto wszyscy egzaminowani, w tym karmiący piersią lub
odciągający mleko, nie mogą powrócić do pierwszej części egzaminu po jego zakończeniu.
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Osoby wymagające przerwy na karmienie piersią w czasie egzaminu, powinny zapoznać się z
Procedurami dotyczącymi przerw na karmienie piersią podczas zdawania egzaminu (Procedures
for Breastfeeding Breaks During Exam Administration), które można znaleźć na stronie
internetowej IBLCE.
Język inny niż ojczysty
Egzamin na IBCLC jest przekładany na szereg języków. Kandydatom lub osobom posiadającym
certyfikat, których pierwszy język potwierdzony we wniosku IBCLC, nie należy do tych, na które
tłumaczone są egzaminy IBCLC, przyznaje się dodatkowe 30 minut.

Polityka Poufności
1. Zobowiązanie do zachowania poufności
IBLCE jest zobowiązana do ochrony poufnych i/lub chronionych prawem informacji dotyczących
osób składających wnioski; kandydatów; osób posiadających certyfikat, jak również procesu
opracowywania egzaminów i treści egzaminów. IBLCE nie ujawni żadnych poufnych informacji,
które dotyczą osób składających wnioski, kandydatów lub osób posiadających certyfikat, chyba
że IBLCE zostanie upoważniona na piśmie przez daną osobę lub będzie to wymagane przez
prawo.
2. Wyniki egzaminów
Indywidualne wyniki z egzaminu są traktowane jako informacje poufne. Wyniki egzaminacyjne
podawane są wyłącznie poszczególnym kandydatom, chyba że zawczasu dostarczono
odpowiednie podpisane upoważnienie. Wyniki nie są podawane przez telefon ani faksem. Dane
osobowe podawane przez osoby składające wnioski, kandydatów / osoby posiadające certyfikat,
dostarczone razem z wnioskiem o wstępną certyfikacje lub recertyfikację, uważane są za poufne.
3. Status wniosku
Status każdego wniosku uważany jest za wiadomość poufną. IBLCE nie ujawnia żadnych
informacji dotyczących tego, czy osoba złożyła wniosek o certyfikację lub przystąpiła do
egzaminu. Bieżący status certyfikacji jest podany i możliwy do zweryfikowania zgodnie z
zasadami w poniższej części zatytułowanej „Potwierdzenie kwalifikacji/referencji”.
4. Potwierdzenie kwalifikacji/referencji
Nazwiska osób certyfikowanych nie są traktowane jako wiadomości poufne i dlatego mogą być
publikowane przez IBLCE. Informacje, które mogą zostać ujawnione, obejmują: nazwisko,
miasto, stan, państwo, status certyfikacji.
Internetowy Rejestr osób posiadających certyfikat jest udostępniany publicznie. Pracodawcy
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mogą również otrzymać pisemną weryfikację pod warunkiem, że IBLCE otrzymało podpisane
upoważnienie od osoby posiadającej certyfikat.
5. Dane pozbawione elementów umożliwiających identyfikację
Aby upowszechniać i wspierać badania w dziedzinie laktacji i karmienia piersią, IBLCE będzie
po zatwierdzeniu przez Komitet Badawczy IBLCE dostarczać danych zagregowanych i
pozbawionych cech umożliwiających identyfikację. Aby osiągnąć te cele, IBLCE zastrzega sobie
prawo do używania kombinacji danych pozbawionych atrybutów umożliwiających identyfikację,
w tym wyników egzaminów, w celu badań i oceny skuteczności, testowania i strategii
przeprowadzania egzaminu. IBLCE może również rozsyłać wśród swoich członków zatwierdzone
wnioski o dobrowolne wypełnienie ankiet i kwestionariuszy.
6. Kandydaci do egzaminu
Kandydatom IBLCE zabrania się przekazywania jakimkolwiek osobom lub podmiotom
informacji o pytaniach i treściach egzaminacyjnych IBLCE w jakiejkolwiek formie ,w dowolnym
czasie przed, w trakcie lub po egzaminie. Nieprzestrzeganie tego zakazu lub niezgłoszenie
informacji o podejrzewanych naruszeniach takich zakazów lub wszelkich innych
nieprawidłowościach w związku z egzaminem popełnionych przez nich samych lub inne osoby,
może skutkować anulowaniem punktów lub unieważnieniem ich certyfikacji zgodnie z zasadami i
procedurami IBLCE oraz/lub podjęciem kroków prawnych, łącznie z postępowaniem karnym.

Zasady kontroli osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy oraz
osób recertyfikowanych
IBLCE kontroluje wnioski egzaminacyjne i wnioski o Recertyfikację. Takie kontrole przeprowadza
się standardowo i losowo. Jeśli kandydat lub osoba posiadająca certyfikat zostanie wybrana do
kontroli, musi w terminie dostarczyć komplet wymaganych informacji. Niedopełnienie tego
obowiązku może spowodować opóźnienie lub odmowę prawa do zdawania egzaminu IBCLC i/lub
postępowanie dyscyplinarne zgodnie z Kodeksem postępowania zawodowego i/lub zawieszenie albo
cofnięcie możliwości ponownego ubiegania się o certyfikat.
Oprócz losowej kontroli i standardowego procesu przedstawionego powyżej, IBLCE zastrzega sobie
prawo, aby zażądać od kandydata lub osoby ubiegającej się o Recertyifikację terminowego
przedstawienia kompletu zaświadczeń o edukacji, zatrudnieniu, historii pracy lub zaświadczeń o
wstępnej kwalifikacji lub Recertyfikacji. Niedopełnienie tego obowiązku może również skutkować
opóźnieniem lub odmową przystąpienia do egzaminu IBCLC i/lub wszczęciem postępowania
dyscyplinarnego zgodnie z Kodeksem postępowania zawodowego i/lub zawieszeniem albo
cofnięciem możliwości ponownego ubiegania się o certyfikat.
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Powiadomienie o zakwalifikowaniu do egzaminu
Kandydaci, którzy pomyślnie spełnili wszystkie wymagania, zostaną powiadomieni pocztą
elektroniczną o zakwalifikowaniu się na egzamin. To powiadomienie będzie zawierać informacje
dotyczące lokalizacji centrum egzaminacyjnego i procedur w dniu egzaminu. Kandydaci, którzy nie
spełnią wymagań kwalifikacyjnych na egzamin, zostaną powiadomieni o tym fakcie pocztą
elektroniczną i będą mieli prawo do częściowego zwrotu opłaty za egzamin.

Polityka odwoływania się od decyzji w sprawie kwalifikowania się lub
ponownej certyfikacji
IBLCE będzie rozpatrywać odwołania od niekorzystnych decyzji certyfikacyjnych lub decyzji o
ponownej certyfikacji od osób posiadających certyfikat IBCLC i kandydatów. Od decyzji
niekorzystnej można się odwołać z następujących przyczyn: 1.) IBLCE nie zastosowała poprawnie
kryteriów certyfikacji lub ponownej certyfikacji lub 2.) na decyzję wpłynął błąd merytoryczny. Od
niedotrzymanego terminu można się odwołać jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionych i
zweryfikowanych nadzwyczajnych okoliczności.
Osoby posiadające certyfikat lub kandydaci, którzy wyrażą taką wolę, powinni złożyć formularz
odwołania. Wymagania związane z tym procesem zostały opisane poniżej.
Osoby posiadające certyfikat lub kandydaci, którzy zostaną uznani za niekwalifikujących się do
przystąpienia do egzaminu lub niekwalifikujący się do ponownej certyfikacji w ramach punktów
CERP, zostaną powiadomieni o tym fakcie przez IBLCE. Wszelkie Odwołania należy składać do
IBLCE w terminie 30 dni od daty powiadomienia o niezakwalifikowaniu.
Oceny odwołań dokonuje Komisja Odwoławcza IBLCE, która rozpatruje wypełniony formularz
odwołania wraz z informacjami przekazanymi na jego poparcie. Podpisując formularz odwołania,
kandydat przyjmuje do wiadomości, że decyzja Komisji Odwoławczej IBLCE jest ostateczna.

Wycofanie z egzaminu/Odwołanie
Jeśli kandydat musi wycofać się z egzaminu IBCLC, o który się ubiegał i do którego został
zakwalifikowany, i/lub musi odwołać udział w egzaminie IBCLC, kandydat MUSI powiadomić IBLCE
na piśmie w wyznaczonym terminie, aby uzyskać prawo do częściowego zwrotu kosztów. Po upływie
wyznaczonego terminu, kandydaci, którzy wycofają się z egzaminu IBCLC, nie otrzymają częściowego
zwrotu kosztów. Jako powód do rozpatrzenia przez IBLCE wniosku o odroczenie opłat
egzaminacyjnych w przyszłości IBLCE akceptuje jedynie udokumentowane nadzwyczajne okoliczności.
Dalsze informacje dotyczące Polityki Wycofania z egzaminu IBCLC/Odwołania znajdują się na stronie
internetowej.
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Zmiana terminu egzaminu
Kandydaci, którzy muszą zmienić termin egzaminu, mogą to zrobić w terminach zamieszczonych na
stronie internetowej IBLCE. Po upływie tych terminów kandydaci nie będą mieli możliwości zmiany
terminu. Wniosek o zmianę terminu będzie rozpatrywany tylko w wyjątkowych okolicznościach. W
przypadku konieczności zmiany daty egzaminu po upływie tych terminów, IBLCE musi zostać o tym
powiadomione. Decyzje o zmianie terminów są podejmowane wyłącznie przez IBLCE.
Po udanej zmianie terminu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem zmienionego terminu egzaminu.
Niestawienie się w ośrodku egzaminacyjnym powoduje utratę opłat egzaminacyjnych. Zmiana terminu
egzaminu jest możliwa tylko w przypadku egzaminu, na który kandydaci zostali przyjęci.

Procedury wpuszczania na salę egzaminacyjną i zachowanie kandydatów
Aby zostać wpuszczeni na egzamin, Kandydaci muszą przedstawić dwa (2) dokumenty tożsamości.
Pierwszy dowód tożsamości musi zawierać imię i nazwisko Kandydata, aktualną fotografię i podpis,
a drugi dowód tożsamości musi zawierać albo imię, nazwisko i podpis Kandydata, albo jego imię,
nazwisko i aktualną fotografię.
PIERWSZYM dokumentem tożsamości musi być jeden z następujących dokumentów wydanych przez
władze publiczne:
o Prawo jazdy ze zdjęciem
o Dowód osobisty ze zdjęciem
o Paszport ze zdjęciem
o Książeczka wojskowa ze zdjęciem
o zielona karta, karta stałego pobytu, lub wiza ze zdjęciem
DRUGI dokument tożsamości MUSI zawierać imię, nazwisko i podpis Kandydata albo jego imię,
nazwisko i aktualną fotografię. Dla przykładu można przynieść jeden z następujących dokumentów:
o kartę kredytową z podpisem
o książeczkę ubezpieczeniową z podpisem
o kartę pracownika/legitymację studencką z podpisem
Uwaga: Kandydaci, którzy nie posiadają tych 2 dowodów tożsamości, muszą skontaktować się z
IBLCE przed dniem egzaminu. Imiona i nazwiska na dokumentach tożsamości muszą się zgadzać i
muszą być takie same jak we wniosku złożonym do IBLCE. Kandydaci, którzy muszą aktualizować
lub zmienić swoje nazwisko, MUSZĄ przypadku takich zmian kontaktować się z IBLCE.
Aktualizacje/ zmiany mogą być dokonane na 72 godziny przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia
egzaminu; jednakże dokumenty tożsamości muszą się zgadzać w czasie rejestracji przed samym
egzaminem.
Kandydaci powinni przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na przyjazd na miejsce egzaminu. Zachęca
się Kandydatów, aby przybyli 30 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminu. To
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powinno zapewnić Kandydatom wystarczającą ilość czasu na dokonanie koniecznych procedur
rejestracji. Kandydaci, którzy się spóźnią ponad 15 minut na wyznaczony termin rozpoczęcia
egzaminu, nie zostaną wpuszczeni na egzamin i stracą wszelkie prawa do zwrotu opłaty za egzamin.
Podobnie będzie z kandydatami, którzy nie zarejestrują się na miejscu i w dniu egzaminu. Tracą oni
wszelkie prawa do zwrotu opłaty za egzamin. Nieobecność w wyznaczonym terminie egzaminu
powoduje przepadek uiszczonych opłat egzaminacyjnych.
Każda sala egzaminacyjna będzie kontrolowana i monitorowana przez jednego lub więcej
administratorów egzaminu/osobę nadzorującą przebieg egzaminu IBLCE. Kandydaci powinni
postępować zgodnie z zasadami przedstawionymi przez administratorów egzaminu/osoby nadzorujące
przebieg egzaminu IBLCE. Zasady mają celu zapewnienie, że przeprowadzony egzamin nie jest
zakłócany i że wszyscy kandydaci są traktowani sprawiedliwie. Administrator egzaminu/osoba
nadzorująca przebieg egzaminu IBLCE wyznacza miejsce gdzie, w trakcie egzaminu, należy
przechowywać rzeczy osobiste, takie jak torebki. W trakcie egzaminu osoby nadzorujące egzamin
IBLCE/ administratorzy egzaminu będą monitorować salę pod kątem oszustwa lub innych
niewłaściwych zachowań.
Kandydaci nie mogą opuszczać ośrodka egzaminacyjnego w czasie trwania egzaminu lub przerw.
Opuszczenie ośrodka egzaminacyjnego skutkuje natychmiastowym wyłączeniem z egzaminu.
Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego lub urządzeń elektronicznych podczas egzaminu ani w
czasie przerw w czasie trwania egzaminu. Kandydaci, u których będą znalezione takie urządzenia
i/lub za pomocą których będą się oni kontaktować podczas egzaminu lub podczas przerw, zostaną
wyproszeni, a ich praca egzaminacyjna nie zostanie oceniona. Kandydaci, którzy wnoszą swoje
telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne na miejsce egzaminu, muszą je wyłączyć
(ustawienie urządzenia na opcję bez dźwięku/wyciszenie nie jest wystarczające) i pozostawić je do
przechowania w miejscu wyznaczonym przez osoby nadzorujące przebieg egzaminu IBLCE/
administratorów egzaminu. [Uwaga: ani administratorzy egzaminu/osoby nadzorujące przebieg
egzaminu IBLCE, ani IBLCE nie odpowiadają za rzeczy osobiste kandydatów.]
Podczas egzaminu rozmowy z innymi kandydatami są zabronione. Osoby nadzorujące egzamin
IBLCE/ administratorzy egzaminu, odpowiedzą na pytania dotyczące sposobu przeprowadzania
egzaminu podczas wprowadzenia. Pytania dotyczące treści egzaminacyjnych są zabronione. Osobom
nadzorującym przebieg egzaminu IBLCE/ administratorom egzaminu nie wolno interpretować ani
udzielać wyjaśnień co do pytań egzaminacyjnych. Oszustwo nie będzie tolerowane, a jego
stwierdzenie będzie skutkowało anulowaniem wyników kandydata lub jego certyfikacji zgodnie z
zasadami i procedurami IBLCE i/lub postępowaniem sądowym przeciwko kandydatowi, w tym
postępowaniem karnym.

Dodatkowo,
nieformie
możnatestu
omawiać
z nikim żadnych
nawet z tymi
Do
egzaminu w
wielokrotnego
wyboru pytań
możnaegzaminacyjnych,
podejść przy wykorzystaniu
komputera
osobami,
które
zdawały
ten
sam
egzamin,
zgodnie
z
Polityką
poufności
znajdującą
się
w
lub zdając go w wersji papierowej. W testach komputerowych kandydat będzie widział i udzielał
niniejszym Informatorze.
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odpowiedzi na pytania na zapewnionym sprzęcie komputerowym. W testach w wersji papierowej
pytania egzaminacyjne zostaną dostarczone w książeczce razem z książeczką zawierającą zdjęcia, a
odpowiedzi muszą zostać zapisane ołówkiem w arkuszu odpowiedzi.

Powiadomienie o wynikach egzaminu
Oficjalne wyniki egzaminów będą przesłane kandydatom 2-3 miesiące po egzaminie. Kandydaci,
którzy zdali egzamin, otrzymają również swój certyfikat IBCLC i kartę identyfikacyjną wraz ze
świadectwem zawierającym wynik egzaminu. Ze względów bezpieczeństwa, IBLCE nie udostępnia
indywidualnych pytań po egzaminie.
Zasady dotyczące żądania odręcznej kontroli wyniku
W przypadku egzaminów przeprowadzanych w formie papierowej ocena IBLCE opiera się na
optycznym skanowaniu arkuszy odpowiedzi kandydatów. W przypadku testów komputerowych
odpowiedź kandydata jest oceniana elektronicznie na podstawie klucza odpowiedzi dostarczonego
przez IBLCE. Kandydaci, którzy uważają, że ich egzaminy nie zostały poprawnie ocenione, mogą
poprosić o ręczną weryfikację arkuszy odpowiedzi lub ponowną ocenę ich odpowiedzi w testach
komputerowych .
Wszystkie wnioski o ręczną weryfikację należy składać w ciągu 30 dni od daty udostępnienia
wyników egzaminu. Formularz żądania odręcznej weryfikacji można pobrać ze strony internetowej
IBLCE.
Z wnioskiem o weryfikację odręczną związana jest opłata. Opłata ta zostanie zwrócona, jeśli
zostanie stwierdzone, że egzamin kandydata został nieprawidłowo oceniony.

Polityka składania odwołań – wynik egzaminu
IBLCE rozpatrzy odwołania Kandydatów od negatywnych decyzji certyfikacyjnych Od decyzji
niekorzystnej można się odwołać z następujących przyczyn: (1) domniemane niewłaściwe procedury
egzaminacyjne, (2) warunki w trakcie egzaminu na tyle poważne, aby spowodować znaczne
zakłócenie procesu egzaminacyjnego i / lub inne nieprawidłowości. Odwołania dotyczące
następujących kwestii NIE zostaną przyjęte: 1) ustalenie progu zdawalności, 2) sam egzamin, albo
poszczególne zadania testowe lub 3) ważność treści testu. Wszelkie odwołania od wyników
egzaminu powinny być jak najbardziej szczegółowe i zawierać szczegółowe informacje na temat
podstawy odwołania.
W celu zainicjowania takiego odwołania należy złożyć formularz odwołania od wyniku egzaminu.
Wszystkie formularze odwołania od wyniku egzaminu muszą zostać złożone w ciągu 30 dni od
daty rozpowszechnienia wyników egzaminu.
Przy ocenie odwołania IBLCE bierze pod uwagę wypełniony formularz odwołania oraz
dokumentację uzupełniającą wniesioną wraz z odwołaniem, a także dodatkowe istotne informacje.
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Podpisując formularz odwołania, kandydat przyjmuje do wiadomości, że decyzja Komisji
Odwoławczej IBLCE jest ostateczna.
Pozytywna ocena wniosku odwołania wpływa WYŁĄCZNIE na odroczenie opłat egzaminacyjnych
na przyszły egzamin, którego termin zostanie ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zasady ponownego przystąpienia do egzaminu
Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy odrzucony kandydat może przystąpić ponownie do egzaminu
certyfikacji IBLCE. Kandydaci, którzy planują ponowne przystąpienie do egzaminu, powinni
uważnie zapoznać się ze swoją oceną z egzaminu i rozważyć uzupełnienie swoich wiadomości w
obszarach, w których ich wiedza była niedostateczna.
Aby zakwalifikować się ponownie do egzaminu, kandydat musi spełnić bieżące wymogi, złożyć
wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz uiścić odpowiednią opłatę egzaminacyjną. Uzasadnieniem
dla polityki przeprowadzania ponownych egzaminów jest fakt, że kandydaci są zachęcani do
pozytywnego zajęcia się obszarami, w których występują niedociągnięcia, przed ponownym
przystąpieniem do egzaminu.
Jeśli kandydat nie zda egzaminu IBCLC, może otrzymać 50% zniżki na kolejne trzy próby
egzaminacyjne lub na okres trzech lat po pierwszym zdaniu egzaminu. Zarówno kandydaci zdający
egzamin po raz pierwszy jak i egzamin powtórkowy kwalifikują się do uzyskania zniżki.

Rejestr IBCLC
IBLCE zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk bieżących konsultantów IBCLC. Ten rejestr
można znaleźć na stronie internetowej IBLCE.

Polityka zwalczania dyskryminacji
IBLCE nie dyskryminuje i nie będzie dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, religię,
przynależność do sekty, płeć kulturową, tożsamość płciową, płeć biologiczną, pochodzenie etniczne,
wiek, narodowość, pochodzenie, przekonania polityczne, zdolność/niezdolność do pracy, stan
cywilny, położenie geograficzne lub status społeczno-ekonomiczny w żadnej ze swoich działalności
lub operacji ani na żadnej innej podstawie zabronionej przez prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej lub Wspólnoty Narodów Wirginii. IBLCE jest zaangażowana w zapewnienie
integracyjnego i przyjaznego środowiska dla wszystkich członków społeczności IBLCE, jak również
dla wszystkich osób poszukujących dostępu do społeczności IBLCE.

Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych dla Konsultantów IBCLC
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Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych® (The International Board of
Lactation Consultant Examiners - IBLCE®) jest właścicielem określonych nazw, znaków firmowych
oraz logo, łącznie z oznaczeniami certyfikacji takimi jak Międzynarodowi Dyplomowani
Konsultanci Laktacyjni®, IBCLC®, czy też Logo Konsultanta IBCLC zaprezentowane w załączonym
„Poradniku Korzystania z Logo Konsultanta IBCLC” (dalej zwanych „Znakami”). Korzystać ze
Znaków mogą wyłącznie osoby, które spełniły wymogi kwalifikowalności określone przez IBLCE,
zdały egzamin IBLCE i utrzymują certyfikację Konsultanta IBCLC. Korzystanie ze Znaków może
odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką oraz określonymi w niej warunkami.

Lista Kontrolna Ścieżek Egzaminacyjnych w przypadku losowego wyboru
do kontroli
Poniższa lista kontrolna przedstawia wymagania i dokumentację, która będzie wymagana w przypadku
wyboru wniosku do kontroli.
Ścieżka Egzaminacyjna 1: Uznani pracownicy ochrony zdrowia i uznane organizacje doradców ds.
wsparcia karmienia piersią
 Wykształcenie o profilu medycznym : ukończone wszystkie 14 wymaganych kursów
o Osoby posiadające wykształcenie w zakresie jednego z Uznanych zawodów
medycznych mogą przedłożyć kopię swojej licencji, rejestracji, odpisu indeksu,
dyplomu lub dyplomu uniwersyteckiego jako dowód zaliczenia 14 kursów.
o Osoby, które nie pracują w jednym z uznanych zawodów medycznych,
mogą przedłożyć kopie swojego(ich) odpisu (ów) z indeksów i certyfikat(y)
jako dowód zaliczenia 14 kursów.
 Wykształcenie w zakresie laktacji: ukończonych 90 godzin
o Jako dowód ukończenia 90 wymaganych godzin szkolenia można przesłać
certyfikat lub odpis z indeksu.
 Doświadczenie kliniczne w zakresie laktacji: ukończonych minimum 1000 godzin
o Podać informacje o liczbie godzin i ramach czasowych oraz miejscach, w których
odbyto szkolenie kliniczne.
Ścieżka Egzaminacyjna 2: Zatwierdzone programy akademickie z zakresu laktacji




Wykształcenie o profilu medycznym: ukończone wszystkie 14 wymaganych kursów
o Osoby posiadające wykształcenie w zakresie jednego z Uznanych zawodów
medycznych mogą przedłożyć kopię swojej licencji, rejestracji, odpisu z indeksu,
dyplomu lub dyplomu uniwersyteckiego jako dowód zaliczenia 14 kursów.
o Osoby, które nie pracują w jednym z uznanych zawodów medycznych,
mogą przedłożyć kopie swojego(ich) odpisu (ów) z indeksów i certyfikat(y)
jako dowód zaliczenia 14 kursów.
Ukończenie akredytowanego programu akademickiego z zakresu laktacji (wymienionego z
nazwy na stronie internetowej IBLCE jako zatwierdzony program dla Ścieżki Egzaminacyjnej
2), którego program nauczania obejmuje:
o 90 godzin kształcenia w zakresie laktacji
19
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300 godzin bezpośrednio nadzorowanej praktyki klinicznej w zakresie laktacji
Jako dowód ukończenia programu akademickiego z zakresu laktacji można przesłać kopię
odpisu z indeksu, certyfikatu lub list od opiekuna studiów.
o



o

Ścieżka Egzaminacyjna 3: Mentoring z Konsultantem IBCLC







Mają zatwierdzony w aktach w IBLCE Plan Ścieżki Egzaminacyjnej 3.
Wykształcenie o profilu medycznym: ukończone wszystkie 14 wymaganych kursów
o Osoby posiadające wykształcenie w zakresie jednego z Uznanych zawodów
medycznych mogą przedłożyć kopię swojej licencji, rejestracji, odpisu z indeksu,
dyplomu lub dyplomu uniwersyteckiego jako dowód zaliczenia 14 kursów.
o Osoby, które nie pracują w jednym z uznanych zawodów medycznych,
mogą przedłożyć kopie swojego(ich) odpisu (ów) z indeksów i certyfikat(y)
jako dowód zaliczenia 14 kursów.
Wykształcenie w zakresie laktacji: ukończonych 90 godzin
o Jako dowód ukończenia 90 wymaganych godzin szkolenia można przesłać
certyfikat lub odpis z indeksu.
Doświadczenie kliniczne w zakresie laktacji: ukończyć 500 bezpośrednio
nadzorowanych godzin jak jest to przedstawione w zatwierdzonym przez IBLCE planie
ścieżki egzaminacyjnej 3
o Podać informacje o liczbie godzin i ramach czasowych oraz miejscach, w których
odbyto szkolenie kliniczne.
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Harmonogram Opłat w roku 2019

Harmonogram Opłat IBLCE w roku 2019 za wstępną Certyfikację
dla państw z poziomu 1
Poziom
1

Andora, Aruba, Australia, Austria, Bahamy, Bahrajn, Belgia, Bermudy, Brunei Darussalam, Kanada, Kajmany,
Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Falklandy, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja,
Grenlandia, Gwadelupa, Guam, Hong Kong, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Kazachstan,
Kuwejt, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Makau, Malezja, Malta, Martynika, Monako, Holandia,
Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia , Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Portoryko, Katar, Reunion, Rumunia,
Federacja Rosyjska, San Marino, Arabia Saudyjska, Seszele, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea
Południowa, Hiszpania, St. Maarten, St. Kitts i Nevis, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan , Trynidad i Tobago, Turcja,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wyspy Dziewicze (Brytyjskie), Wyspy
Dziewicze (USA)

*Jeśli Twój kraj nie został wymieniony, skontaktuj się z IBLCE przez iblce@iblce.org.
Waluta

USD
dolar
amerykański

Opłata za
przystąpi
enie do
egzamin
u po raz
pierwszy

Opłata za
egzamin
popraw
kowy

Złożenie
planu dla
ścieżki
egzaminac
yjnej 3

Opłata
za wynik
zweryfik
owany
ręcznie

Zwrot opłaty
egzaminacyjnej dla
kandydatów, którzy nie
spełniają wymaganych
warunków lub wycofują
się przed określonym
terminem

$660

$330

$100

$100

$330

Daty składania wniosków oraz inne ważne terminy można znaleźć po wejściu na stronę internetową
IBLCE.
System wypełniania wniosku egzaminacyjnego online wymaga wpłaty w dolarach amerykańskich, a
kurs wymiany ustalany jest na podstawie kursu z danego dnia. System akceptuje karty kredytowe i
debetowe.
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Harmonogram Opłat IBLCE w roku 2019 za wstępną Certyfikację
dla państw z poziomu 2
Poziom
2

Albania, Algieria, Samoa Amerykańskie, Anguilla, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan,
Barbados, Białoruś, Belize, Bhutan, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Bułgaria, Chile,
Kostaryka, Curacao, Dominika, Dominikana, Ekwador, Egipt, Salwador, Gwinea Równikowa, Fidżi, Polinezja
Francuska, Gabon, Gruzja, Grenada, Gwatemala, Gujana, Indie, Indonezja, Irak, Jamajka, Jordania, Kosowo,
Laos, Liban, Libia, Macedonia, Malediwy, Mauritius , Meksyk, Mongolia, Czarnogóra, Montserrat, Maroko,
Namibia, Mariany Północne, Palau, Panama, Paragwaj, Peru, Filipiny, , Serbia, Afryka Południowa, Sri
Lanka, Saint Lucia, St.Martin, St. Vincent i Grenadyny, Surinam, Suazi, Tajlandia, Timor Wschodni, Tunezja,
Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela

*Jeśli Twój kraj nie został wymieniony, skontaktuj się z IBLCE przez iblce@iblce.org.
Waluta

USD
dolar
ameryk
ański

Opłata za
przystąpienie
do egzaminu
po raz
pierwszy

Opłata za
egzamin
poprawkowy

$400

$200

Złożenie planu Opłata za
dla
wynik
ścieżki
Zweryfikowa
egzaminac
ny ręcznie
yjnej 3

$75

$90

Zwrot opłaty
egzaminacyjnej dla
kandydatów, którzy nie
spełniają wymaganych
warunków lub wycofują się
przed określonym terminem

$200

Daty składania wniosków oraz inne ważne terminy można znaleźć po wejściu na stronę internetową
IBLCE.
System wypełniania wniosku egzaminacyjnego online wymaga wpłaty w dolarach amerykańskich, a
kurs wymiany ustalany jest na podstawie kursu z danego dnia. System akceptuje karty kredytowe i
debetowe.
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Harmonogram Opłat IBLCE w roku 2019 za wstępną Certyfikację
dla państw z poziomu 3
Poziom
3

Afganistan, Angola, Bangladesz, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Wyspy Zielonego
Przylądka, Czad, Komory, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea,
Etiopia, Federalne Stany Mikronezji, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Haiti, Honduras, Kenia,
Kiribati, Kirgistan, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Wyspy Marshalla, Mauretania, Mołdowa,
Mozambik, Myanmar (Birma), Nikaragua, Niger, Nigeria, Korea Północna, Pakistan, Papua Nowa Gwinea,
Republika Konga, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Wyspy Salomona, Somalia, Sudan Południowy,
Sudan, Syria, Tadżykistan, Togo, Tonga , Tuvalu, Uganda, Wielka Brytania, Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu,
Wietnam, Sahara Zachodnia, Jemen, Zambia, Zimbabwe

*Jeśli Twój kraj nie został wymieniony, skontaktuj się z IBLCE przez iblce@iblce.org.
Waluta

USD
dolar
ameryk
ański

Opłata za
przystąpienie
do egzaminu
po raz
pierwszy

Opłata za
egzamin
poprawkowy

$255

$127,50

Złożenie planu
Opłata za
dla ścieżki
wynik
egzaminacyjnej 3 zweryfikowa
ny ręcznie

$50

$70

Zwrot opłaty
egzaminacyjnej dla
kandydatów, którzy nie
spełniają wymaganych
warunków lub wycofują się
przed określonym
terminem
$127,50

Daty składania wniosków oraz inne ważne terminy można znaleźć po wejściu na stronę internetową
IBLCE.
System wypełniania wniosku egzaminacyjnego online wymaga wpłaty w dolarach amerykańskich, a
kurs wymiany ustalany jest na podstawie kursu z danego dnia. System akceptuje karty kredytowe i
debetowe.
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