Warszawa, 02.04.2019 r.

Startuje 6. edycja kampanii i konkursu
„Położna na medal”
1 kwietnia 2019 roku wystartowała 6 edycja kampanii i konkursu „Położna na
medal”, organizowana przez Akademię Malucha Alantan. Kampania
popularyzuje zawód położnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej
w Polsce. W ramach kampanii prowadzony jest konkurs, który od 5 lat wyłania
położne, które w sposób szczególny wyróżniły się podejściem, zrozumieniem,
powołaniem. Położne, które podczas swojej pracy stały się towarzyszkami
kobiety w jej drodze do wielkich zmian, jakie wiążą się z wejściem w nową
rodzicielską rolę. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na stronie
poloznanamedal.info. Mecenasem kampanii została marka Oktaseptal.

6. edycja konkursu „Położna na medal”
Położna to osoba, która zajmuje się edukacją kobiety na każdym etapie jej życia.
Szczególną rolę pełni ona w okresie okołoporodowym, przygotowuje ciężarną do
porodu i do najważniejszej roli – mamy. Dziś położna może prowadzić ciążę kobiety.
Jej rola podczas porodu i połogu jest dla podopiecznych niezmiernie ważna. Podczas
porodu to właśnie położna pełni rolę opiekunki, czuwa nad kobietą pomaga jej przejść
przez ważny etap jakim jest poród.
Od 1 kwietnia trwa ogólnopolska kampania „Położna na medal”, której nieodłącznym
elementem jest konkurs na najlepszą położną. Pacjentki mogą nominować i głosować
na swoje kandydatki. Trzy pierwsze położne z największą liczba głosów otrzymają
wartościowe nagrody rzeczowe oraz zasłużone medale.
Od początku trwania konkursu wyłoniono 15 najlepszych położnych w Polsce oraz 144
położne w poszczególnych województwach.
Zasady zgłaszania do konkursu
Zgłoszenia do 6. edycji konkursu odbywają się od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku.
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Głosy można oddawać przez cały czas trwania kampanii to jest do 31 grudnia 2019
roku.
Nominacje i głosy przyjmowane są na stronie www.poloznanamedal.info

„Jesteśmy dumni, że od 5 lat Akademia Malucha Alantan promuje zawód położnej nie
tylko w środowisku medycznym, ale również wśród kobiet. Konkurs Położna na medal
jest szansą na docenienie pracy i zaangażowania położnych, które, wspierają i służą
pomocą kobiecie w najważniejszym okresie jej życia. Zgłoszenie położnej przez ich
podopieczne do konkursu jest sposobem podziękowania i docenienia codziennej
bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy jaką wykonują położne” - powiedziała Iwona
Barańska z Akademii Malucha Alantan, pomysłodawca i organizatora kampanii
„Położna na medal”.

Kampania „Położna na medal”
Położna na medal to kampania społeczna, której pierwsza edycja miała miejsce
w 2014. Kampania popularyzuje zawód położnej i jej ważny udział w opiece
okołoporodowej w Polsce. Podstawowym celem kampanii „Położna na medal” jest
zwrócenie uwagi na konieczność podnoszenia i wdrażania w życie standardów opieki
okołoporodowej w Polsce. Kluczowym elementem kampanii jest informowanie o roli
położnych,
jej
kompetencjach
i odpowiedzialności
w standardach
opieki
okołoporodowej.
Kampania „Położna na medal” organizowana jest przez Akademię Malucha Alantan
pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa
Położnych, Fundacji Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni.
Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal.
W kampanię zaangażowało się wielu partnerów medialnych oraz blogerów. Lista
patronów medialnych znajduje się na stronie www.poloznanamedal.info.

Ambasadorki kampanii
Podczas trwania 6.edycji kampanii i konkursu „Położna na medal”, laureatki 5.
jubileuszowej edycji kampanii Anna Wojtyla, Alina Jedlińska, Renata Lustyk zostaną
ambasadorkami i przez cały czas trwania kampanii będą dzielić się swoją wiedzą i
poradami na temat opieki okołoporodowej.
W ramach 6. edycji na profilu FB kampanii raz w miesiącu będzie można zadawać
pytania położnym. Odpowiedzi do wybranych pytań pojawią się na stronie www
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kampanii. Również na profilu FB kampanii pojawiać się będą ankiety skierowane do
kobiet w ciąży i mam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę
na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce
poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Istotną kwestią kampanii jest również podnoszenie
świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.
Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. Zgłoszenia
do tegorocznej, piątej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 r. Głosy
na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku. Oddawanie
głosów odbywa się na stronie www.poloznanamedal.info
Patronat honorowy nad kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Patronat
merytoryczny sprawują: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal.
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