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„POŁOŻNA NA MEDAL” POSZUKIWANA – TRWAJĄ 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ 
POŁOŻNĄ  

 
 

Trwa 4. edycja kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna na medal”. 
W ramach kampanii realizowany jest konkurs na najlepszą położną 
w Polsce. Jeszcze tylko do 31 lipca można zgłaszać położne do 
plebiscytu, a głosy na nominowane kandydatki oddawać można do 
31 grudnia. Nominacje i głosy przyjmowane są za pośrednictwem 
strony www.poloznanamedal2017.pl. Organizatorem kampanii i 
konkursu jest Akademia Malucha Alantan.  
 
1 lipca minęły trzy miesiące od startu 4. edycji kampanii i konkursu Położna na 
medal. Jeszcze tylko przez miesiąc można zgłaszać położne do tegorocznej edycji 
plebiscytu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej położnej w kraju oraz 
wyróżnienie najlepszych położnych w poszczególnych województwach. Głównym 
celem kampanii jest zwiększenie społecznej świadomości roli położnej, jej kompetencji 
i odpowiedzialności pracy, jaką na co dzień wykonuje, jak również propagowanie 
nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy 
położnych.  
 
„Kampania wywołuje pozytywne dyskusje w środowisku położnych. Zauważamy, jak 
ważne jest dla nich podkreślanie ich roli w opiece okołoporodowej. Praca, którą 
wykonują położne często jest niezauważana i mało doceniana, w porównaniu do tego 
jaki wkład i zaangażowanie muszą włożyć wspierając nie tylko kobietę w jednym z 
najważniejszych okresów jej życia, ale często są przyjacielem całej rodziny. Przyszłe i 
młode mamy zgłaszają położne do konkursu, ponieważ w ten sposób chcą 
podziękować im za opiekę” – mówi Iwona Barańska z Akademii Malucha Alantan, 
pomysłodawcy i organizatora kampanii „Położna na medal”.  
W ramach kampanii edukujemy również kobiety o ich prawach w okresie 
okołoporodowym. Współpracujemy z położnymi, które są Ambasadorkami Kampanii 
„Położna na medal”. Dzięki ich wiedzy poruszamy tematy, które są bliskie kobietom w 
ciąży, obalamy mity, pokazujemy fakty związane z pielęgnacją i opieką nad 
noworodkiem. Zwracamy również uwagę na to, że po porodzie młoda mama także 
wymaga zainteresowania ze strony rodziny. Kobiety w tym czasie często borykają się 
z depresją poporodową i potrzebują wsparcia ze strony najbliższych – dodaje Iwona 
Barańska.  
 



 

www.poloznanamedal2017.pl 

 
Zgłoszenia położnych można składać poprzez formularz znajdujący się na stronie 
internetowej kampanii – www.poloznanamedal2017.pl w zakładce „Zgłoś 
położną”. W celu zgłoszenia kandydatki należy wypełnić wymagane pola z danymi 
osobowymi zgłaszanej położnej oraz dołączyć jej zdjęcie, a także podać imię i nazwisko 
oraz email osoby zgłaszającej kandydatkę. Położne nominować można do 31 lipca 
b.r., a głosy oddawać przez cały czas do 31 grudnia b.r.  
 
Patronat honorowy na czwartą edycją objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 
Partnerami merytorycznymi zostali: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić 
po Ludzku, Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii jest marka Alantan 
Plus. 
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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, czwartej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca 2017 r. Głosy 
na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku. Nominacje i 
głosy odbywają się na stronie www.poloznanamedal2017.pl 
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 Alantan Plus. 
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