
Poło˚na na medal – wystartowała druga edycja
wystartowała II edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i konkursu 
„Poło˝na na medal” zorganizowana przez akademi´ malucha alantan.  
Patronat merytoryczny nad tegorocznà kampanià i konkursem obj´ła  
naczelna Izba Piel´gniarek i Poło˝nych, Polskie towarzystwo Poło˝nych, 
Fundacja rodziç po ludzku, stowarzyszenie dobrze urodzeni oraz portal 
edukacjapacjenta.pl. 

Celem kampanii jest wzrost ÊwiadomoÊci poło˝nych nowoczesnych standardów  
opieki okołoporodowej i podniesienie standardów pracy w zgodzie z przyj´tymi wymaganiami  
Êrodowiska i oczekiwaniami pacjentów oraz uÊwiadomienie roli poło˝nej, jej kompetencji  
i odpowiedzialnoÊci w oparciu o przyj´te standardy pracy jakà na co dzieƒ wykonuje. 

Przez najbli˝sze 9 miesi´cy b´dzie mo˝na głosowaç na najlepsze poło˝ne w całej Polsce  
w konkursie „Poło˝na na medal”. nominowanie i oddawanie głosów odbywaç si´ b´dzie  
za poÊrednictwem strony www.poloznanamedal.pl. W tym roku spoÊród nominowanych 
poło˝nych zostanà wybrane 3 najlepsze, które uzyskajà najwi´kszà liczb´ głosów. dodatkowo, 
konkurs wyłoni 3 najlepsze poło˝ne z poszczególnych województw. Kryteria oceny poło˝nej 
powstały w oparciu o rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie piel´gniarstwa 
ginekologicznego i poło˝niczego.

Poło˝nictwo na przestrzeni ostatnich lat zmieniło swoje oblicze, a wraz z nim zmieniło si´  
społeczne widzenie porodu i opieki okołoporodowej. Odradzajàca si´ idea traktowania cià˝y  
i porodu jako fizjologicznego procesu – wchodzàca w program prokreacji ekologicznej 
– spowodowała koniecznoÊç wprowadzenia zmian w systemie opieki nad kobietà, matkà  
i dzieckiem z uwzgl´dnieniem standardów opieki okołoporodowej. obowiàzujàce  
rozporzàdzenie ministra Zdrowia z 20 wrzeÊnia 2012 roku w sprawie standardów  
post´powania medycznego przy udzielaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietà w okresie fizjologicznej cià˝y, fizjologicznego  
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (dz.u. z 2012 r. poz. 1100) nakłada na poło˝nà 
realizacj´ okreÊlonych zadaƒ podczas sprawowania opieki nad ci´˝arnà, w tym edukacj´  
przedporodowà uwzgl´dniajàcà praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, karmienia 
piersià, piel´gnowania noworodka i rodzicielstwa.
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– Chcemy promowaç poło˝ne, które swój zawód wykonujà z pasjà i prawdziwym oddaniem.  
Wielu pacjentów głosowanie traktuje jako podzi´kowanie poło˝nym za profesjonalizm,  
wra˝liwoÊç i otwartoÊç – podkreÊla Iwona Baraƒska z Akademii Malucha Alantan, organizatora 
konkursu.

stosowanie standardów przez poło˝nà w okresie porodu fizjologicznego obejmuje m.in.:  
monitorowanie stanu rodzàcej, wsparcie kobiety w wyborze i zastosowaniu technik  
oddechowych i relaksacyjnych, niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, pozycji, które  
uznaje za najwygodniejsze. Umo˝liwienie dziecku – bezpoÊrednio po porodzie – nieprzerwany  
i co najmniej dwugodzinny kontakt z matkà „skóra do skóry”. W kolejnych godzinach pomoc  
i edukacja w zakresie prawidłowego karmienia piersià oraz tworzenie warunków do prawidłowej 
laktacji. Takie post´powanie powoduje, ˝e rodzàca staje si´ wa˝nà, a przede wszystkim  
Êwiadomà całego procesu osobà. W wyniku dokonujàcych si´ zmian w opiece okołoporodowej  
oraz przemiany kulturowej w postrzeganiu narodzin, które z wydarzenia medycznego stajà si´ 
tak˝e wydarzeniem rodzinnym, niezb´dnym jest zach´canie rodzàcych do korzy tania podczas  
porodu ze wsparcia wybranej przez nià bliskiej osoby. 

W opiece nad matkà i dzieckiem w Êrodowisku domowym, poło˝na rodzinna obejmuje opiekà  
i edukacjà kobiet´ pomi´dzy 21. a 26. tygodniem cià˝y i prowadzi edukacj´ do czasu porodu.  
Po porodzie realizuje nie mniej ni˝ cztery wizyty, podczas których diagnozuje  
i monitoruje stan zdrowia matki i dziecka wg ustalonych kryteriów, ocenia relacje w rodzinie,  
wspiera w sytuacjach trudnych. Promuje karmienie piersià i rozwiàzuje problemy laktacyjne  
oraz umacnianie w rodzicielstwie. 

Poło˝na w swojej praktyce traktuje kobiet´ oraz jej rodzin´ z szacunkiem i na zasadach  
partnerskich, stara si´ poznaç jej preferencje i potrzeby w zakresie sprawowanej opieki  
oraz uzyskuje ka˝dorazowo zgod´ na wykonanie realizowanych Êwiadczeƒ medycznych. 

Dla uzyskania dobrych relacji z kobietà niezb´dna jest otwartoÊç na współprac´ i współdziałanie,  
empatia, cierpliwoÊç i wyrozumiałoÊç, które powinny staç si´ wyznacznikami przyjaznego 
poło˝nictwa. Spokojna i wzbudzajàca zaufanie postawa poło˝nej z pewnoÊcià pomo˝e kobiecie 
złagodziç l´k i stres zwiàzany z cià˝à, porodem i połogiem i spowoduje, ˝e narodziny dziecka 
stanà si´ najwa˝niejszym a zarazem najpi´kniejszym wydarzeniem rodzinnym.

wiecej informacji na stronie: www.poloznanamedal.pl.

Z wyrazami szacunku,
Zespół „Poło˝na na medal”
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