Warszawa, 26.05.2017 r.

ROLA POŁOŻNEJ ŚRODKOWISKOWEJ. GDZIE JEJ SZUKAĆ I NA CO
ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY JEJ WYBORZE?
– radzi położna Anna Sapiejewska, Ambasadorka kampanii społeczno-edukacyjnej
„Położna na Medal”

Przyszłe mamy same mogą decydować o wyborze położnej i miejsca przygotowania
się do porodu. Położna Anna Sapiejewska, ambasadorka kampanii „Położna na
Medal” radzi jak wybrać dobrą położną środowiskową i na jakie kryteria zwrócić
szczególną uwagę.

Kim jest położna środowiskowa?
Zawód położnej jest uznawany za jeden z najstarszych, a jego korzenie sięgają początków
cywilizacji. Jest zawodem samodzielnym i chronionym ustawą z 2011 roku określającą
zasady wykonywania zawodu położniczego. Do kompetencji położnej środowiskowej należy
sprawowanie kompleksowej, pielęgnacyjnej opieki położniczej i ginekologicznej nad
kobietami na każdym etapie ciąży oraz nad noworodkami do drugiego miesiąca życia.
Oznacza to, że do położnej środowiskowej mogą zgłaszać się kobiety w różnym wieku
z prośbą o poradę z zakresu edukacji okołoporodowej, planowania rodziny, opieki w
czasie ciąży, połogu i porodu, opieki nad noworodkiem, a także pomoc w przypadku
schorzeń ginekologicznych i onkologicznych.
Aby zostać położną środowiskową, należy ukończyć odpowiedni kurs kwalifikacyjny, który
pozwala uzyskać położnej specjalistyczne kwalifikacje do udzielania opieki zdrowotnej. Sam
kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, i zakończony jest egzaminem oraz
wydaniem zaświadczenia, uprawniającego do pełnienia obowiązków położnej
środowiskowej.
Wykonując swoją pracę, położna współpracuje z zespołem medycznym, zajmującym się
wykonywaniem zadań z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, promocji
zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych i zleconych przez lekarza.

Jak wybrać?
Położną środowiskową można wybrać zarówno z przychodni, do której się należy jak
również z każdej innej przychodni, w której pracuje wybrana przez nas położna. Można
również dokonać wyboru położnej, która prowadzi własną działalność gospodarczą z
podpisanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktem o udzielaniu świadczeń opieki
zdrowotnej.
Wyboru można dokonać bezpłatnie. Co ważne, nie częściej niż trzy razy w roku
kalendarzowym. W tym celu należy złożyć deklarację wyboru położnej podstawowej opieki
zdrowotnej. Usługi świadczone przez położne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Przed dokonaniem wyboru położnej środowiskowej warto spotkać się z położną osobiście.
Rola położnej środowiskowej
Położna środowiskowa sprawuje opiekę pielęgnacyjną nad kobietami po operacji
ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej w formie wizyt domowych. Wizyty
realizowane są na podstawie skierowania od specjalisty i obejmują okres od momentu
wyjścia ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.
W ramach opieki nad kobietami w ciąży, położna prowadzi spotkania edukacyjne
przygotowujące do porodu i rodzicielstwa, finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Spotkania odbywają się od 21 tygodnia ciąży do porodu z częstotliwością:
- 1 raz w tygodniu w okresie od 21 do 31 tygodnia ciąży,
- 2 razy w tygodniu w okresie od 32 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.
Udział w spotkaniach edukacyjnych z położną jest dobrowolny i nikt nie nakłada na kobiety
w ciąży obowiązku uczestnictwa w nich. Miejsca spotkań ustalane są indywidualnie –
w miejscu pracy położnej lub w domu podopiecznej. Zazwyczaj trwają około godziny.
Podczas spotkania położna przygotowuje ciężarną do porodu i karmienia naturalnego
piersią oraz rozwiewa wszelkie wątpliwości i zapewnia wsparcie emocjonalne.
Po porodzie położna środowiskowa sprawuje opiekę nad matką i noworodkiem, realizując
od czterech do sześciu wizyt patronażowych. Zgodnie z prawem, do końca szóstego
tygodnia powinny odbyć się cztery takie wizyty. A pozostałe powinny być zrealizowane przed
ukończeniem drugiego miesiąca życia dziecka.

Podczas takich spotkań położna sprawdza w jakiej kondycji jest matka i jej dziecko. Ocenia,
czy potrzebna jest pomoc lekarska, ale także odpowiada na czasem bardzo specyficzne
pytania i potrzeby matki. Jeśli zajdzie taka konieczność, pokazuje, jak pielęgnować dziecko
oraz jak przystawiać do piersi podczas karmienia. W razie potrzeby służy również pomocą
przy pierwszej kąpieli noworodka.
Kontakt z położną środowiskową w tym czasie jest bardzo ważny, w szczególności dla mam,
które urodziły swoje pierwsze dziecko. Dlatego warto wybrać położną, której wiedzy i
kompetencji jesteśmy pewni i będziemy mogli oczekiwać, że nauczy nas istotnych w danym
momencie kwestii. Najważniejsze, to wybrać położną do której mamy pełne zaufanie i nie
krępujemy się zadawać pytań, których odpowiedzi pomogą w mądrym wychowywaniu
dziecka w przyszłości.

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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