
Położna na Medal! 

 

W dniu 11 marca 2016 r. w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Sobieski odbyła 

się uroczysta Gala wręczenia nagród 2-giej edycji konkursu Położna Na Medal. Galę 

prowadził Cezary Pazura. W tym ogólnopolskim plebiscycie, w którym to pacjentki 

głosują na swoje położne w uznaniu ich pracy, pierwsze miejsce zdobyła Martyna 

Mączka z Katowic. Tuż za nią na 2 miejscu uplasowała się położna z Wrocławia - 

Magdalena Kowalczyk-Perdek, a trzecie miejsce zajęła Lucyna Mirzyńska z 

Krakowa.  

Tego wieczoru gratulacje i dyplomy z rąk Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego mgr Leokadii Jędrzejewskiej, odebrały 

także położne, które zajęły 3 pierwsze miejsca w poszczególnych województwach. W 

województwie zachodniopomorskim najwięcej głosów od pacjentek zdobyła 

Małgorzata Białkowska, zajmując jednocześnie czwarte miejsce w Polsce. Pani 

Małgorzata jest położną POZ i pracuje w NZOZ Medycy przy ul Wojska Polskiego 72 

w Szczecinie. Prowadzi tam  edukację przedporodową dla kobiet ciężarnych, a 

później kontynuuje swoją opiekę podczas wizyt patronażowych. Drugie miejsce 

zdobyła Magdalena Zawadzka, która jest położną zatrudnioną jako doradca 

laktacyjny w SPS ZOZ „Zdroje” i prowadzi również swoją indywidualną praktykę 

położnej. Trzecie miejsce w województwie zachodniopomorskim zajęła Elżbieta 

Herbin z Dębna. Jest ona położną POZ i realizuje bezpośrednio kontrakt z NFZ.  

Także wojewoda zachodniopomorski - Piotr Jania uhonorował wyróżnione 

położne w naszym województwie i w dniu 17.03.2016 r. wręczył im listy gratulacyjne.  

Dnia 1 kwietnia 2016 r. rusza trzecia edycja kampanii społeczno-edukacyjnej i 

Konkursu Położna na Medal organizowanej przez Akademię Malucha Alantan. 

Kampania ma na celu promocję dobrych praktyk w zakresie standardów opieki 

okołoporodowej oraz podkreślenie roli położnej i jej kompetencji oraz zwrócenie 

uwagi na rolę położnej w życiu kobiety i jej ważnego udziału w opiece nad nią w 

czasie ciąży, porodu i połogu. Konkurs ma także za zadanie mobilizować środowisko 

położnych do lepszej pracy na rzecz pacjentek i wdrażania standardów opieki 

okołoporodowej obowiązujących od 2011 roku.  

Zachęcamy wszystkie panie Położne do wzięcia udziału w tym wyjątkowym 

konkursie. 
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Gala w Warszawie. Od lewej: Elżbieta Herbin, Małgorzata Białkowska i Magdalena 

Zawadzka 

 

 

 

 



 

Spotkanie z Wojewodą zachodniopomorskim. Od lewej: Elżbieta Herbin, Małgorzata 

Białkowska, Piotr Jania i Magdalena Zawadzka 

 

 


