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Praca położnej przez społeczeństwo najczęściej kojarzona jest z przyjmowaniem porodów
w sali porodowej oraz z opieką nad ciężarną i noworodkiem. Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy jak wiele innych funkcji może sprawować położna. Oprócz stereotypowej opieki nad
matką i dzieckiem realizuje również swoje zadania na płaszczyznach takich jak edukacja
i opieka zdrowotna nad kobietami na każdym etapie ich życia, w szkołach rodzenia, czy na
oddziałach położniczych i ginekologicznych. Poprzez pracę na stanowisku nauczycieli
akademickich lub instruktorów przekazują swoją wiedzę oraz zdobyte umiejętności przyszłej
kadrze medycznej. Oprócz wymienionych wyżej zadań położna pełni jeszcze jedną ważną
funkcję jaką jest promowanie zdrowia.
Angażowanie się położnych w edukację zdrowotną wpływa pozytywnie na zwiększanie się
wiedzy społeczeństwa na tematy związane z ciążą, rodzicielstwem, opieką nad noworodkiem
oraz profilaktyką chorób. Zwiększa również świadomość kobiet na temat zawodu położnej,
jej kompetencji oraz roli w życiu każdej kobiety.
Działając w Studenckim Kole Naukowym Opieki Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum, przyszłe położne uzyskują możliwość wykorzystania swojej wiedzy
w praktyce podczas bezpośredniego kontaktu z przyszłą pacjentką oraz jej rodziną.
Przyczynia się to do rozwijania umiejętności swobodnego posługiwania się wiedzą nabytą
w toku studiów oraz przełamywania tematów tabu podczas rozmów edukacyjnych.
Uznając istotność roli położnej jako edukatora zdrowotnego działania Koła w kwestii
edukacji zdrowotnej opierają się głównie na:
• Edukacji seniorek na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy,
• Uświadamianiu społeczeństwa na temat chorób przenoszonych drogą płciową, chorób
narządów rodnych kobiet i mężczyzn oraz ich profilaktyki (przy okazji wydarzeń
sportowych, kulturalnych oraz charytatywnych)
• Edukacji młodzieży w szkołach,
• Aktualizowaniu i zwiększaniu swoich umiejętności poprzez organizowanie wykładów
i szkoleń dla studentów położnictwa oraz położnych,
• Propagowaniu wiedzy medycznej poprzez media społecznościowe,
• Uczestnictwu w wydarzeniach sportowych.

