
Szanowni Państwo,  
 
według najnowszych danych w Polsce zaledwie 4 procent matek karmi swoje  
dzieci przez pierwsze 6 miesięcy ich życia wyłącznie piersią! Wynik ten plasuje nas  
na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Badania pokazują, że przyszłe mamy  
aktywnie poszukują wiedzy na temat ciąży i laktacji. Za najbardziej wiarygodne  
źródło informacji uznają położną, która w przystępny sposób przekazuje im wiedzę 
popartą swoim wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych  
oraz Polskie Towarzystwo Położnych zdecydowały się objąć patronat  
nad badaniem opinii z udziałem 1 000 położnych i 5 000 pacjentek, 
dotyczącym laktacji oraz roli położnej w promowaniu karmienia piersią.  
Gwarantujemy, że uzyskane w trakcie badania dane pozostaną  
anonimowe i poufne. Będą wykorzystane wyłącznie w celu opracowania 
zbiorczego raportu naukowego. 
 
Nadzór nad badaniem sprawuje Polskie Towarzystwo Położnych, które 
jest odpowiedzialne za pełną koordynację i prawidłowy przebieg badania, zgodnie  
z wyznaczonymi celami i założeniami naukowymi.  
  
Badanie trwa od 22 stycznia do 31 marca 2018 r. Serdecznie zapraszamy  
do wzięcia w nim udziału!  
 
Wszelkie szczegóły dotyczące badania znajdą Państwo na stronie  
edukacjapacjenta.pl
 

Z poważaniem, 

MeceNas BadaNiaPaTRoNaT MeRyToRyczNy

    Zofia Małas

Prezes NRPiP

PaTRoNaT hoNoRoWy

Beata Pięta

Prezes PTPoł



 

Po zrealizowanym szkoleniu 
i zaliczeniu testu wyślemy   
     do Ciebie 5 zestawów  

  materiałów Prolaktan  
  z próbkami dla Twoich  
    pacjentek.
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SMS
4260
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 Warunkiem sprezentowania   
 pacjentce zestawu materiałów  
     i próbek Prolaktan jest  
     uzyskanie jej zgody na    
   udostępnienie nam numeru   
    telefonu w celu wysłania  
   do niej ankiety.
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Po szkoleniu na stronie www.edukacjapa-
cjenta.pl musisz zaliczyć test. Jest on prosty 
i wymaga od Ciebie zaznaczenie przy każdym 
pytaniu tylko jednej poprawnej odpowiedzi.  
W razie niepowodzenia możesz powtórzyć  
szkolenie i test.
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www.edukacjapacjenta.pl
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Doceniamy Twoją pomoc i zaangażowanie, 
dlatego przygotowaliśmy prezenty w po- 
staci 100 toreb! Im szybciej Twoje pacje- 
ntki wypełnią ankiety, tym większą masz 
szansę na wygranie upominku.

BadaNie oPiNii – 
JaK To dziaŁa?

Pacjentka otrzyma od nas 
ankietę z prośbą o jej 
anonimowe wypełnienie.

Po każdym przekazaniu próbek 
Prolaktan danej pacjentce  

wyślij sMs-a* 
pod numer 4260, 

wpisując w treści wiadomości 
numer telefonu pacjentki.

* Koszt SMS-a zgodny  
z Twoim planem taryfowym.

Badanie 
opinii jest 

anonimowe 
i poufne


