ANKIETA SATYSFAKCJI KOBIET
KORZYSTAJĄCYCH
Z AMBULATORYJNEJ OPIEKI
OKOŁOPORODOWEJ
W NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. „TRES-MED”
Wnioski z badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby
podnieść standardy opieki okołoporodowej.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.
1.

Czy

uzyskała

Pani

w

opiece

ambulatoryjnej

(w

poradni

lub

u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do
porodu?
a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

2. Czy po pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki
przedporodowej?
a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

3. Czy wspólnie z osobą sprawującą opiekę w czasie ciąży omówiła Pani plan
porodu?
a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

4. Czy po powrocie do domu po porodzie odbyły się wizyty położnej w okresie
połogu?
a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

5. Ile razy odwiedziła Panią położna POZ w okresie dwóch miesięcy po porodzie?
a) 1 raz

b) 2-3 razy c) 4 i więcej razy

d) nie dotyczy

6. Czy podczas wizyt patronażowych położna POZ oceniała Pani stan zdrowia oraz
stan zdrowia noworodka, udzielała porad w zakresie opieki nad noworodkiem i jego
pielęgnacji, zachęcała do naturalnego karmienia, prowadziła instruktaż, udzielała
informacji dotyczących obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych,
pomagała rozwiązywać problemy?

a) tak

b) nic

c) nie dotyczy

7. Jak ocenia Pani zapewnienie poszanowania prywatności i poczucia intymności
podczas wizyt położnej POZ?
a) bardzo dobrze b) dobrze

c) źle

d) nie dotyczy

8. Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?
a) tak

b) nic

c) nie dotyczy

9. Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi
poradami?
a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

10. Co najbardziej podobało się Pani w opiece okołoporodowej świadczonej w NZOZ
„ALFA” Sp. z o.o. „TRESMED” ? ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..............
UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Dane socjodemograficzne: Wiek .............
Wykształcenie: podstawowe zawodowe średnie wyższe
Miejsce zamieszkania: miasto wieś

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety

