
 
 

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA –  
ŚWIADCZENIA MEDYCZNE WYKONYWANE PRZEZ POŁOŻNE 

 

 
Pragnąc poprawić jakość oferowanych usług medycznych oraz rozszerzyć ofertę zgodnie z Państwa 
oczekiwaniami prosimy o zaznaczenie właściwej według Państwa odpowiedzi przy poniższych pytaniach.  
Ankieta jest anonimowa, pracownicy poradni mają dostęp tylko do wyników zbiorczych odpowiedzi. 
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy korzystania z usług 
medycznych w Państwa przychodni POZ – usługi położnej. 

 

Droga Pacjentko, odpowiadając na pytania, prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź krzyżykiem, wg 

następującego klucza:   

        5 – bardzo dobrze      4 – dobrze      3 – średnio     2 – źle      1 – bardzo źle 

1. Proszę wpisać przychodnię  POZ (medycyny rodzinnej), w której korzysta Pani z usług medycznych 

Józefów                                           Otwock 

 

2. Proszę zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli poniżej: 

Płeć Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania 

        Kobieta 

        Mężczyzna 

         Mniej niż 18 lat 

        18-30 lat 

         31- 45 lat 

         46- 60 lat 

        Więcej niż 61 lat 

         Wyższe 

         Średnie  

        Podstawowe 
 

         Miasto 

         Wieś 

 

 

 
BARDZO 

       DOBRZE 
    DOBRZE ŚREDNIO ŹLE BARDZO 

ŹLE 

3. Jak ocenia Pani opiekę położnej podczas wizyt? 
      

4. Jak ocenia Pani sposób przekazywania informacji 
przez położną (zrozumiały, jasny)?      

5.  Jak ocenia Pani poszanowanie Praw Pacjenta i 
intymności podczas udzielania usług położniczych? 

 

     

6. Jak ocenia Pani edukację przedporodową 
prowadzoną przez położną?      

       

   

     



                                                                                BARDZO       DOBRZE             ŚREDNIO             ŹLE         BARDZO  
                                                                                DOBRZE                                                                                 ŹLE 

Wer. 1 

7. Jak ocenia Pani opiekę położniczą nad 
noworodkiem i matką podczas wizyt 
patronażowych? 
 

     

8. Jak ocenia Pani udzielanie wskazówek 
dotyczących pielęgnacji położnicy i noworodka 
w domu? 
 

     

9. Jak ocenia Pani udzielanie porad w zakresie 
karmienia piersią i radzenia sobie z 
występującymi problemami? 

     

10. Czy poleciałaby Pani opiekę położnej z naszej   
placówki innych pacjentkom? 

 

      

11.    Czy była Pani w stanie zidentyfikować          
    pracownika udzielającego świadczenia 

              medycznego? 
a) Tak, przez identyfikator położnej 
 
b) Tak, przez przedstawienie się położnej 
 
c) Przez informację otrzymaną od osób trzecich 
 
d)  Nie byłam/byłem w stanie zidentyfikować 
 

 

 

 

    

 
12. Czy wizyta położnej była zrealizowana w 

ustalonym uprzednio terminie?  
 

               Tak 
 

       Nie   

 

       Bardzo 

żle  

 


