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QÜESTIONARI DE REHABILITACIÓ AMBULATÒRIA 
 
 
P1. Quin tipus de rehabilitació ha fet? 
 
P2. Ha fet més d’una rehabilitació (tandes de rehabilitació) en els darrers anys (2-3 anys)? 
 
P3. Ha necessitat un tractament llarg de rehabilitació (2-3 mesos seguits) o varis 
tractaments (tandes) més d’una vegada l’any (va fer unes sessions, va parar, i en va fer 
unes altres)? 
 
P4. Em podria indicar la franja horària a la que anava al centre habitualment? 
 
P5. Com valora el temps que va passar, des del moment que li van dir que havia de fer 
rehabilitació, fins que va començar les sessions? 
 
P6. Quan va tenir la primera visita al centre de rehabilitació, el professional que el va 
atendre tenia informació sobre el seu cas? 
 
P7. Com valora les explicacions que li van donar sobre com seria el procés de 
rehabilitació (nombre de sessions, durada del tractament, ...) 
 
P8. Que li sembla el  temps que li van dedicar els professionals durant les sessions de 
rehabilitació? 
  
P9. Valori la quantitat de persones que hi havia durant les sessions de rehabilitació.             
  
P10. Va tenir la sensació de disposar d’un professional de referència (professional que li 
portava el cas) durant tot el procés de la rehabilitació? 
 
P11. Quan tenia dubtes o preguntes durant les sessions de rehabilitació disposava de 
professionals als quals dirigir-se? 
 
P12. Els diferents professionals li donaven la informació de manera que pogués entendre-
la? 
 
P13. Com valora el tracte, amabilitat, que tenien amb vostè els metges rehabilitadors? 
 
P14. Com valora el tracte, amabilitat, que tenien amb vostè els fisioterapeutes? 
  
P15. Com valora el tracte, amabilitat, que tenien amb vostè els logopedes? 
  
P16. Què li va semblar la neteja de les instal·lacions del centre (vestuaris, sales...)? 
 
P17. Com valora les condicions (estat, neteja) dels aparells i materials que utilitzava?  
 
P18. Com valora la coordinació entre els diferents professionals (metges, fisioterapeutes, 
logopedes...) del centre/servei de rehabilitació? 
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P19. La informació que li donaven els diferents professionals (metges, fisioterapeutes, 
logopedes...) era coherent (era coincident entre ella)? 
 
P20. Durant el procés de rehabilitació, va tenir la sensació d'estar en bones mans? 
 
P21. Com valora l'informe final que li van donar un cop va acabar la rehabilitació? 
 
P22. Com valora la capacitat del servei de rehabilitació per adaptar-se a les seves 
necessitats en quant a escollir o canviar els horaris? 
 
P23. Com valora el tracte, amabilitat, que tenien amb vostè el personal d’administració 
(recepcionistes...)?  
 
P24. Considera que el tractament realitzat li ha proporcionat alguna millora? 
 
P 101. I ara per acabar, valori de 0 a 10 el seu grau de satisfacció global amb el 
centre/servei de rehabilitació. (Si hagués de posar una nota del 0 al 10, quina nota li 
posaria? Tenint en compte que 0 vol dir gens satisfet i 10 molt satisfet.)   
 
P 102. Si pogués triar, continuaria venint a aquest centre/servei de rehabilitació? 
 
 
 


