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QÜESTIONARI ATENCIÓ A L’EMBARÀS, EL PART, I EL PUERPERI 
 
 
P1. És el primer cop que ha parit, ha estat mare?  
 
P2. L’embaràs va estar considerat de risc? 
 
P3. On es va visitar un cop va saber que estava embarassada? 
 
P4. Qui la va visitar habitualment durant l’embaràs?  
 
P5. Com valora les instal·lacions del centre on es visitava ? (sala d’espera, cadires, soroll, 
quantitat de gent, etc.) 
 
P6. Les proves que li van realitzar durant l’embaràs. A on els hi van fer?  
 
P7. Com considera que va ser la informació que li varen donar sobre el seguiment del seu 
embaràs? 
 
P8. Durant l’embaràs va haver d’anar a l’hospital per fer el seguiment? (no inclou vistes 
d’urgència, sols visites programades, proves complementaries com pot ser una ecografia 
o analítica) 
    
P9. Algun dels seus acompanyants va poder estar amb vostè? 
 
P10. Va poder triar la persona que volia que l’acompanyés en el part? 
 
P11. Durant tot el procés del part, va tenir la possibilitat de disposar de material de suport: 
pilotes, banyera, dutxa, miralls, coixins, …? 
 
P12. En el moment del part, va tenir la possibilitat d’escollir que no li fessin una 
episiotomia, en el cas que no fos estrictament necessari? 
 
P13. Quan el nadó va néixer, va poder triar que no el separessin del seu costat, en el cas 
que no fos estrictament necessari? 
 
P14. Com considera que va ser l’estada a l’hospital? 
 
P15. Com creu que es va respectar  la seva intimitat? 
  
P16. Com considera que es va realitzar el seguiment del seu fill / filla durant l’estada a 
l’hospital? 
 
P17 La  van ajudar a controlar o disminuir el dolor:  

17 a. al part?  
17 b. i al postpart? 
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P18. Com considera que va ser la informació que li varen donar a l’hospital per quan anés 
a casa després del part?  
 
P19. Com considera que va ser el seguiment del puerperi (postpart)? 
 
P20. Com valora la informació que va rebre vostè, per adaptar-se i tenir cura del seu 
fill/filla?  
 
P21. Com s’entenien les explicacions que li van donar? (Explicacions de paraula) 

 
P22 Va tenir la sensació d'estar en bones mans?  

22.a. Durant l’embaràs 
22.b. Durant el part i l’estada a l’hospital  
22.c. Durant el seguiment al puerperi (post-part)  
 

P23. Com valora el tracte personal (amabilitat) que tenien amb vostè les infermeres? 
  
P24. Com valora el tracte personal (amabilitat) que tenien amb vostè els metges?    

 
P25. Com valora el tracte personal (amabilitat) que tenien amb vostè les llevadores?   
 
P26. Considera que els criteris dels professionals varen ser els mateixos durant tot el 
procés fins desprès del naixement del seu fill? (inclou embaràs, part i post-part)  
 
P27. Com valora el seguiment i control que li han realitzat durant tot el procés fins desprès 
del naixement del seu fill? (inclou embaràs, part i post-part)  
 
P28. Hagués volgut més informació sobre:  

28.a.Embaràs?              
28.b.Proves que li varen fer?           
28.c.Part?    
28.d.Post part?    

   
P 101  I ara per acabar: valori de 0 a 10 el seu grau de satisfacció global amb el procés 
embaràs / part / puerperi. (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, tornaria a anar a aquests  mateixos serveis ? 
 

 
 
 
 


