
DOTAZNÍK ZKUŠENOSTÍ S PORODEM (CEQ-CZ) 

CHILDBIRTH EXPERIENCE QUESTIONNAIRE (CEQ) 

 

 Označte, prosím, jednu z nabízených odpovědí, která nejlépe odpovídá Vašemu mínění.    

 

1. Porod a narození dítěte probíhaly podle mých očekávání.     

  rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

2. Během porodu jsem se cítila silná. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

3. Během porodu jsem pociťovala strach. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

4. Během porodu jsem se cítila  být schopná porodit dítě. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

5. Během porodu jsem byla unavená. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

6. Během porodu jsem se cítila šťastná. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

7. Na porod mám mnoho kladných vzpomínek. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

8. Na porod mám mnoho negativních vzpomínek. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

9.  Některé vzpomínky na porod mě deprimují. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

10. Myslím si, že jsem měla možnost spolurozhodovat, zda mohu být na nohou nebo ležet. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

11. Myslím si, že jsem měla možnost spolurozhodovat o své porodní poloze. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

12. Myslím si, že jsem měla možnost spolurozhodovat o výběru utišujících léků. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

13. Porodní asistentka se mi dostatečně věnovala. 

                rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 



 

14. Porodní asistentka se dostatečně věnovala mému partnerovi. 

                rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

15. Porodní asistentka mě průběžně informovala o průběhu mého porodu. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

16. Porodní asistentka měla pochopení pro mé potřeby. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

17. Měla jsem pocit dostatečné péče ze strany porodní asistentky. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

18. Lékařské schopnosti porodního týmu mi navodily pocit bezpečí. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

19. Myslím, že jsem situaci dobře zvládla. 

        rozhodně souhlasím           spíše souhlasím              spíše nesouhlasím              rozhodně nesouhlasím 

 

Odpovědi na otázky 20, 21 a 22 vyznačte křížkem na ose dle intenzity  

 

20. Jak bolestivý byste celkově svůj  porod ohodnotila? 

 žádná bolest                                                                          nejhorší představitelná bolest 

 

21. Jak byste celkově ohodnotila míru své kontroly nad porodem?             

   naprostá kontrola                                                        žádná kontrola  

 

22. Jak byste celkově ohodnotila svůj pocit bezpečí během porodu?  

  cítila jsem se naprosto bezpečně          necítila jsem se bezpečně   
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