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Abreviatūras 
 

AĀT atbalstošo ārstu tīklojums 

BaltHIV Baltijas HIV asociācija 

HBV vīrushepatīts B 

HCV vīrushepatīts C 

HIV cilvēka imūndeficīta vīruss 

LGBT lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs 

STI seksuāli transmisīvās infekcijas 

VDV vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem 

 



5 

 

 

1. Mērķis un metodoloģija 

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot projekta „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot 

veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības 

ar vīriešiem (VDV)” mērķa grupas informētību par tā ietvaros attīstītajiem veselības 

veicināšanas un aprūpes pakalpojumiem (Testpunkts un AĀT), kā arī novērtēt klientu 

apmierinātību ar šiem pakalpojumiem. 

Pētījuma lauka darbs norisinājās no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam. 

Izpētes ietvaros tika izstrādātas 3 aptaujas anketas: 

1) Anketa klientu apmierinātības ar Testpunkta sniegtajiem pakalpojumiem noskaidrošanai 

(skat. 1. un 2.pielikumu); 

2) Anketa klientu apmierinātības ar AĀT sniegtajiem pakalpojumiem noskaidrošanai 

(skat. 3. un 4..pielikumu); 

3) Anketa VDV informētības par projekta laikā attīstītajiem pakalpojumiem 

noskaidrošanai (skat. 5. un 6..pielikumu). 

Anketas bija anonīmas un pieejamas latviešu un krievu valodās. To aizpilde bija 

brīvprātīga. 

Pirmā un otrā anketa bija pieejamas gan papīra formātā, gan aizpildāmas elektroniski 

interneta vietnē http://testpunkts.lv/wp/par-testpunktu/noverte-mus/. Pirmajā gadījumā pēc 

aizpildīšanas anketas respondentam tika lūgts ievietot aizlīmējamā aploksnē un atdot 

pakalpojuma sniedzējam. Otrajā gadījumā pēc pakalpojuma saņemšanas klients saņēma 

Aicinājuma kuponu - informatīvu lapiņu ar norādēm par elektroniskās anketas aizpildi (skat. 

7.pielikumu).  

Pirmā un otrā anketa bija pašaizpildes anketas (katram klientam tika lūgts to aizpildīt pēc 

atbilstošā pakalpojuma saņemšanas); trešā anketa tika aizpildīta tiešās intervijas veidā 

(pētījuma veikšanā speciāli apmācīti brīvprātīgie intervēja naktsklubos un EuroPride (turpmāk 

Praids) nedēļas laikā uzrunātos VDV). 

Aizpildīto anketu rezultāti tika ievadīti elektroniskā datu rāmī, kas tika izveidots MS 

Excel formātā. Datu analīzes veikšanai minētie datu masīvi tika pārveidoti SPSS 20.0 formātā. 

Pavisam kopā pētījuma ietvaros tika apkopoti 148 anketu rezultāti. 

 

 

2. Klientu apmierinātība ar Testpunkta sniegtajiem pakalpojumiem 

Par Testpunktā saņemtajiem veselības veicināšanas un veselības aprūpes pakalpojumiem 

novērtējuma anketas aizpildījuši 38 klienti. 

http://testpunkts.lv/wp/par-testpunktu/noverte-mus/


6 

 

Lielākā daļa anketu aizpildītas latviešu valodā (skat. 1.attēlu). 

 

1.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no valodas, kādā aizpildīta anketa 

 

 

Uz jautājumu par to, no kādiem informācijas avotiem VDV uzzinājuši par Testpunktu un tā 

sniegtajiem pakalpojumiem, derīgas atbildes snieguši 37 vīrieši. Četri biežāk minētie 

informācijas avoti ir internets (šādu avotu uzrāda 32,4% vīriešu), Testpunkta brīvprātīgie 

darbinieki (29,7%), partneris vai draugs (24,3%) un nevalstiskā LGBT organizācija „Mozaīka” 

(24,3%) (skat. 2.attēlu). 

 

2.attēls Respondentu īpatsvars atkarībā no informācijas avota par Testpunktu 

 

 

Tālāk klientiem tika uzdots jautājums, kādus veselības izmeklējumus vai citus 

pakalpojumus viņi saņēmuši Testpunktā. Derīgas atbildes snieguši 37 VDV. Visbiežāk 

vīriešiem veikts HIV eksprestests (94,6% respondentu uzrāda šo atbildi) un sifilisa eksprestests 

(91,9% VDV) (skat. 3.attēlu).  
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Hepatītu B un C testi tika veikti ārpus projekta finanšu līdzekļiem (galvenokārt pēc 

BaltHIV un SPKC līguma par testu piegādi parakstīšanas), tādēļ šie izmeklējumi atzīmēti retāk.  

Visi vīrieši, kuriem tika veikts HIV tests, likumā noteiktajā kārtībā saņēma arī pirms un 

pēctesta konsultāciju, cita veida konsultāciju vai informāciju saņēmuši 13,5% respondentu 

(skat. 3.attēlu). 

 

3.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no saņemtajiem pakalpojumiem 

 

 

Uz jautājumu par to, par kādām tēmām Testpunkta speciālists sniedzis informāciju 

apmeklējuma laikā, arī derīgas atbildes snieguši 37 VDV. 4.attēlā redzams, ka vizītes laikā 

apspriesto tēmu klāsts ir plašs – teju visi klienti saņem informāciju par HIV (kas tas ir, kā ar to 

var inficēties u.tml.) (97,3% klientu atzīst, ka saņēmuši šādu informāciju), par pareizu rīcību, 

kas var samazināt risku inficēties ar STI (prezervatīvu un lubrikantu veidi un pareiza lietošana; 

mazāks seksa partneru skaits, u.tml.) (97,3%) un par to, kur vēl var veikt izmeklējumus HIV un 

citu STI diagnosticēšanai, kā arī kur var saņemt šo slimību ārstēšanu (91,9%). 
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4.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no saņemto konsultāciju tēmām 

 

 

Tālāk anketā tika uzdots jautājums, vai Testpunkta speciālists ieteicis turpināt veselības 

aprūpi pie kāda cita profesionāļa. Derīgas atbildes snieguši 34 vīrieši. 5.attēlā redzams, ka 

visbiežāk (26,5% gadījumu) klientiem ieteikts tālāk vērsties pie kāda ārsta speciālista (urologa, 

dermatovenerologa, infektologa, narkologa u.c.). Visticamāk tas noticis gadījumos, kad 

Testpunkta speciālistam vizītes laikā radušās aizdomas, ka klientam ir kāds veselības 

traucējums. 

 

5.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no nosūtījuma pie cita speciālista 
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Tālāk uz jautājumu par to, cik klienti ir apmierināti ar Testpunkta speciālista sniegto 

informāciju par HIV un citām STI, derīgas atbildes snieguši 37 vīrieši. Visi klienti bijuši vai nu 

apmierināti vai ļoti apmierināti ar saņemto informāciju (skat. 6.attēlu). 

 

6.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar saņemto 

informāciju par HIV un STI 

 

 

Tāpat viennozīmīgi pozitīvs vērtējums sniegts par Testpunkta speciālista sniegto 

informāciju par citiem VDV veselības jautājumiem (skat. 7.attēlu). 

 

7.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar saņemto 

informāciju par citiem VDV veselības jautājumiem 

 

 

 

Tālāk klientiem tika jautāts, vai vizītes laikā viņi ir izjutuši Testpunkta speciālista 

saprotošu attieksmi un spējuši viņam uzticēties. 8.attēlā redzams, ka klienti visnotaļ 

viennozīmīgi atbild, ka Testpunktā jutušies brīvi un droši. Neviens klients nav atzīmējis 

testpunkta apmeklējumu kā biedējošu vai nedrošu. 
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8.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no tā, cik droši jutušies pakalpojumu 

saņemšanas laikā 

 

 

Tālāk VDV tika jautāts, vai viņiem bija iespēja pajautāt visus ar veselību saistītos 

jautājumus, kurus bija vēlējušies Testpunkta speciālistam uzdot. Teju visi vīrieši (97,3%) uz šo 

jautājumu atbild apstiprinoši (skat. 9.attēlu). Vienīgais respondents, kurš sniedzis negatīvu 

atbildi, anketā paskaidro, ka nav neko jautājis, jo vienkārši jautājumu nav bijis. 

 

9.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no tā, vai bijusi iespēja vizītes laikā 

speciālistam uzdot visus interesējošos jautājumus 

 

 

 

Tālāk, taujāti par to, vai viņus apmierinājušas Testpunkta darbinieka atbildes uz 

uzdotajiem jautājumiem, vīrieši viennozīmīgi norāda, ka bijuši apmierināti ar sniegtajām 

atbildēm (skat. 10.attēlu). 
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10.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar saņemtajām 

atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem 

 

 

Uz jautājumu par to, vai VDV vajadzības gadījumā arī turpmāk apmeklēs Testpunktu un 

vai ieteiks to apmeklēt arī citiem saviem draugiem un paziņām, visi 37 klienti, kuri snieguši 

derīgas atbildes uz šo jautājumu, atbildējuši apstiprinoši (n=37; 100,0%). 

Jautāti par šķēršļiem, ar kādiem nācies sastapties Testpunkta pakalpojumu saņemšanā, tikai 

5,4% respondentu identificē kādu šķērsli, proti, ka Testpunktam ir neērts darba laiks (kas ir 

divu darbdienu vakari no plkst. 18:00-20:30). Pārējie vīrieši atzīmē, ka Testpunkta 

pakalpojumu saņemšanai šķēršļu nav bijis (skat. 11.attēlu). 

 

11.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no identificētajiem šķēršļiem 

pakalpojumu saņemšanā 

 

 

Anketas noslēgumā tika iekļauts brīvās atbildes jautājums „Jūsu ieteikumi, kā uzlabot 

veselības aprūpes pakalpojumus VDV; kādas ir VDV vajadzības attiecībā uz veselības aprūpi”. 

Klienti šajā anketas sadaļā veikuši šādas piezīmes: 
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 Cilvēki jāiedrošina uzdrīkstēties. Paldies speciālistei Ingai. Visu cieņu.                   

 Golden telpā auksti. Vajag apkuri.                                                           

 Nepieciešams vairāk reklamēt šo Testpunktu. 

 Process bija apmierinošs. 

 Šobrīd grūti pateikt, esmu apmierināts ar vizīti. :)  

 Tā turpināt! 

 Vairāk informācijas par profilakses pasākumiem pēc nedroša gadījuma rakstura 

dzimumsakara. 

 Vairāk sniegt informāciju, lai cilvēki zina par šādu iespēju.                                 

 Vairāk tādus jaukus darbiniekus!      

 Visas manas vajadzības apmierināja pilnīgi. Lūdzu turpiniet glābt cilvēkiem dzīvību! 

 Viss bija labi. 

 Viss ir labi. 

 

 

3. Klientu apmierinātība ar AĀT sniegtajiem pakalpojumiem 

Anketas par apmierinātību ar AĀT saņemtajiem pakalpojumiem aizpildījuši 13 vīrieši. 

Vairāk kā puse anketu aizpildītas latviešu valodā (skat. 12.attēlu). 

 

12.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no valodas, kādā aizpildīta anketa 

 

 

Biežākie avoti, kur vīrieši guvuši informāciju par AĀT sniegtajiem pakalpojumiem, ir 

partneris vai draugs (46,2% vīriešu uzrāda šādu atbildi), klubs Golden (23,1%), organizācija 

„Mozaīka” (23,1%) un Testpunktā strādājošais speciālists (23,1%) (skat. 13.attēlu). 
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13.attēls Respondentu īpatsvars atkarībā no informācijas avota par AĀT 

 

 

 

AĀT speciālistu veiktie izmeklējumi vīriešiem, kā redzams 14.attēlā, ir plaši – visiem 

vīriešiem ņemtas venozās asinis veselības stāvokļa un tā traucējumu noteikšanai (100,0%), 

veikta ķermeņa apskate (92,3%), kā arī ņemtas uztriepes infekciju ierosinātāju noteikšanai no 

ķermeņa atverēm, kas var kalpot kā STI ieejas vārti (84,6%).  
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14.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no saņemtajiem pakalpojumiem 

 

 

Tāpat vizītes laikā ārsts VDV sniedzis informāciju un konsultējis par dažādiem veselības 

jautājumiem. Trīs biežāk aplūkotās tēmas ir HIV infekcija, sifiliss un uzvedība, kas var mazināt 

inficēšanās risku ar STI (prezervatīvu un lubrikantu veidi un pareiza lietošana; mazāks seksa 

partneru skaits, u.tml.) – šo tēmu apspriešanu atzīmē 92,3% aptaujāto VDV. 

 

15.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no saņemto konsultāciju tēmām 
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16.attēlā redzams, ka VDV vizītes laikā pie AĀT ārsta nepieciešamības gadījumā saņēmuši 

arī nosūtījumu pie citiem speciālistiem, visbiežāk pie cita atbalstošo ārstu tīklojuma pārstāvja 

(kas liecina par labu savstarpēju sadarbību AĀT speciālistu vidū) vai pie cita ārsta speciālista 

(urologa, dermatovenerologa, infektologa, narkologa u.tml.) – šādus nosūtījumus sakās 

saņēmuši 66,7% aptaujāto VDV. 

 

16.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no nosūtījuma pie cita speciālista 

 

 

Uz jautājumu par to, cik apmierināti ir VDV ar ārsta vizītes laikā saņemto informāciju par 

HIV un asociētajām STI, 92,3% respondentu atbild, ka ir apmierināti. Neitrālu viedokli par 

saņemto informāciju paudis tikai viens pacients (skat. 17.attēlu). 

 

17.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar saņemto 

informāciju par HIV un STI 
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Arī par saņemto informāciju par citiem veselības jautājumiem praktiski visi vīrieši ir 

apmierināti (skat. 18.attēlu). Tikai viens respondents atbildējis, ka sniegtā informācija viņu 

atstājusi vienaldzīgu. Negatīvu vērtējumu par saņemtajām konsultācijām nav sniedzis neviens 

pacients.  

 

18.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar saņemto 

informāciju par citiem VDV veselības jautājumiem 

 

 

 

Uz jautājumu par to, vai viņi jutušies droši un brīvi AĀT ārsta vizītes laikā, visi pacienti 

snieguši pozitīvu atbildi – skat. 19.attēlu. 

 

19.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no tā, cik droši jutušies pakalpojumu 

saņemšanas laikā 

 

 

Tālāk anketā VDV tika jautāts, vai viņiem vizītes laikā bijusi iespēja uzdot visus 

interesējošos jautājumus ārstam. Pilnīgi visi respondenti (100,0%, n=13) atbildējuši 
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apstiprinoši. Kā redzams 20.attēlā, arī no ārsta saņemtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 

visus VDV ir apmierinājušas. 

 

20.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar saņemtajām 

atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem 

 

 

Teju visi aptaujātie VDV atbildējuši, ka ieteiks konkrēto ārstu apmeklēt arī citiem saviem 

draugiem vai paziņām (skat. 21.attēlu). Tikai viens VDV uz minēto jautājumu sniedzis 

negatīvu atbildi. 

 

21.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no tā, vai ieteiks arī citiem VDV 

apmeklēt konkrēto ārstu 

 

 

 

Secināms, ka AĀT sniegtie pakalpojumi mērķa grupai bijuši viegli pieejami un ērti, jo, kā 

redzams 22.attēlā, 84,6% aptaujāto atbildējuši, ka nav saskārušies ar nekādiem šķēršļiem 

pakalpojumu saņemšanā. Tikai divi VDV norādījuši, ka viņiem vizīte bijusi ilgi jāgaida, t.i. pie 

ārsta bijuši aizņemti visi tuvākie pieraksta laiki. 
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22.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no identificētajiem šķēršļiem 

pakalpojumu saņemšanā 

 

 

Uz anketas noslēdzošo brīvo jautājumu par to, vai vīriešiem ir kādi ieteikumi, kā uzlabot 

veselības aprūpes pakalpojumus VDV, tikai divi respondenti veikuši kādas piezīmes, proti: 

 Pašreizējā testu un pakalpojumu kārtība ir izstrādāta ļoti labi, un novēlu tā turpināt. Tas 

var reāli samazināt saslimšanas izplatību. Īpaši gribu uzslavēt Dr. Dainu Semjonovu; 

 Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu... 

 

 

4. VDV informētība par pakalpojumiem 

Uz ekspresaptaujas jautājumiem atbildējuši 97 vīrieši. Lielākā daļa anketu aizpildītas 

latviešu valodā (skat. 23.attēlu). 

 

23.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no valodas, kādā aizpildīta anketa 
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Uz ekspresaptaujas jautājumiem visbiežāk atbildējuši vīrieši, kuri apmeklējuši naktsklubu 

Golden – šeit aptaujāta puse respondentu. Trešdaļa respondentu bijuši kluba XXL apmeklētāji. 

Un desmitā daļa aptaujas dalībnieku bijuši Praida dalībnieki un aptaujāti Kaņepes kultūras 

centrā (skat. 24.attēlu). 

 

24.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no anketas aizpildīšanas vietas 

 

 

Uz jautājumu, vai ir dzirdēts par to, ka Rīgā darbojas VDV paredzēts Testpunkts, vairāk kā 

puse (64,9%) respondentu atbild apstiprinoši. Tas nozīmē, ka Testpunkta reklāma ir sasniegusi 

pietiekami lielu daļu VDV populācijas.  

 

25.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no informētības par Testpunktu 

 

  

Jautāti par to, kur viņi ieguvuši informāciju par Testpunkta darbību, visbiežāk VDV atbild, 

ka ieguvuši to, apmeklējot klubu Golden (23,8% respondentu), ka to pateicis partneris vai kāds 

draugs (19,0%), vai arī informāciju atraduši internetā (17,5%) (skat. 26.attēlu).  
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26.attēls Respondentu īpatsvars atkarībā no informācijas avotiem par Testpunktu 

 

 

 

Nedaudz mazāks VDV īpatsvars ir informēti par to, ka Testpunkta speciālisti sniedz 

pakalpojumus divas reizes mēnesī arī klubos Golden un XXL. Taču informēto vīriešu īpatsvars 

ir pietiekami augsts – 53,6% (skat. 27.attēlu). Turklāt tas vērtējams kontekstā ar faktu, ka darbs 

klubos uzsākts vēlākā projekta gaitā - 6 mēnešus pēc Testpunkta atklāšanas klubā Golden un 9 

mēnešus pēc Testpunkta atklāšanas - klubā XXL. 

 

27.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no informētības par naktsklubos 

sniegtajiem Testpunkta pakalpojumiem 
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Nedaudz atšķirīgi ir arī informācijas avoti, kur gūtas ziņas par klubos veiktajiem infekciju 

ekspresizmeklējumiem (skat. 28.attēlu). Trīs biežāk minētie avoti ir organizācijas BaltHIV 

kolektīvs (26,9%), partneris vai draugs (21,2%), kā arī Testpunkta kolektīvs (17,3%). 

 

28.attēls Respondentu īpatsvars atkarībā no informācijas avotiem par naktsklubos 

sniegtajiem Testpunkta pakalpojumiem 

 

 

 

Par to, ka Latvijā darbojas speciāli apmācīts AĀT, vīriešu zināšanas ir nepietiekamas – 

apstiprinoši uz šo jautājumu atbild tikai ceturtā daļa VDV (skat. 29.attēlu). 

 

29.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no informētības par AĀT 
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Biežākie informācijas avoti, no kuriem iegūta informācija par AĀT, kā redzams 30.attēlā, 

ir organizācijas Baltijas HIV asociācija kolektīvs (31,8% par AĀT informēto vīriešu norāda 

šādu avotu), draugs vai partneris (22,7%), vai arī Testpunkta darbinieki vai brīvprātīgie 

(22,7%). 

 

30.attēls Respondentu īpatsvars atkarībā no informācijas avotiem par AĀT 

 

 

Jautāti par to, vai VDV paši jau ir izmantojuši kādu no šiem pakalpojumiem, piektā daļa 

aptaujāto norāda, ka apmeklējuši Testpunktu, 16,5% saņēmuši Testpunkta pakalpojumus klubā 

Golden, tikpat liels īpatsvars – klubā XXL, AĀT speciālistus apmeklējuši nepilni 10% 

respondentu (skat. 31.attēlu). Trešā daļa personu norāda, ka par šiem pakalpojumiem iepriekš 

nav zinājuši, taču vēlētos tos izmantot. Tomēr 17,6% vīriešu uzskata, ka šādi pakalpojumi 

viņiem nav nepieciešami. 
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31.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no pakalpojumu izmantošanas 

pieredzes 

 

 

Tie VDV, kuri ir izmantojuši kādu no projekta laikā attīstītajiem pakalpojumiem, ir 

viennozīmīgi apmierināti ar tiem (skat.32.attēlu). Tikai viens respondents izteicis 

neapmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti. 

 

32.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no apmierinātības ar izmantotajiem 

pakalpojumiem 

 

 

33.attēlā redzams, ka personas, kuras kaut reizi izmantojušas kādu no projekta ietvaros 

izveidotajiem pakalpojumiem, tos labprāt iesaka arī citiem mērķa grupas pārstāvjiem. 
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33.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no tā, vai ieteiks pakalpojumus citiem 

VDV 

 

 

Ekspresaptaujas noslēgumā VDV tika jautāts, vai viņi kaut reizi mūžā ir veikuši HIV testu. 

Satraucoši augsts ir noliedzošas atbildes sniedzēju īpatsvars – 32,6% (skat. 34.attēlu). 

 

34.attēls Respondentu skaits un īpatsvars atkarībā no HIV testa veikšanas pieredzes 

dzīves laikā 
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Secinājumi 

1. Projekta mērķa grupas informētība par Testpunkta sniegtajiem pakalpojumiem ir 

pietiekami augsta, tomēr tā nav pietiekama attiecībā uz AĀT pakalpojumiem; 

2. Visbiežāk minētais informācijas avots par projektā attīstītajiem pakalpojumiem ir „no 

mutes mutē”, proti, informāciju nodod projekta un tajā iesaistīto organizāciju darbinieki 

un brīvprātīgie, kā arī mērķa grupas pārstāvji viens otram; 

3. Biežāk Testpunktā saņemtie pakalpojumi ir HIV un sifilisa eksprestesti; AĀT biežāk 

tiek saņemti citi veselības izmeklējumi, eksprestesti tiek izmantoti reti; 

4. Biežākās tēmas, kas pārrunātas ar VDV vizītes laikā Testpunktā un AĀT ir HIV 

infekcija un uzvedība inficēšanās ar STI riska mazināšanai;  

5. Testpunkts un AĀT kalpo kā izejas punkts tālākai veselības aprūpei – vairums 

apmeklētāju saņem nosūtījumus uz citiem veselības veicināšanas un aprūpes 

pakalpojumiem; 

6. Projekta mērķagrupas apmierinātība ar projektā attīstītajiem pakalpojumiem ir ļoti 

augsta; praktiski visi VDV pakalpojumus iesaka arī citiem populācijas pārstāvjiem; 

7. VDV neidentificē šķēršļus projektā attīstīto pakalpojumu saņemšanā; tikai atsevišķas 

personas norāda uz neērtu Testpunkta darba laiku un garām pieraksta rindām AĀT ārstu 

praksēs; 

8. Nepietiekams ir dzīves laikā HIV testu veikušo VDV īpatsvars, kas netieši norāda uz 

šādu pakalpojumu turpināšanas nepieciešamību. 
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1.pielikums – Testpunkta anketa (LV) 

 

 
 

 

 

 

Godātais apmeklētāj! 

Informējam, ka veselības aprūpes pakalpojumu, kuru Jūs tikko saņēmāt, finansiāli atbalstījis projekts „Sociālās 

iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035), ko ievieš biedrība „Baltijas HIV 

asociācija”. Projekta izvērtēšanas nolūkos, kā arī, lai turpmāk arvien uzlabotu pakalpojumu, kas speciāli paredzēti 

VDV mērķa grupai, kvalitāti, lūdzam Jūs aizpildīt šo novērtēšanas anketu par saņemto pakalpojumu! Anketa ir 

anonīma. Pēc tās aizpildīšanas ievietojiet to marķētā aploksnē, aizlīmējiet un atdodiet Testpunkta speciālistam, 

kurš sniedza Jums pakalpojumu. Aploksnes atvērs tikai projekta pētnieks. Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai 

apkopotā veidā, un Jūsu personība nekādā veidā nebūs identificējama. 

 

1. Anketas aizpildīšanas datums: 

   

DD MM GGGG 

 

2. Kā Jūs uzzinājāt, ka šis Testpunkts sniedz pakalpojumus VDV (atzīmēt visu atbilstošo)? 

1 Man to pateica partneris / draugs / paziņa  

2 Mani informēja Testpunkta speciālists  

3 Mani informēja Testpunkta brīvprātīgais darbinieks  

4 Uzzināju organizācijā „Mozaīka”  

5 Uzzināju klubā Golden  

6 Uzzināju klubā XXL  

7 Uzzināju saunā (minēt, kurā):_____________________________________________  

8 Atradu informāciju internetā (piemēram, www.testpunkts.lv/wp; www.balthiv.com; www.mozaika.lv)  

9 Atradu informāciju sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, Draugiem.lv, u.c.)  

10 Citur (norādīt, kur):_____________________________________________________  

 

3. Kādus izmeklējumus Testpunkta speciālists Jums vizītes laikā veica (atzīmējiet krustiņu atbilstošajā 

lodziņā pie katra pakalpojuma)?  

Nr. Tēma Jā Nē 
Grūti 

pateikt 

1 Veica HIV eksprestestu, ņemot asinis no pirksta    

2 Veica vīrushepatīta B eksprestestu, ņemot asinis no pirksta    

3 Veica vīrushepatīta C eksprestestu, ņemot asinis no pirksta    

4 Veica sifilisa eksprestestu, ņemot asinis no pirksta    

5 Izsniedza bezmaksas prezervatīvus un / vai lubrikantus    

6 Cits pakalpojums (miniet, kāds):________________________    

 

4. Vai Testpunkta speciālists Jums sniedza konsultāciju par šādiem ar veselību saistītiem jautājumiem 

(atzīmējiet krustiņu atbilstošajā lodziņā pie katras tēmas)? 

Nr. Tēma Jā Nē 
Grūti 

pateikt 

1 HIV / AIDS – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

2 Sifiliss – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

3 Gonoreja – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

4 Hlamidioze – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

5 Vīrushepatīts B – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

6 Vīrushepatīts C – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

7 Kur vēl var veikt izmeklējumus HIV un citu minēto seksuāli transmisīvo 

infekciju diagnosticēšanai; kur var saņemt šo slimību ārstēšanu 

   

8 Pareiza rīcība, kas var samazināt risku inficēties ar augstāk minētajām 

saslimšanām (prezervatīvu un lubrikantu veidi un pareiza lietošana; mazāks seksa 

partneru skaits, u.tml.) 

   

 

 

 

http://www.testpunkts.lv/wp
http://www.balthiv.com/
http://www.mozaika.lv/
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5. Vai Testpunkta speciālists Jums ieteica griezties / Jūs nosūtīja pie šādiem speciālistiem: 

Nr. Speciālists Jā Nē 
Grūti 

pateikt 

1 Speciāli apmācīts VDV Atbalstošo ārstu tīklojuma (AĀT) dalībnieks - ārsts    

2 Ārsts speciālists (urologs, dermatovenerologs, infektologs, narkologs u.c.), kas nav 

AĀT dalībnieks 

   

3 Jūsu ģimenes ārsts    

4 Cits speciālists (miniet, kāds):________________________    

 

6. Cik apmierināts Jūs esat ar Testpunkta speciālista sniegto informāciju par HIV un citām seksuāli 

transmisīvajām infekcijām (apvilkt aplīti tikai ap vienu atbilstošo ciparu)? 

Ļoti neapmierināts Neapmierināts Vidēji, ne apmierināts, ne 

neapmierināts 

Apmierināts Ļoti apmierināts 

1 2 3 4 5 

 

7. Cik apmierināts Jūs esat ar Testpunkta speciālista sniegto informāciju par citiem VDV veselības 

jautājumiem (apvilkt aplīti tikai ap vienu atbilstošo ciparu)? 

Ļoti neapmierināts Neapmierināts Vidēji, ne apmierināts, ne 

neapmierināts 

Apmierināts Ļoti apmierināts 

1 2 3 4 5 

 

8. Vai vizītes laikā izjutāt Testpunkta speciālista saprotošu attieksmi un spējāt viņam uzticēties? Novērtējiet, 

cik brīvi un droši jutāties vizītes laikā (apvilkt aplīti tikai ap vienu atbilstošo ciparu)! 

Nemaz nejutos 

droši 

Drīzāk nejutos droši Vidēji, nejutos ne nedroši, 

ne droši 

Drīzāk jutos droši Jutos ļoti droši 

1 2 3 4 5 

 

9. Vai Jums bija iespēja pajautāt visus ar veselību saistītos jautājumus, kurus vēlējāties Testpunkta 

speciālistam uzdot (atzīmēt tikai vienu atbildi)? 

1 Jā  

2 Nē - paskaidrojiet iemeslu:___________________________________________________  

3 Nezinu / grūti pateikt  

 

10. Vai Jūs apmierināja Testpunkta speciālista atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem (atzīmēt tikai vienu 

atbildi)? 

1 Jā, pilnībā apmierināja  

2 Daļēji apmierināja  

3 Nē, neapmierināja - paskaidrojiet iemeslu; miniet, uz kādiem jautājumiem neguvāt atbildes: 

_________________________________________________________________________ 

 

4 Nezinu / grūti pateikt  

 

11. Vai Jūs vajadzības gadījumā arī turpmāk apmeklēsiet šo Testpunktu un vai ieteiksiet to apmeklēt arī 

citiem saviem draugiem / paziņām (atzīmēt tikai vienu atbildi)? 

1 Jā  

2 Nē  

3 Nezinu / neesmu drošs  

 

12. Ar kādām grūtībām / šķēršļiem Jums bija jāsaskaras šī Testpunkta pakalpojumu saņemšanā (varat atzīmēt 

vairākas atbildes)? 

1 Neērti darba laiki  

2 Ilgi jāgaida rindā uz vizīti (garš pieraksts)  

3 Pārāk īss vizītes laiks (speciālists nevarēja veltīt Jums pietiekami daudz laika)  

4 Cits šķērslis (miniet, kāds):__________________________________  

5 Nesaskāros ne ar vienu no uzskaitītajiem šķēršļiem  

 

13. Jūsu ieteikumi, kā uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus VDV; kādas ir VDV vajadzības attiecībā uz 

veselības aprūpi: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Sirsnīgi pateicamies par Jūsu ieguldīto laiku anketas aizpildīšanā! 
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2.pielikums - Testpunkta anketa (RUS) 

 

 

 

 

Уважаемый посетитель! 

Информируем Вас, что полученную Вами медицинскую услугу финансово поддержала «Балтийская 

ассоциация ВИЧ»/ „Baltijas HIV asociācija” в рамках реализуемого проекта „Социальная поддержка 

Мужчин, имеющих (сексуальную) Связь с Мужчинами (МСМ), и улучшение для МСМ доступности 

медицинских услуг» (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035). Для того, чтобы подобные проекты могли 

продолжаться и впредь, просим заполнить анонимную анкету о полученной услуге. Анкета анонимна. 

Заполненную безымянную анкету вложите в безымянный конверт, заклейте и отдайте специалисту 

Тестпункта. Конверт откроет только исследователь проекта. Ответы будут использованы для выводов о 

процессе в целом, и Ваша личность не будет разглашена.  

 

1. Дата заполнения анкеты: 

   

ДД ММ ГГГГ 

 

2. Как вы узнали о данной услуге? Отметьте внизу пункты / пункт. 

1 Мне сообщил партнер / друг / знакомый  

2 Меня проинформировал специалист Тестпункта  

3 Меня проинформировал волонтер Тестпункта  

4 Узнал в организации «Мозаика»  

5 Пoсoветoвал врач  

6 Узнал в клубе Golden  

7 Узнал в клубе XXL  

8 Узнал в организации (какой: __________________________________________________)  

9 Узнал в сауне и т.д. (укажите, пож-ста, название):_____________________________________________  

10 Узнал из интернет-ресурса, как, напр., www.testpunkts.lv, www.balthiv.com, www.mozaika.lv   

11 Нашёл информацию в соц. сетях Twitter, Facebook, Draugiem.lv, VKontakte и т.д.  

12 В другом месте:___________________________________________________________  

 

3. Что за услуги оказал Вам специалист во время Вашего визита?  

Nr. Тема Да Нет 
Трудно 

сказать 

1 Сделал экспресс-тест на ВИЧ, взяв кровь из пальца    

2 Сделал экспресс-тест на гепатит «B», взяв кровь из пальца    

3 Сделал экспресс-тест на гепатит «C», взяв кровь из пальца    

4 Сделал экспресс-тест на сифилис    

5 Выдал бесплатные презервативы и/ или лубриканты    

6 Если оказал другую услугу, то укажите, пож-ста, какую    

 

4. Предоставил ли специалист консультацию по каким-либо темам охраны здоровья?  

Nr. Тема Да Нет 
Трудно 

сказать 

1 ВИЧ/СПИД – что это, и как это распространяется    

2 Сифилис – что это, и как им заражаются    

3 Гонорея – что это, и каковы возможные способы заражения    

4 Хламидиоз – что это, и способы возможного заражения    

5 Вирусный гепатит «B» - что это, а также способы заражения     

6 Вирусный гепатит «C» - что это, способы заражения     

7 Сообщил ли специалист, где еще можно сдать анализы на ВИЧ, сифилис и 

т.д.?  

   

8 Рассказал ли о путях профилактики с целью уменьшения риска заражения 

означенными болезнями? (виды презервативов, лубрикантов, стратегия 

половой жизни и позитивное значение малого числа партнеров, и т.д.) 

   

 

 

http://www.testpunkts.lv/
http://www.balthiv.com/
http://www.mozaika.lv/
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5. Посоветовал ли Вам специалист обратиться или дал направление к следующим специалистам: 

Nr. Специалист Да Нет 
Трудно 

сказать 

1 К специально обученному врачу сети поддержки мужчин, имеющих связь с мужчинами    

2 К врачу-специалисту (урологу, дерматовенерологу, инфектологу, наркологу и т.д.) не 

из сети поддержки 
   

3 К Вашему семейному врачу    

4 К другому специалисту (укажите, пож-ста, к какому)    

 

6. Насколько Вы удовлетворены предоставленной специалистом информацией о ВИЧ и других 

сексуально-трансмиссивных заболеваниях? Обведите кружком только ОДИН из следующих вариантов. 

Очень 

неудовлетворён 

Неудовлетворён Более-менее, не могу 

определиться 

Удовлетворен Очень 

удовлетворён 

1 2 3 4 5 

 

7. Насколько Вы удовлетворены информацией специалиста о других связанных со здоровьем 

вопросах, актуальных для мужчин, имеющих связь с мужчинами? Обведите кружком только ОДИН из 

следующих вариантов. 

Очень 

неудовлетворён 

Неудовлетворён Более-менее, не могу 

определиться 

Удовлетворен Очень 

удовлетворён 

1 2 3 4 5 

 

8. Довольны ли Вы отношением специалиста? Могли ли ему довериться? Оцените. Обведите 

кружком только ОДИН из следующих вариантов. 

Не чувствовал себя 

уверенно вообще 

Скорее не чувствовал 

себя уверенно 

Ни то, ни другое Скорее чувствовал 

себя уверенно 

Чувствовал себя 

очень уверенно 

1 2 3 4 5 

 

9. Смогли ли Вы задать все волнующие Вас вопросы о здоровье? Отметьте только ОДИН вариант 

ответа 

1 Да  

2 Нет – объясните причину:_______________________________________________________________  

3 Не знаю / трудно сказать  

 

10. Удовлетворили ли Вас предоставленные специалистом ответы? Отметьте только ОДИН вариант 

ответа 

1 Да, полностью удовлетворили  

2 Частично удовлетворили  

3 Нет, не удовлетворили – объясните, почему; укажите, на какой вопрос Вы так и не получили ответа: 

_________________________________________________________________________ 

 

4 Не знаю / затрудняюсь ответить  

 

11. В случае необходимости посетите ли Вы этого специалиста еще раз? Порекомендуете ли этого 

специалиста своим друзьям и знакомым? Отметьте только ОДИН вариант ответа 

1 Да  

2 Нет  

3 Не знаю / затрудняюсь ответить  

 

12. При получении данной услуги Тестпункта были ли какие-либо проблемы? Возможны несколько 

вариантов ответа 

1 Неудобное время работы  

2 Долго надо было ждать в очереди на визит или длинная очередь из заранее записавшихся  

3 Слишком короткое время визита, так что врач не смог уделить Вам достаточно времени  

4 Если другая помеха, то укажите:__________________________________  

5 Препятствий не было  

 

13. Ваши рекомендации и пожелания, как улучшить предоставление медицинских услуг для мужчин, 

имеющих связь с мужчинами. Какие еще неудовлетворенные потребности в сфере здравоохранения 

существуют у этой категории населения? 

____________________________________________________________________________________________ 

От всей души благодарим Вас за уделенное нам время!  
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3.pielikums – AĀT anketa (LV) 

 

 
 

 

 

 

Ārsta prakses kods: __________________ (aizpilda pētnieks) 

Godātais apmeklētāj! 

Informējam, ka veselības aprūpes pakalpojumu, kuru Jūs tikko saņēmāt, finansiāli atbalstījis projekts „Sociālās 

iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)” (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035), ko ievieš biedrība „Baltijas HIV 

asociācija”. Projekta izvērtēšanas nolūkos, kā arī, lai turpmāk arvien uzlabotu pakalpojumu, kas speciāli paredzēti 

VDV mērķa grupai, kvalitāti, lūdzam Jūs aizpildīt šo novērtēšanas anketu par saņemto pakalpojumu! Anketa ir 

anonīma. Pēc tās aizpildīšanas ievietojiet to marķētā aploksnē, aizlīmējiet un atdodiet ārstam, kurš sniedza Jums 

pakalpojumu. Aploksnes atvērs tikai projekta pētnieks. Jūsu atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā, un Jūsu 

personība nekādā veidā nebūs identificējama. 

 

1. Anketas aizpildīšanas datums: 

   

DD MM GGGG 

 

2. Kā Jūs uzzinājāt, ka šis ārsts sniedz pakalpojumus VDV (atzīmēt visu atbilstošo)? 

1 Man to pateica partneris / draugs / paziņa  

2 Mani informēja Testpunkta speciālists  

3 Mani informēja Testpunkta brīvprātīgais darbinieks  

4 Uzzināju organizācijā „Mozaīka”  

5 Uzzināju klubā Golden  

6 Uzzināju klubā XXL  

7 Uzzināju saunā (minēt, kurā):_____________________________________________  

8 Atradu informāciju internetā (piemēram, www.testpunkts.lv/wp; www.balthiv.com; www.mozaika.lv)  

9 Atradu informāciju sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, Draugiem.lv, u.c.)  

10 Citur (norādīt, kur):_____________________________________________________  

 

3. Kādu apskati un izmeklējumus ārsts Jums vizītes laikā veica (atzīmējiet krustiņu atbilstošajā lodziņā pie 

katra pakalpojuma)?  

Nr. Tēma Jā Nē 
Grūti 

pateikt 

1 Veica HIV eksprestestu, ņemot asinis no pirksta    

2 Veica sifilisa eksprestestu, ņemot asinis no pirksta    

3 Ņēma asinis no vēnas citu izmeklējumu veikšanai    

4 Ņēma uztriepi no rīkles gļotādas    

5 Ņēma uztriepi no dzimumlocekļa atveres    

6 Ņēma uztriepi no anālās atveres    

7 Veica dzimumlocekļa un/vai ķermeņa ādas apskati    

 

4. Vai ārsts Jums sniedza konsultāciju par šādiem ar veselību saistītiem jautājumiem (atzīmējiet krustiņu 

atbilstošajā lodziņā pie katras tēmas)? 

Nr. Tēma Jā Nē 
Grūti 

pateikt 

1 HIV / AIDS – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

2 Sifiliss – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

3 Gonoreja – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

4 Hlamidioze – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

5 Vīrushepatīts B – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

6 Vīrushepatīts C – kas tas ir, kā ar to var inficēties, u.c.    

7 Kur vēl var veikt izmeklējumus HIV un citu minēto seksuāli transmisīvo infekciju 

diagnosticēšanai 

   

8 Pareiza rīcība, kas var samazināt risku inficēties ar augstāk minētajām saslimšanām 

(prezervatīvu un lubrikantu veidi un pareiza lietošana; mazāks seksa partneru skaits, u.tml.) 

   

 

 

http://www.testpunkts.lv/wp
http://www.balthiv.com/
http://www.mozaika.lv/
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5. Vai ārsts Jums ieteica griezties / Jūs nosūtīja pie šādiem speciālistiem: 

Nr. Speciālists Jā Nē 
Grūti 

pateikt 

1 VDV Testpunkta speciālists    

2 Cits speciāli apmācīts VDV Atbalstošo ārstu tīklojuma (AĀT) dalībnieks - ārsts    

3 Cits ārsts speciālists (urologs, dermatovenerologs, infektologs, narkologs u.c.), kas 

nav AĀT dalībnieks 
   

4 Jūsu ģimenes ārsts    

5 Cits speciālists (miniet, kāds):________________________    

 

6. Cik apmierināts Jūs esat ar ārsta sniegto informāciju par HIV un citām seksuāli transmisīvajām 

infekcijām (apvilkt aplīti tikai ap vienu atbilstošo ciparu)? 

Ļoti neapmierināts Neapmierināts Vidēji, ne apmierināts, ne 

neapmierināts 

Apmierināts Ļoti apmierināts 

1 2 3 4 5 

 

7. Cik apmierināts Jūs esat ar ārsta sniegto informāciju par citiem VDV veselības jautājumiem (apvilkt aplīti 

tikai ap vienu atbilstošo ciparu)? 

Ļoti neapmierināts Neapmierināts Vidēji, ne apmierināts, ne 

neapmierināts 

Apmierināts Ļoti apmierināts 

1 2 3 4 5 

 

8. Vai vizītes laikā izjutāt ārsta saprotošu attieksmi un spējāt viņam uzticēties? Novērtējiet, cik brīvi un 

droši jutāties vizītes laikā (apvilkt aplīti tikai ap vienu atbilstošo ciparu)! 

Nemaz nejutos 

droši 

Drīzāk nejutos 

droši 

Vidēji, nejutos ne nedroši, 

ne droši 

Drīzāk jutos droši Jutos ļoti droši 

1 2 3 4 5 

 

9. Vai Jums bija iespēja pajautāt visus ar veselību saistītos jautājumus, kurus vēlējāties ārstam uzdot 

(atzīmēt tikai vienu atbildi)? 

1 Jā  

2 Nē - paskaidrojiet iemeslu:___________________________________________________  

3 Nezinu / grūti pateikt  

 

10. Vai Jūs apmierināja ārsta atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem (atzīmēt tikai vienu atbildi)? 

1 Jā, pilnībā apmierina  

2 Daļēji apmierina  

3 Nē, neapmierina - paskaidrojiet iemeslu; miniet, uz kādiem jautājumiem neguvāt atbildes: 

_________________________________________________________________________ 

 

4 Nezinu / grūti pateikt  

 

11. Vai Jūs vajadzības gadījumā arī turpmāk apmeklēsiet šo ārstu un vai ieteiksiet šo ārstu apmeklēt arī 

citiem saviem draugiem / paziņām (atzīmēt tikai vienu atbildi)? 

1 Jā  

2 Nē  

3 Nezinu / neesmu drošs  

 

12. Ar kādām grūtībām / šķēršļiem Jums bija jāsaskaras šī ārsta pakalpojumu saņemšanā (varat atzīmēt 

vairākas atbildes)? 

1 Neērti darba laiki  

2 Ilgi jāgaida rindā uz vizīti (garš pieraksts)  

3 Pārāk īss vizītes laiks (ārsts nevarēja veltīt Jums pietiekami daudz laika)  

4 Pakalpojuma cena pārāk augsta  

5 Cits šķērslis (miniet, kāds):__________________________________  

6 Nesaskāros ne ar vienu no uzskaitītajiem šķēršļiem  

 

13. Jūsu ieteikumi, kā uzlabot veselības aprūpes pakalpojumus VDV; kādas ir VDV vajadzības attiecībā uz 

veselības aprūpi: 

___________________________________________________________________________________________ 

Sirsnīgi pateicamies par Jūsu ieguldīto laiku anketas aizpildīšanā! 
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4.pielikums – AĀT anketa (RUS) 

 

 
                                             

 

 

 

Код практики врача: __________________ (заполняет исследователь) 

Уважаемый посетитель! 

Информируем Вас, что полученную Вами медицинскую услугу финансово поддержала «Балтийская 

ассоциация ВИЧ»/ „Baltijas HIV asociācija” в рамках реализуемого проекта „Социальная поддержка 

Мужчин, имеющих (сексуальную) Связь с Мужчинами (МСМ), и улучшение для МСМ доступности 

медицинских услуг» (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/043/035). Для того, чтобы подобные проекты могли 

продолжаться и впредь, просим заполнить анонимную анкету о полученной услуге. Анкета анонимна. 

Обратная связь поможет улучшить нашу работу на благо Вас и всего общества. Заполненную безымянную 

анкету вложите в безымянный конверт, заклейте и отдайте врачу.  

 

1. Дата заполнения анкеты: 

   

ДД ММ ГГГГ 

 

2. Как вы узнали о данной услуге? Отметьте внизу пункты / пункт. 

1 Мне сообщил партнер / друг / знакомый  

2 Меня проинформировал специалист Тестпункта  

3 Меня проинформировал волонтер Тестпункта  

4 Узнал в организации «Мозаика»  

5 Узнал в клубе Golden  

6 Узнал в клубе XXL  

7 Узнал в сауне и т.д. (укажите, пож-ста, название):_____________________________________________  

8 Узнал из интернет-ресурса, как, напр., www.testpunkts.lv, www.balthiv.com, www.mozaika.lv   

9 Нашёл информацию в соц. сетях Twitter, Facebook, Draugiem.lv, VKontakte и т.д.  

10 Другое (укажите):_____________________________________________________  

 

3. Что за услуги оказал Вам врач во время Вашего визита?  

Nr. Тема Да Нет 
Трудно 

сказать 

1 Сделал экспресс-тест на ВИЧ, взяв кровь из пальца    

2 Сделал экспресс-тест на сифилис, взяв кровь из пальца     

3 Взял кровь из вены для каких-либо других анализов    

4 Взял мазок изо рта/глотки    

5 Взял мазок из отверстия полового члена    

6 Взял мазок из анального отверстия    

7 Произвел осмотр полового члена и/или кожи тела     

 

4. Предоставил ли врач консультацию по каким-либо темам охраны здоровья?  

Nr. Тема Да Нет 
Трудно 

сказать 

1 ВИЧ/СПИД – что это, и как это распространяется    

2 Сифилис – что это, и как им заражаются    

3 Гонорея – что это, и каковы возможные способы заражения    

4 Хламидиоз – что это, и способы возможного заражения    

5 Вирусный гепатит «B» - что это, а также способы заражения     

6 Вирусный гепатит «C» - что это, способы заражения     

7 Сообщил ли врач, где еще можно сдать анализы на ВИЧ, сифилис и т.д.?     

8 Рассказал ли о путях профилактики с целью уменьшения риска заражения 

означенными болезнями? (виды презервативов, лубрикантов, стратегия 

половой жизни и позитивное значение малого числа партнеров, и т.д.) 

   

 

http://www.testpunkts.lv/
http://www.balthiv.com/
http://www.mozaika.lv/
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5. Посоветовал ли Вам врач обратиться или дал направление к следующим специалистам: 

Nr. Специалист Да Нет 
Трудно 

сказать 

1 К другому специалисту Тестпункта    

2 К другому специально обученному специалисту сети поддержки мужчин, 

имеющих связь с мужчинами  
   

3 К другому врачу-специалисту не из сети поддержки (урологу, дерматовенерологу, 

инфектологу, наркологу и т.д.) 
   

4 К Вашему семейному врачу    

5 К другому специалисту (укажите, к какому):________________________    

 

6. Насколько Вы удовлетворены предоставленной врачом информацией о ВИЧ и других сексуально-

трансмиссивных заболеваниях? Обведите кружком только ОДИН из следующих вариантов. 

Очень 

неудовлетворён 

Неудовлетворён Более-менее, не могу 

определиться 

Удовлетворен Очень 

удовлетворён 

1 2 3 4 5 

 

7. Насколько Вы удовлетворены информацией врача о других связанных со здоровьем вопросах, актуальных для 

мужчин, имеющих связь с мужчинами? Обведите кружком только ОДИН из следующих вариантов. 

Очень 

неудовлетворён 

Неудовлетворён Более-менее, не могу 

определиться 

Удовлетворен Очень 

удовлетворён 

1 2 3 4 5 

 

8. Довольны ли Вы отношением врача? Могли ли ему довериться? Оцените. Обведите кружком только 

ОДИН из следующих вариантов. 

Не чувствовал себя 

уверенно вообще 

Скорее не чувствовал 

себя уверенно 

Ни то, ни другое Скорее чувствовал 

себя уверенно 

Чувствовал себя 

очень уверенно 

1 2 3 4 5 

 

9. Смогли ли Вы задать все волнующие Вас вопросы о здоровье? Отметьте только ОДИН вариант ответа 

1 Да  

2 Нет – объясните причину:___________________________________________________  

3 Не знаю / трудно сказать  

 

10. Удовлетворили ли Вас предоставленные врачом ответы? Отметьте только ОДИН вариант ответа 

1 Да, полностью удовлетворили  

2 Частично удовлетворили  

3 Нет, не удовлетворили – объясните, почему; укажите, на какой вопрос Вы так и не 

получили ответа:__________________________________________________________ 

 

4 Не знаю / затрудняюсь ответить  

 

11. В случае необходимости посетите ли Вы этого врача еще раз? Порекомендуете ли этого врача своим 

друзьям и знакомым? Отметьте только ОДИН вариант ответа 

1 Да  

2 Нет  

3 Не знаю / затрудняюсь ответить  

 

12. Укажите, пожалуйста, препятствия (можно несколько), которые Вам пришлось преодолеть на пути к 

данному врачу. Можно дать НЕСКОЛЬКО ответов 

1 Неудобное время работы  

2 Долго ждал в очереди или на приём была запись, и долго нужно было ждать дня посещения врача  

3 Слишком короткое время визита, так что врач не смог уделить Вам достаточно времени  

4 Слишком высокая цена услуги  

5 Другое (укажите, пож-ста):  

6 Не столкнулся ни с какими помехами  

 

13. Ваши рекомендации и пожелания, как улучшить предоставление медицинских услуг для мужчин, 

имеющих связь с мужчинами. Какие еще неудовлетворенные потребности в сфере здравоохранения 

существуют у этой категории населения? 

____________________________________________________________________________________________ 

От всей души благодарим Вас за уделенное нам время!  
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5.pielikums – Ekspresaptaujas anketa (LV) 

 
 

Sveicināti! 

Mani sauc _______________ un es esmu nevalstiskās organizācijas „Baltijas HIV asociācija” 

brīvprātīgais darbinieks. Lūdzu Jūs piedalīties ekpress-aptaujā par to, vai esat informēts par šīs 

organizācijas sniegtajiem pakalpojumiem! Tā aizņems tikai dažas minūtes un ir anonīma. 

 

1. Vai esat kaut ko dzirdējis par Testpunktu, kurš paredzēts speciāli vīriešiem, kuriem ir 

dzimumattiecības ar vīriešiem, un kurā var veikt bezmaksas HIV testu un saņemt konsultācijas par 

veselības jautājumiem? 

1 Jā   
2 Nē  Pāriet uz 3.jautājumu 

3 Neesmu drošs  Pāriet uz 3.jautājumu 

 

2. Kā Jūs uzzinājāt par Testpunktu (atzīmēt visu atbilstošo)? 

1 Man to pateica partneris / draugs / paziņa  
2 Mani informēja biedrībā „Mozaīka”   
3 Mani informēja kāds no Baltijas HIV asociācijas biedriem vai brīvprātīgajiem  
4 Man to ieteica ārsts  
5 Uzzināju klubā Golden  
6 Uzzināju klubā XXL  
7 Uzzināju no citas organizācijas (minēt, kuras): _______________________  
8 Uzzināju saunā (minēt, kurā):_____________________________________  
9 Atradu informāciju internetā (piemēram, www.testpunkts.lv; www.balthiv.com; 

www.mozaika.lv, www.pride.lv) 
 

10 Atradu informāciju sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, draugiem.lv u.c.)  
11 Citur (norādīt, kur):_____________________________________________  

 

3. Vai zināt, ka klubos Golden un XXL katra mēneša pirmajā un trešajā nedēļas nogalē strādā speciāli 

darbinieki, pie kuriem vīrieši var veikt bezmaksas HIV testu un saņemt konsultācijas par veselības 

jautājumiem? 

1 Jā   
2 Nē  Pāriet uz 5.jautājumu 

3 Neesmu drošs  Pāriet uz 5.jautājumu 

 

4. Kā Jūs uzzinājāt par šo iespēju veikt izmeklējumus klubos (atzīmēt visu atbilstošo)? 

1 Man to pateica partneris / draugs / paziņa  
2 Mani informēja biedrībā „Mozaīka”   
3 Mani informēja kāds no Baltijas HIV asociācijas biedriem vai brīvprātīgajiem  
4 Man to ieteica ārsts  
5 Uzzināju Testpunktā  
6 Uzzināju no citas organizācijas (minēt, kuras): _______________________  
7 Uzzināju saunā (minēt, kurā):_____________________________________  
8 Atradu informāciju internetā (piemēram, www.testpunkts.lv; www.balthiv.com; 

www.mozaika.lv, www.pride.lv) 
 

9 Atradu informāciju sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, draugiem.lv u.c.)  
10 Citur (norādīt, kur):_____________________________________________  

 

 

http://www.testpunkts.lv/
http://www.balthiv.com/
http://www.mozaika.lv/
http://www.pride.lv/
http://www.testpunkts.lv/
http://www.balthiv.com/
http://www.mozaika.lv/
http://www.pride.lv/
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5. Vai zināt, ka Latvijā darbojas speciāli apmācīti ārsti, pie kuriem vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības 

ar vīriešiem, var saņemt bezmaksas konsultācijas? 

1 Jā   
2 Nē  Pāriet uz 7.jautājumu 

3 Neesmu drošs  Pāriet uz 7.jautājumu 

 

6. Kā Jūs uzzinājāt par to, ka vīriešiem ir pieejami šādi ārsti (atzīmēt visu atbilstošo)? 

1 Man to pateica partneris / draugs / paziņa  
2 Mani informēja biedrībā „Mozaīka”   
3 Mani informēja kāds no Baltijas HIV asociācijas biedriem vai brīvprātīgajiem  
4 Man to ieteica mans ārsts  
5 Uzzināju klubā Golden  
6 Uzzināju klubā XXL  
7 Uzzināju Testpunktā  
8 Uzzināju no citas organizācijas (minēt, kuras): _______________________  
9 Uzzināju saunā (minēt, kurā):_____________________________________  
10 Atradu informāciju internetā (piemēram, www.testpunkts.lv; www.balthiv.com; 

www.mozaika.lv, www.pride.lv ) 
 

11 Atradu informāciju sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, draugiem.lv u.c.)  
12 Citur (norādīt, kur):_____________________________________________  

 

7. Vai esat jau izmantojis kādu no augstāk minētajiem pakalpojumiem (atzīmēt visu atbilstošo)? 

1 Jā, esmu bijis Testpunktā   
2 Jā, esmu veicis HIV testu / bijis uz konsultāciju Golden   
3 Jā, esmu veicis HIV testu / bijis uz konsultāciju XXL   
4 Jā, esmu bijis pie speciāli apmācītā ārsta   
5 Nē, bet tagad, kad uzzināju, es izmantošu šos pakalpojumus  Pāriet uz 10.jautājumu 

6 Nē, un arī neizmantošu  Pāriet uz 10.jautājumu 

 

8. Kopumā cik apmierināts Jūs esat ar saņemtajiem pakalpojumiem Testpunktā, testēšanās vietā 

naktsklubā un / vai pie speciāli apmācītā ārsta (apvilkt aplīti tikai ap vienu atbilstošo ciparu)? 

Ļoti neapmierināts Neapmierināts Vidēji, ne 

apmierināts, ne 

neapmierināts 

Apmierināts Ļoti apmierināts 

1 2 3 4 5 
 

9. Vai Jūs vajadzības gadījumā arī turpmāk izmantosies šos pakalpojumus un vai ieteiksiet tos izmantot 

arī citiem saviem draugiem / paziņām (atzīmēt tikai vienu atbildi)? 

1 Jā  
2 Nē  
3 Nezinu / neesmu drošs  

 

10. Vai Jūs kaut reizi mūžā esat veicis HIV testu (izmeklējies, vai Jums nav HIV infekcija) (atzīmēt 

tikai vienu atbildi)? 

1 Jā  
2 Nē  
3 Nezinu / neesmu drošs  

 

 

Sirsnīgs paldies! 

http://www.testpunkts.lv/
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6.pielikums – Ekspresaptaujas anketa (RUS) 

 
 

Здравствуйте! 

Меня зовут _______________ и я доброволец организации «Балтийская ВИЧ ассоциация». 

Прошу Вас участвовать в экспресс-опросе о том, информированы ли Вы о предлагаемых услугах 

этой организации! Это займет всего несколько минут и анкета анонимна. 

 

1. Слышали ли Вы что-то о Testpunkts, который специально предусмотрен для мужчин, которые 

в отношениях с мужчинами, и где можно бесплатно сделать тест на ВИЧ и получить 

консультацию о вопросах здоровья? 

1 Да   
2 Нет  Перейти к 3-ему вопросу 

3 Не уверен  Перейти к 3-ему вопросу 

 

2. Как Вы узнали о Testpunkts (отметьте все подходящие)? 

1 Мне о нем рассказал партнер/ друг/ знакомый  
2 Меня информировало общество „Mozaīka”  
3 Меня информировал один из членов или доброволец Балтийской ВИЧ ассоциации  
4 Мне посоветовал врач  
5 Узнал в клубе Golden  
6 Узнал в клубе XXL  
7 Узнал из другой организации (напишите в какой): ___________________  
8 Узнал в сауне (напишите в какой): _____________________  
9 Нашел информацию в интернете (например, www.testpunkts.lv; www.balthiv.com; 

www.mozaika.lv, www.pride.lv) 
 

10 Нашел информацию в социальных сетях (Twitter, Facebook, draugiem.lv и т.д.)  
11 В другом месте (укажите, где):___________________________________  
 

3. Знаете ли Вы, что в клубах Golden и XXL в первый и третий выходной месяца работают 

специалисты, у которых мужчины могут провериться на ВИЧ и получить консультацию о 

вопросах здоровья? 

1 Да   

2 Нет  Перейти к 5-ому вопросу 

3 Не уверен  Перейти к 5-ому вопросу 

 

4. Как Вы узнали о возможности тестироваться в клубе (отметьте все подходящие)? 

1 Мне о нем рассказал партнер/ друг/ знакомый  
2 Меня информировало общество „Mozaīka”  
3 Меня информировал один из членов или доброволец Балтийской ВИЧ ассоциации  
4 Мне посоветовал врач  
5 Узнал в Testpunkts  
7 Узнал из другой организации (напишите в какой): ___________________  
8 Узнал в сауне (напишите в какой): _____________________  
9 Нашел информацию в интернете (например, www.testpunkts.lv; www.balthiv.com; 

www.mozaika.lv, www.pride.lv) 
 

10 Нашел информацию в социальных сетях (Twitter, Facebook, draugiem.lv и т.д.)  
11 В другом месте (укажите, где):___________________________________ 
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5. Знали ли Вы, что в Латвии работают специально обученные врачи, к которым мужчины, 

которые в отношениях с мужчинами, могут получить бесплатную консультацию? 

1 Да   
2 Нет  Перейти к 7-ому вопросу 

3 Не уверен  Перейти к 7-ому вопросу 

 

6. Как Вы узнали, что мужчинам доступны такие врачи (отметьте все подходящие)? 

1 Мне о нем рассказал партнер/ друг/ знакомый  
2 Меня информировало общество „Mozaīka”  
3 Меня информировал один из членов или доброволец Балтийской ВИЧ ассоциации  
4 Мне посоветовал врач  
5 Узнал в клубе Golden  
6 Узнал в клубе XXL  
7 Узнал из другой организации (напишите в какой): ___________________  
8 Узнал в сауне (напишите в какой): _____________________  
9 Нашел информацию в интернете (например, www.testpunkts.lv; www.balthiv.com; 

www.mozaika.lv, www.pride.lv) 
 

10 Нашел информацию в социальных сетях (Twitter, Facebook, draugiem.lv и т.д.)  
11 В другом месте (укажите, где):___________________________________ 

 
 

 

7. Использовали ли Вы какую-либо из этих услуг (отметьте все подходящие)? 

1 Да, я был в Testpunkts   
2 Да, я тестировался на ВИЧ/был на консультации в Golden   
3 Да, я тестировался на ВИЧ/ был на консультации в XXL   
4 Да, я был у специально обученного врача   
5 Нет, но теперь, когда я узнал, я воспользуюсь этими услугами  Перейти к 10-ому вопросу 

6 Нет, и не буду использовать  Перейти к 10-ому вопросу 

 

8. В общем, на сколько Вы удовлетворены полученными услугами в Testpunkts, на месте 

тестирования в ночном клубе/ или у специально обученного врача (обведите только одну 

цифру)? 

Очень не доволен Не доволен Средне, не не 

доволен и не доволен  
Доволен Очень доволен 

1 2 3 4 5 
 

9. При необходимости использовали ли Вы эти услуги еще раз и рекомендовали ли их своим 

друзьям/ знакомым (отметьте только один ответ)? 

1 Да   
2 Нет  
3 Не знаю/ не уверен  

 

10. Тестировались ли Вы когда-нибудь на ВИЧ (обследовались, нет ли у Вас ВИЧ),  

1  Да   
2 Нет  
3 Не знаю/ не уверен  

 

Большое спасибо!  
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7.pielikums – Aicinājuma kupons 

 

 

 

 
 
Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par sniegto pakalpojumu, 
tāpēc lūdzam aizpildīt on-line anketu. 
 
Anketa pieejama šeit: 
http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/noverte-specialistu/  
 

Jūsu Testpunkts.lv spciālists – Inga Bulmistre 
 
Anketa ir anonīma! Paldies!  
 
 

 
Нам очень важно Ваше мнение об оказанной услуге, 
поэтому просим Вас заполнить on-line анкету. 
 
Анкета доступна тут:  
http://testpunkts.lv/wp/услуги/оцени-тп-специалиста/  
 

 Ваш Testpunkts.lv  специалист – Inga Bulmistre 
 
Анкета анонимна! Спасибо! 
 
 

http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/noverte-specialistu/
http://testpunkts.lv/wp/услуги/оцени-тп-специалиста/
http://www.specialist.ru/course/pp-d

