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Anketas 

1. Testpunkta darbības izvērtēšanas anketa (LV + RUS) – papīra 
formātā un online 

2. Atbalstošo ārstu tīklojuma izvērtēšanas anketa (LV + RUS) – 
papīra formātā un online 

3.   Ekspress-aptauja klubos (LV + RUS) – tikai papīra formātā 



Testpunkta 
izvērtēšana 



Anketēšana Testpunktā (un klubos) 

Klientam tiek sniegts pakalpojums 

Klientam tiek lūgts aizpildīt anketu – izvēles iespējas: 

a) Papīra formā LV vai RUS uz vietas, aizpildīto anketu ieliekot aploksnē 
(IETEICAMAIS!!!) 

(anketas darbinieks pie izdevības nodod projekta darbiniekiem vai brīvprātīgie 
dodas tās saņemt) 

b) Ja nepiekrīt pildīt papīra formā, tiek lūgts aizpildīta 
ONLINE anketu Testpunkts.lv mājaslapā (LV vai RUS) – 
klientam izsniedz informatīvo lapiņu ar saiti uz anketu un 
darbinieka / brīvprātīgā vārdu 



 

Anketa papīra formā 



Anketa ONLINE 
• http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/noverte-arstu/  

http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/noverte-arstu/
http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/noverte-arstu/
http://testpunkts.lv/wp/pakalpojumi/noverte-arstu/


Testpunkta izvērtēšanas rezultāti 

• No 2014.gada septembra līdz 2015.gada aprīlim 
aizpildītas 29 anketas 

• Valoda: 

 



Kā Jūs uzzinājāt, ka šis Testpunkts 
sniedz pakalpojumus VDV? 



Kādus izmeklējumus Testpunkta 
speciālists Jums vizītes laikā veica? 



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



Vai Testpunkta speciālists Jums ieteica 
griezties / Jūs nosūtīja pie šādiem 

speciālistiem… 



Cik apmierināts Jūs esat ar 
Testpunkta speciālista sniegto 

informāciju par HIV un STI? 



Cik apmierināts Jūs esat ar 
Testpunkta speciālista sniegto 

informāciju par citiem VDV veselības 
jautājumiem ? 



Vai vizītes laikā izjutāt Testpunkta 
speciālista saprotošu attieksmi un 

spējāt viņam uzticēties? Novērtējiet, 
cik brīvi un droši jutāties vizītes laikā! 



Vai Jums bija iespēja pajautāt visus 
ar veselību saistītos jautājumus, 

kurus vēlējāties Testpunkta 
speciālistam uzdot? 

 



Vai Jūs apmierināja Testpunkta 
speciālista atbildes uz Jūsu 
uzdotajiem jautājumiem? 



Vai Jūs vajadzības gadījumā arī 
turpmāk apmeklēsiet šo 

Testpunktu un vai ieteiksiet to 
apmeklēt arī citiem saviem 

draugiem / paziņām? 



Ar kādām grūtībām / šķēršļiem Jums bija 
jāsaskaras šī Testpunkta pakalpojumu 

saņemšanā? 

• Neērti darba laiki – 1 

• Garš pieraksts – 0 

• Īsa vizīte – 0 

• Cits - 0 

• Nav šķēršļu - 26 



Jūsu ieteikumi, kā uzlabot veselības aprūpes 
pakalpojumus VDV; kādas ir VDV vajadzības 

attiecībā uz veselības aprūpi: 

• Bolshe informaciji ob ekspress profilaktjike poslje sluchainovo 
njebezopasnovo seksa.  

• Cilvēki jāiedrošina uzdrīkstēties. Paldies speciālistei Ingai. Visu 
cieņu.  

• Golden telpā auksti. Vajag apkuri.  

• Ieteikumu nav!  

• Nav!  

• Vairāk sniegt informāciju, lai cilvēki zin par šādu iespēju. 

• Nuzna bolse reklami ob etam testpunkte  

• Vairāk tādus jaukus darbiniekus!  

• Viss ir labi. 



AĀT izvērtēšana 



Anketēšana AĀT praksēs 

Klientam tiek sniegts pakalpojums 

Klientam tiek lūgts aizpildīt anketu – izvēles iespējas: 

a) Papīra formā LV vai RUS uz vietas, aizpildīto anketu ieliekot aploksnē 
(IETEICAMAIS!!!) 

(anketas ārsts pie izdevības nodod projekta darbiniekiem vai brīvprātīgie dodas pie 
ārsta tās saņemt) 

b) Ja nepiekrīt pildīt papīra formā, tiek lūgts aizpildīta 
ONLINE anketu Testpunkts.lv mājaslapā (LV vai RUS) – 
klientam izsniedz informatīvo lapiņu ar saiti uz anketu un 
ārsta vārdu 



AĀT izvērtēšanas rezultāti 

• No 2014.gada septembra līdz 2015.gada aprīlim 
aizpildītas 9 anketas 

 

• Valoda – 5 LV, 4 RUS 



Kā Jūs uzzinājāt, ka šis ārsts sniedz 
pakalpojumus VDV? 

• Partneris / draugs / paziņa – 6 

• Golden – 3 

• XXL – 2 

• Testpunkta brīvprātīgais – 2 

• Mozaīkā – 1 

• Internets – 0 

• Sociālie tīkli – 0 

• Testpunkta speciālists – 0 

• Sauna – 0 



Kādu apskati un izmeklējumus ārsts Jums vizītes 
laikā veica? 

• HIV tests - 0 

• Sifiliss – 0 

• Asinis no vēnas – 9 

• Uztriepe no rīkles – 9 

• Uztriepe no dzimumlocekļa – 9 

• Uztriepe no anālās atveres – 9 

• Ādas apskate – 9 



Vai ārsts Jums sniedza konsultāciju par šādiem ar 
veselību saistītiem jautājumiem… 

• HIV – 8 

• Sifiliss – 8 

• Gonoreja – 8 

• Hlamidioze – 8 

• HBV – 4 

• HCV – 5 

• HIV un STI diagnostika – 6 

• Riska mazināšana - 8 



Vai ārsts Jums ieteica griezties / Jūs nosūtīja pie 
šādiem speciālistiem… 

• Testpunkta speciālists – 0 

• Cits AĀT – 6 

• Cits ārsts - 7 

• Ģimenes ārsts – 0 

• Cits - 0 



Cik apmierināts Jūs esat ar ārsta sniegto 
informāciju par HIV un STI? 

• Ļoti apmierināts – 5 

• Apmierināts - 4 



Cik apmierināts Jūs esat ar ārsta sniegto 
informāciju par citiem VDV veselības 

jautājumiem ? 

• Ļoti apmierināts – 7 

• Apmierināts - 2 



Vai vizītes laikā izjutāt ārsta saprotošu attieksmi 
un spējāt viņam uzticēties?  

Novērtējiet, cik brīvi un droši jutāties vizītes 
laikā! 

• Ļoti droši – 6 

• Drīzāk droši - 3 



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

speciālistam uzdot? 
 

• Jā – 9 

• Nē - 0 



Vai Jūs apmierināja ārsta atbildes uz Jūsu 
uzdotajiem jautājumiem? 

• Jā, pilnībā – 9 



Vai Jūs vajadzības gadījumā arī turpmāk 
apmeklēsiet šo ārstu un vai ieteiksiet to 

apmeklēt arī citiem saviem draugiem / paziņām? 

• Jā – 9 

• Nē - 0 

 



Ar kādām grūtībām / šķēršļiem Jums bija 
jāsaskaras šī Testpunkta pakalpojumu 

saņemšanā? 

• Neērti darba laiki – 0 

• Garš pieraksts – 0 

• Īsa vizīte – 0 

• Augsta cena - 0 

• Cits - 0 

• Nav šķēršļu - 9 



Ekspress-aptauja 



Ekspress aptaujas anketa 

 



Ekspress-aptaujas rezultāti 

• 2015.gadā līdz aprīlim aizpildītas 39 anketas 

 

• Valoda: 



Klubs, kurā veikta anketēšana 



Vai esat kaut ko dzirdējis par 
Testpunktu? 



Kā Jūs uzzinājāt par Testpunktu? 



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? 



Kā Jūs uzzinājāt par testēšanu 
klubos? 



Vai zināt, ka Latvijā darbojas speciāli 
apmācīti ārsti, pie kuriem vīrieši, kuriem 

ir dzimumattiecības ar vīriešiem, var 
saņemt bezmaksas konsultācijas? 



Kā Jūs uzzinājāt par AĀT? 



Vai esat jau izmantojis kādu no 
augstāk minētajiem pakalpojumiem? 



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



Paldies! 
 

Topošajām sabiedrības veselības 
speciālistēm: 
Artai Prelgauskai 
Martai Smalai 
 
Visiem brīvprātīgajiem un 
darbiniekiem 
 
Katram respondentam 


