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I. Metodoloģiskā informācija

APTAUJAS IZLASE

511 Vaivaru Tehnisko Palīglīdzekļu centra klienti. Respondentu atlase tika veikta
izmantojot VTPC klientu datu bāzi.

METODE

Datorizētas telefonintervijas (CATI)

APTAUJAS LAIKS

2016.gada oktobris - decembris

Respondenta dzīves
vieta:

33,3% Rīgā

VTPC pakalpojumus
izmantojis:

Rīgas VTPC – 71%

Izmantotie
pakalpojumi pēdējā
gada laikā:

66,7% ārpus Rīgas:
-

(Rīgā, Ventspils ielā 53)

8% Vidzemē,
14% Kurzemē,
11% Zemgalē;
20% Latgalē,
14% Pierīgā

Kuldīgas VTPC (Kuldīgā, Jelgavas ielā 60) – 10,5%
Rēzeknes VTPC (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 81) – 20%

-

Vienreiz – 27%

Alternatīvās komunikācijas tehniskās palīgierīces – 3%

-

Vairākkārtīgi – 73%

Pārvietošanās palīgierīces (t.sk. bērniem) – 58%
Pašaprūpes palīgierīces (t.sk. bērniem) – 26%
Protēzes, ortozes, ortopēdiskos apavus – 41%

II. Galvenie secinājumi

v

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem:
q

Aptaujātie klienti ar Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centru (VTPC) un tā sniegtajiem pakalpojumiem kopumā
ir apmierināti. Visās pētījuma pozīcijās pārliecinošs respondentu vairākums (vairāk nekā 60%) ar VTPC
sniegtajiem pakalpojumiem ir apmierināti.

q

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra darbs kopumā apmierina 84% pētījuma dalībnieku. Kritisku viedokli
pārstāvēja tikai 4% aptaujāto.

q

Nozīmīgākais trūkums VTPC un klientu sadarbībā - gaidīšanas laiks, kas ir nepieciešams, lai saņemtu tehnisko
palīglīdzekli. Šis sadarbības aspekts neapmierina 15% aptaujāto VTPC klientu. Citos sadarbības aspektos
kritisko vērtējumu īpatsvars bija mazāks par 10%.

q

Vairākums pētījuma dalībnieku informāciju par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un to saņemšanas
iespējām Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā saņēma no ārstējošā ārsta – speciālista.

q

Biežāk minētā informācija, ko klienti vēlētos saņemt papildus – plašāks/ detalizētāks palīgierīču piedāvājums,
kādas palīgierīces ir pieejamas, un kā tās lietot.

q

Komunikācijā ar klientiem vēlama daudzveidīga informācijas kanālu izmantošana. Kā vēlamie informācijas
saņemšanas kanāli visbiežāk tika nosaukti e-pasts (minēja 45% respondentu), telefona zvans (40%),
informatīvie materiāli drukātā veidā (22%), VTPC mājas lapa www.nrcvaivari.lv (19%), kā arī tikšanās klātienē
ar speciālistu (14%).

q

VTPC interneta vietni www.nrcvaivari.lv ir apmeklējuši 40% aptaujāto VTPC klientu. Interneta vietni
vairākums šo respondentu vērtēja pozitīvi. Interesentu skatījumā VTPC mājas lapā vēlama būtu plašāka/
detalizētāka informācija par katru palīglīdzekli.

q

Kā prioritāri risināmā problēma sadarbībā ar VTPC visbiežāk tika minēta – nodrošināt operatīvāku
palīglīdzekļu piegādi (minēja 14% aptaujāto klientu).

III. Pētījuma rezultāti
1. VTPC pakalpojumu izmantošanas raksturojums

VTPC
pakalpojumu
izmantošana

Kādus VTPC pakalpojumus Jūs esat saņēmis pēdējā gada laikā?
(Bāze = visi aptaujas dalībnieki)
Klientu vecums:
0-17 gadi
Pārvietošanās palīgierīces
Pašaprūpes palīgierīces

17%

Alternatīvās komunikācijas
tehniskās palīgierīces

26%

14%

18%

Pārvietošanās palīgierīces
bērniem

Pašaprūpes palīgierīces
bērniem

68%

29%
40%

Ortozes

65 un vairāk gadi
52%

6%

Ortopēdiskie apavi

Protēzes

18-64 gadi

22%

14%
3%

34%
1%

10%

9%

17%

11%

1%

2. Informācijas avoti par pakalpojumu nepieciešamību
un to saņemšanas iespējām

Informācijas avoti par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību

Kā Jūs uzzinājāt, ka Jums ir nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi ?

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki)
Pie ārstējošā ārsta – speciālista

62%

Pie ģimenes ārsta

24%

Pats/i saprata

8%

No draugiem/ radiem/ paziņām

3%

Vaivaru rehabilitācijas centrā

3%

Jau kopš bērnības

2%

Cits

8%
0%

25%

Kā «cits» (grafikā) tika minēts:
ü Invalīdu biedrībā;
ü No sociālās darbinieces;
ü Internetā;
ü Izlasīja bukletā;
ü Ergoterapeits ieteica;
ü Pēc operācijas slimnīcā;
ü No fizioterapeita;
ü Sarkanajā krustā;
ü Bērna asistents pateica;
50%
ü Traumatoloģijas
institūtā.75%

3. Apmierinātība ar VTPC pakalpojumiem

Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar VTPC pakalpojumiem sekojošās pozīcijās?

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki)
Apmierinātība ar VTPC darbu kopumā

VTPC darbinieku apkalpošanas kultūra
(laipnība, atsaucība)

4%1% 4%

91%

Skaidrojums par tehniskā palīglīdzekļa
lietošanu

3%2% 5%

89%

Informācija par to, kādi dokumenti
nepieciešami un kur tie jāiesniedz

87%

VTPC darbinieku pieejamība klātienē

87%

Dokumentu sagatavošanas process
(vienkāršība, saprotamība)

85%

Skaidrojums par tehniskā palīglīdzekļa
garantiju, remontu

84%

Informācija par tehnisko palīglīdzekļu
saņemšanas iespējām

83%

Tehniskā palīglīdzekļa pielāgošana
klienta vajadzībām

8% 3% 2%

5%2% 6%
8% 3% 5%
4% 4% 8%

11%

2% 7%

68%

Gaidīšanas laiks, kas bija nepieciešams,
lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli

20%

64%

VTPC darbinieku sazvanāmība

8%

62%
0%

25%

Ne apmierināts, ne neapmierināts

8% 3%

20%

73%

Skaidrojums par problēmu risināšanu
sūdzību gadījumos

4% 1%

11%

78%

Vispārējā informācija par VTPC un tā
sniegtajiem pakalpojumiem

1%
4%

2%
3%1%

94%

VTPC darbinieku profesionālitāte,
kompetence

Pilnībā vai drīzāk apmierināts

11%

84%

50%

7%
75%

Pilnīgi vai drīzāk neapmierināts

6% 1%
23%

15%

1%

23%
100%

Nezin/ NA

Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar VTPC pakalpojumiem sekojošās pozīcijās?
Vidējais vērtējums 5 punktu skalā,
kur 2 nozīmē: “pilnībā apmierināts”; un -2 nozīmē - “pilnīgi neapmierināts"
(Bāze = visi aptaujas dalībnieki
pilnībā apmierināts

pilnīgi neapmierināts

Apmierinātība ar VTPC darbu kopumā

1,2

VTPC darbinieku apkalpošanas kultūra (laipnība,
atsaucība)

1,7

VTPC darbinieku profesionālitāte, kompetence

1,7

Skaidrojums par tehniskā palīglīdzekļa lietošanu

1,6

Skaidrojums par tehniskā palīglīdzekļa garantiju,
remontu

1,5

VTPC darbinieku pieejamība klātienē

1,4

Dokumentu sagatavošanas process (vienkāršība,
saprotamība)
Skaidrojums par problēmu risināšanu sūdzību
gadījumos
Informācija par to, kādi dokumenti nepieciešami un
kur tie jāiesniedz
Informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas
iespējām
Tehniskā palīglīdzekļa pielāgošana klienta
vajadzībām

1,3
1,3
1,3

1,2
1,2

VTPC darbinieku sazvanāmība

1,1

Vispārējā informācija parVTPC un tā sniegtajiem
pakalpojumiem
Gaidīšanas laiks, kas bija nepieciešams, lai saņemtu
tehnisko palīglīdzekli

1,0

0,6
-2

-1

0

1

2

4. Informācija, ko vēlētos saņemt papildus

Vai ir kāda informācija, kas Jums trūkst vai ko Jūs vēlētos saņemt papildus
BIEŽĀK MINĒTĀS ATBILDES

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki)
Lai e-pastā / pa pastu bukletos vai katalogā katram individuāli
sūta informāciju par jaunumiem, precēm / līdzekļiem
Bukleti vai katalogi ar palīgierīču piedāvājumu, kādas
palīgierīces ir pieejamas, un kā tās lietot
Vairāk informācijas VTPC mājas lapā par pieejamiem
pakalpojumiem un palīglīdzekļiem

2%

Lai darbinieki informē par iespējām ātrāk dabūt ierīces

1%

Vairāk informācijas par palīglīdzekļiem vannā

1%

Vairāk informācijas par palīglīdzekļiem bērniem

1%

Par iespējām tikt Vaivaru rehabilitācijas centrā

1%

Kā var samainīt ratiņkrēslu

1%

Pēc iespējas vairāk informācijas par visu

1%

Vairāk informācijas masu medijos (TV, radio, presē)

1%

Vairāk informācijas par elektroniskajiem ratiņkrēsliem

1%

Trūkst informācijas kopumā par VTPC, ka tāds pastāv

1%

Informācija/ pamācība vecākiem par bērnu ierīču lietošanu

1%

Informēt par konkrētās grupas invalīdu iespējām un atlaidēm

1%

Vairāk informācijas par garantiju

1%

Informācija par darba laikiem

1%

Informācija par piegādes termiņiem

1%

11%
8%

Nekas netrūkst/ viss pietiek

56%

Nezina/ NA

9%
0%

25%

50%

75%

5. Vēlamie informācijas sniegšanas kanāli

Kā Jūs vēlētos saņemt interesējošo informāciju par VTPC
pakalpojumiem?
(Bāze = visi aptaujas dalībnieki)
E-pastā

45%

Telefoniski

40%

Informatīvie materiāli drukātā veidā

22%

VTPC mājas lapā www.nrcvaivari.lv

19%

Tiekoties ar speciālistu klātienē

14%

Informatīvā vēstule pasta kastītē

Kā «cits» (grafikā) tika
minēts:
ü Caur sociālo darbinieku;
ü SMS veidā;
ü Pie ģimenes ārsta;
ü TV;
ü Mājas vizītēs;
ü Izveidot atsevišķu mājas
lapu;
ü Masu medijos.

8%

Cits

3%

Nav nepieciešama informācija/ vairs
nav aktuāli

3%

Nezina/ NA

11%
0%

25%

50%

75%

6. VTPC interneta vietnes apmeklēšanas pieredze un tās
vērtējums

VTPC interneta vietnes
www.nrcvaivari.lv
vērtējums

Lūdzu, novērtējiet Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra (VTPC) interneta vietni
www.nrcvaivari.lv šādos aspektos ... ?
(Bāze = respondenti, kuri ir apmeklējuši VTPC interneta vietni www.nrcvaivari.lv;
N=203)

VTPC interneta vietne ir
pārskatāma un tajā ir viegli
atrast vajadzīgo informāciju

56%

Informācija VTPC vietnē ir
pietiekama

10%

53%

0%

Pilnībā vai drīzāk piekrīt

25%

Ne piekrīt, ne nepiekrīt

8%

50%

14%

18%

19%

21%

75%

Pilnīgi vai drīzāk nepiekrīt

100%

Grūti pateikt

Izlase = respondenti, kuri ir apmeklējuši VTPC interneta vietni www.nrcvaivari.lv

7. Priekšlikumi sadarbības uzlabošanai

Ko Jūs vēlētos uzlabot/ mainīt pašreizējā sadarbībā ar VTPC?
BIEŽĀK MINĒTĀS ATBILDES

(Bāze = visi aptaujas dalībnieki)
Ātrāka palīglīdzekļu piegāde

14%

Vairāk informācijas kopumā par VTPC masu medijos, presē,
poliklīnikās, u.c.

6%

Uzlabot palīglīdzekļu kvalitāti/ izveidot tos ērtākus

4%

Lielāka palīglīdzekļu izvēle/ klāsts

4%

Kompetentākus un zinošākus speciālistus, lai var atbildēt uz
klientu jautājumiem

3%

Laicīgi atgādināt un brīdināt par jaunākajiem piedāvājumiem

3%

Sūtīt pa pastu reklāmas / bukletus / katalogus ar visiem
palīglīdzekļiem un detalizētu informāciju

3%

VTPC darbiniekiem organizēt mājas vizītes/ izbraukumus

2%

Lielāku valsts finansējumu

2%

Sūtīt jaunāko informāciju pa e-pastu

2%

Vienkāršot birokrātiju

2%

Ir nepieciešami reģionālie klientu centri/ filiāles citās pilsētās un
laukos

2%

VTPC darbiniekiem jābūt laipnākiem un atsaucīgākiem

2%

Lai būtu sazvanāmi telefoniski

2%

Lai palīglīdzekļi būtu piemēroti/ lai der

2%

Informēt par piegādes termiņiem

2%

Neko nevēlas mainīt/ viss apmierina

36%

Nezina/ NA

13%
0%

25%

50%

75%

