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Анкета 

для оценки удовлетворенности клиентов 

 

пп 

 № 

Вопросы Ответы 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

1 Удовлетворяют ли Вас условия забора 

биоматериала? 

   

2 Удовлетворяют ли Вас сроки выдачи 

результатов? 

   

3 Удовлетворяют ли Вас консультационные услуги 

проводимые сотрудниками МОЦ СПИД? 

   

4 Вежливы ли мед. сотрудники  с клиентами?    

5 Располагаете ли Вы достоверными сведениями об 

уровне распространенности ВИЧ-инфекции на 

территории Вашего проживания? 

   

6 Может ли проблема ВИЧ-инфекции коснуться 

Вас лично? 

   

7 Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные 

улучшить и продлить жизнь ВИЧ-

инфицированному человеку? 

   

8 Настроены ли Вы толерантно по отношению к 

ВИЧ-инфицированным? 

   

9 Считаете ли Вы, что право пациента на 

конфиденциальность информаций о состоянии 

его здоровья соблюдается должным образом? 

   

10 Посещали Вы сайт Spid_aktau@med.mail.kz ,  

mang.lab@mail.ru.  для получения информации 

   

11 Удовлетворяет ли Вас спектр выполняемых 

исследований? 

   

12 Удовлетворяет ли Вас качество выполняемых 

исследований? 

   

13 Созданы ли условия для соблюдения 

дезинфекционного режима? 

   

14 Удовлетворяют ли Вас созданные условия для 

ожидающих? 

   

15 Ваши пожелания для улучшения качества 

оказания услуг. 

 

 

 

 

 
Ф.И.О.__________________________________________Дата_____________  Подпись_________ 



 

Маңғыстау облысының денсаулық сақтау 

басқармасының «Жұқтырылған иммун тапшылығы 

синдромының алдын алу жəне оған қарсы күрес 

жөніндегі  Маңғыстау облыстық орталығы»  

ШЖҚ МКК 

Тұтынушылармен кері 

байланыс жүргізу тəртібі 

 СМЖ ҚР-
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Сауалнама 

клиенттердің қанағаттануын бағалау үшін 

 

пп 

 № 

Сүрақтар Жауаптар 

Ия Жоқ Жауап беру 

қиын 

1 Биоматериалды қабылдау шарттары сізді 

қанағаттандырады ма? 

   

2 Қортындыларды беру мерзімі сізді 

қанағаттандырады ма? 

   

3  ЖИТС қызметкерлерінің кеңес беру қызметіне 

көңіліңіз тола ма? 

   

4 Медицина қызметкерлері клиенттерге сыпайы 

қарайды ма? 

   

5 Сіз тұратын ауданда АИТВ-инфекциясының 

деңгейі туралы сенімді ақпарат бар ма? 

   

6 АИТВ-инфекциясы проблемасы сізге жеке əсер 

ете алады ма? 

   

7 АИТВ жұқтырған адамның өмірін жақсартатын 

жəне ұзартатын дəрілер бар деп ойлайсыз ба? 

   

8 Сіз ВИЧ індетін жұқтырған адамдарға төзімдісіз 

бе? 

   

9 Науқастың денсаулығының жай-күйі туралы 

ақпараттың құпиялылығына құқығы дұрыс 

сақталады деп ойлайсыз ба? 

   

10 Ақпарат алу үшін Spid_aktau@med.mail.kz; 

mang.lab@mail.ru сайтына кірдіңіз бе?  

   

11 Орындалатын зерттеулер спектрі сізді 

қанағаттандырады ма? 

   

12 Зерттеуіңіздің сапасына көңіліңіз тола ма?    

13 Дезинфекциялық режимді сақтау үшін жағдай 

жасалған ба? 

   

14 Күтушілерге  жасалған жағдай көңіліңізден 

шыға ма? 

   

15 Қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін сіздің 

тілектеріңіз. 

 

 

 

Тегі, аты-жөні__________________________Күні_____________  Қолы_________ 


