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49 zemí
Studie EMIS 2017 zahrnovala nejen státy
Evropské Unie, ale rovněž Norsko, Island, Švýcarsko, všechny státy Balkánu,
Turecko, Libanon, Izrael, Moldavsko,
Bělorusko, Ukrajinu, Rusko a Kanadu celkem 49 zemí.
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EMIS

Emis – největší mezinárodní a vícejazyčná studie o gayích, bisexuálech a mužích majících sex s muži (MSM). Tato komunitní zpráva je první ze série zpráv, ve
kterých bychom vám rádi postupně představili výsledky evropského internetového průzkumu
MSM 2017 (EMIS), který proběhl v období od října 2017 do konce ledna 2018. Překlad zpráv do
češtiny zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc, z.s., která byla jedním z hlavních organizátorů
průzkumu, sběru dat a propagace EMIS v České republice.
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134,000 účastníků
Velká mezinárodní studie, jakou je EMIS 2017, by nebyla možná bez vašich
odpovědí. A vy jste se zapojili ve velkém v celé Evropě: celkem 128 000 mužů
žijících v Evropě a více než 6000 Kanaďanů se zapojilo do průzkumu.
Odhadujeme, že více než 2% všech mužů majících sex s muži z Evropy se
zúčastnilo EMIS 2017. Nejvyšší míra účasti byla na Maltě, v Norsku, Švédsku,
Irsku a ve Švýcarsku.
Graf 1 ukazuje rozdíly v míře zapojení do vzorku v 49 zemích.

“KDO JSTE?”

Zeptali jsme se vás na řadu otázek a tady je několik informací o věku,
genderové identitě, partnerském stavu, coming-outu a HIV statusu:

• Polovina z vás byla mladší 35 let,
celkem se věk dotazovaných
pohyboval od 14 do 89 let.
• Asi 1% z vás v Evropě
(a asi 2% v Kanadě) jste
trans-muži.

• 1% z vás přišlo do Evropy nebo do Kanady
jako uprchlíci nebo žadatelé o azyl.

• V Evropě, stejně tak jako v Kanadě, byla polovina z
vás bez partnera, druhá polovina byla ve vztahu nebo
ve více vztazích.

• 41% v Evropě a 48% v Kanadě se svěřilo
se svou sexuální orientací svému okolí.

Studie by nebyla
úspěšná bez velké
podpory
PlanetRomeo, Grindr, Hornet a mnoho dalších aplikací
nám pomohlo propagovat studii v celé Evropě i v Kanadě.
Podpořily nás také mnohé gay/LGBT spolky a organizace
působící v prevenci HIV a péči o sexuální zdraví. Vy všichni
společně jste přispěli k úspěchu studie. Velké „DĚKUJEME“
ve všech jazycích, kterými mluví účastníci studie ve všech
zúčastněných zemích, tak patří vám všem!

• 10% z vás uvedlo, že jste HIV pozitivní.
www.emis2017.eu

Znalost
„Bezpečnějšího sexu 3.0“

Znalosti o kondomu
CONDOM

PrEP

U=U

Graf 2: Znalosti o U=U
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Účinná léčebná terapie u HIV pozitivních lidí zabraňuje přenosu
HIV. 57% z vás ví, že HIV pozitivní člověk na účinné léčbě (tj. ten,
kdo dosáhl „nedetekovatelné virové nálože“) nemůže přenést
virus sexuální cestou na svého partnera.

Graf 2 ukazuje rozdíly v povědomí o U = U napříč
Evropou. Nejvyšší míru znalostí o U = U studie zaznamenala v Dánsku, Velké Británii, Švýcarsku, Nizozemsku, Islandu, Izraeli, Švédsku, Lotyšsku, Česku,
Norsku, Kanadě a Belgii (v sestupném pořadí).
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Kondom je jedním ze způsobů, jak předcházet nákaze HIV a
dalším pohlavně přenosným nemocem. Jde o bariérovou ochranu většinou vyrobenou z latexu, která se nasazuje na penis
před análním stykem. 97% z vás ví, že správné použití kondomu
během pohlavního styku snižuje pravděpodobnost přenosu
pohlavně přenosných nemocí (včetně HIV).
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Graf 3: Znalosti o PrEP

Jste HIV negativní a užíváte dvousložkový HIV lék, který vás
ochrání před nákazou HIV. 51% z vás ví, že pre-expoziční
profylaxe (PrEP) se týká HIV negativních mužů, kteří užívají lék
před a po sexu jako prevenci přenosu HIV.

Graf 3 ukazuje, jak se tato znalost liší napříč evropskými zeměmi. Mezi státy s největším povědomím
o PrEP patřila Velká Británie, Kanada, Irsko,
Nizozemsko, Francie, Izrael, Norsko, Island a Malta (v
sestupném pořadí).
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Průzkum EMIS 2017 organizovala společnost Sigma
Research z Londýna. Byl ﬁnancován programem EU pro oblast zdraví 2014-2020.
Kanadská účast byla ﬁnancována Agenturou veřejného zdraví Kanady.
Českou verzi komunitní zprávy vám předkládá Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
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