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 49מדינות

 EMIS 2017הופץ לא רק
במדינות האיחוד האירופי ,אלא
גם בנורבגיה ,איסלנד ,שוויץ,
כל ארצות הבלקן ,טורקיה,
לבנון ,ישראל ,מולדובה ,בלרוס,
אוקראינה וקנדה 49 -מדינות בסך
הכל

קנדה

 134,000משתתפים

הסקר הבין לאומי של  EMIS 2017לא היה יכול להתקיים בלי
הסיוע שלך 128,000 .גברים המתגוררים באירופה ועוד 6,000
גברים המתגוררים בקנדה מילאו את הסקר .אנו מעריכים
שכ 2%-מכל הגברים שמקיימים יחסי מין עם גברים באירופה
לקחו חלק בסקר .שיעורי ההשתתפות הגבוהים ביותר נרשמו
במלטה ,נורבגיה ,שבדיה ,אירלנד ושוויץ .תרשים מספר 1
מציג את ההבדלים בין המשתתפים ב 49-המדינות.

”מי אתה?“

נשאלת מספר שאלות לגבייך ,כמו גיל ,מגדר ,זוגיות ,יציאה מהארון וHIV-

שיעורי ההשתתפות
הגבוהים עזרו לנו להגיע

כמחצית מהמשתתפים היו
צעירים מגיל 35

כמחצית מהמשתתפים היו בזוגיות

לממצאים חשובים
גיי-רומאו ,גרינדר ,הורנט ,אטרף ואפליקציות
נוספות עזרו לנו להגיע לקהלים הרצויים ,כמו גם
ארגוני סיוע נוספים והוועד למלחמה באיידס.
כולם ביחד הובילו להצלחת הפרויקט ,ותודה
רבה למשתתפים בכל השפות שבהן הופץ הסקר

www.emis2017.eu

 41%מכלל המשתתפים מאירופה ו48%-
מהמשתתפים מקנדה היו מחוץ לארון באופן מלא

 10%מהמשתתפים היו גברים
החיים עם HIV

כ 1% -מכלל המשתתפים
מאירופה וכ 2%-מהמשתתפים
מקנדה היו גברים טרנסים

כ 1%-מכלל המשתתפים מאירופה וכ2%-
מהמשתתפים מקנדה היו פליטים או מבקשי מקלט

Safer Sex 3.0

PrEP

U=U

ידע על מין בטוח

CONDOM

תרשים  :2ידע לגבי U=U

ידע על השימוש בקונדום 97%
הקונדום היא הדרך המוכרת והבטוחה למניעת
הידבקות ב HIV-ובמחלות מין אחרות .הקונדום
הוא יעיל כאשר הוא מוצמד על איבר המין בצורה
הדוקה לפני קיום יחסי המין 97% .ידעו כי
הקונדום מגן בצורה טובה בפני מחלות מין ו.HIV-

CONDOM

 U=Uהיה 57%
ידע על
)לא מדיד=לא מידבק(
אנשים החיים עם  HIVומטופלים תרופתית אינם מעבירים
את הנגיף לשותפים המיניים שלהם 57% .ידעו
שגבר החי עם  HIVומטופל תרופתית מצמצם את
כמות הנגיף בנוזלי גופו עד שהוא הופך להיות
בלתי מדיד בבדיקות מעבדה .גבר זה אינו מעביר
את ה HIV-לשותפים המיניים שלו.
שיעור הידע לגבי U=U
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קנדה

תרשים  :3ידע על הטיפול
שלפני חשיפה

U=U

תרשים מס’  2מציג את ההבדלים בידע
על  U=Uברחבי אירופה .השיעור הגבוה
ביותר של הידע נרשם בקרב משתתפים
מהמדינות :דנמרק ,בריטניה ,ליכטנשטיין,
שוויץ ,הולנד ,איסלנד ,ישראל ,שבדיה,
לטביה ,צ’כיה ,נורבגיה ,קנדה ובלגיה
)לפי סדר יורד(

ידעו על PrEP
51%
טיפול שלפני חשיפה
הומואים שאינם חיים עם  ,HIVיכולים לקחת
טיפול שלפני חשיפה ) (PrEPבכדי למנוע
הידבקות בנגיף 51% .מהגברים שמילאו את
הסקר ידעו זאת.
שיעור הידע על טיפול
שלפני חשיפה
27 – 39
40 – 59
60 - 76
קנדה

PrEP

תרשים  3מציג את הידע לגבי טיפול שלפני
חשיפה ברחבי אירופה .הידע הטוב ביותר
נרשם במשתתפים במדינות :בריטניה,
קנדה ,אירלנד ,הולנד ,צרפת ,ישראל,
נורבגיה ,איסלנד ומלטה )בסדר יורד(

הסקר הוא יוזמה של ארגון המחקר סיגמה )אנגליה( .הסקר מומן
על ידי תוכנית הבריאות של האיחוד האירופי .
הסקר הקנדי מומן ע”י הסוכנות לבריאות הציבור הקנדית

Malta

הגרסה העברית נערכה ע”י לשכת הבריאות תל אביב
והוועד למלחמה באיידס

