
EMIS                    EMIS –  didžiausia pasaulyje gėjų, biseksualių asmenų ir kitų vyrų, 
turinčių lytinių santykių su vyrais (angl. MSM), apklausa. Ši bendruomenės ataskaita pirmoji, 
kurioje norime pateikti pirminius EMIS-2017 apklausos rezultatus. Apklausa buvo vykdoma 
2017 m. spalio - 2018 m. sausio mėn.
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134,000 dalyvių
Tokia didelė, daug šalių apimanti, studija, kokia buvo EMIS-2017, nebūtų įvykusi 
be tavo dalyvavimo. 128 tūkst. vyrų, gyvenančių Europoje ir daugiau nei 6 tūkst. 
vyrų iš Kanados dalyvavo apklausoje. 

Rezultatai rodo, kad apie 2 proc. Europos vyrų, turinčių lytinių santykių su 
vyrais, dalyvavo EMIS-2017 tyrime. Didžiausias MSM respondentų santykinis 
skaičius buvo iš Maltos, Norvegijos, Švedijos, Airijos, Airijos ir Šveicarijos.

1 pav. pavaizduoti dalyvių pasiskirstymo skirtumai 49 šalyse.  

49 šalys
EMIS-2017 vykdyta ES šalyse, o taip pat 
ir Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, 
Balkanų šalyse, Turkijoje, Libane, Izrae-
lyje, Moldovoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, 
Rusijoje ir Kanadoje - iš viso 49 pasaulio 
šalyse.

www.emis2017.eu

Imtis

Atsako dažnis 10 tūkst. vyrų
(15-64 amžiaus grupė)
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1 pav.: Dalyvių pasiskirstymo dažnis ir 
imties dydžiai

“KAS TU ESI?” 
Mes klausėme įvairių klausimų apie tave ir čia pateikta informacija apie: 
amžių, lytiškumą, santykių statusą, išvaizdą ir ŽIV:

• 10 proc. respondentų pažymėjo, 
    kad gyvena su ŽIV infekcija.

• Daugiau nei pusė respondentų yra
   jaunesni nei 35 metų amžiaus. Amžiaus
   intervalas svyruoja nuo 14 iki 89 metų.

• Apie 1 proc. Europos 
    ir apie 2 proc. Kanados 
    respondentų buvo transseksualai. 

• Apie 1 proc. apklausos dalyvių sudarė pabėgėliai ar
    prieglobsčio prašytojai atvykę į Europą ar Kanadą.

• Pusė Europos kaip ir Kanados respondentų neturėjo
    pastovių santykių, kita dalis respondentų turėjo.

• 41 proc. Europos ir 48 proc. Kanados 
    respondentų buvo atviri dėl savo orientacijos.

Bendradarbiavimo 
dėka šis Projektas 

pasiekė tokią sėkmę
PlanetRomeo, Grindr, Hornet, ir daug kitų programėlių padėjo 
šios studijos įgyvendinimui Europoje ir Kanadoje. Mums taip 

pat padėjo įvairios LGBT bendruomenės, ŽIV ir seksualinės 
sveikatos organizacijos. Visi kartu ir kiekvienas atskirai 

lėmėte šią sėkmę. Didelis AČIŪ visoms, tyrime dalyvavusi-
oms šalims!
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Žinios apie prezervatyvus
Prezervatyvai laikomi tradiciškiausia priemone apsisaugoti 
nuo ŽIV ir kitų LPI. Tai barjerinė priemonė dažniausiai paga-
minta iš latekso gumos ir uždedama ant varpos prieš lytinius 
santykius.  97 proc. žino: Teisingas prezervatyvų naudojimas 
lytinių santykių metu žymiai sumažina tikimybę užsikrėsti ir 
perduoti kitiems LPI sukėlėjus (taip pat ir ŽIV). 

PREZER-
VATYVAI

Žinios apie N=N
(Neišmatuojamas = Neperduodamas)

Efektyvus ŽIV užsikrėtusių asmenų gydymas apsaugo ŽIV 
perdavimą kitiems. 57 proc. žino: Jei ŽIV infekuoto asmens 
gydymo rezultatas yra efektyvus (laboratoriškai „neišmatuo-
jamas viruso kiekis“), jis negali perduoti viruso kitiems lytinių 
santykių metu.

N=N

Malta

37 – 50
51 – 60
61 - 79

N=N žinios proc.2 pav. rodo, kaip skiriasi žinios apie N=N Europos 
šalyse. Geriausios žinios apie N=N yra Danijoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, 
Olandijoje, Islandijoje, Izraelyje, Švedijoje, Latvijoje, 
Čekijos Respublikoje, Norvegijoje, Kanadoje ir 
Belgijoje (pateikta mažėjimo seka). Kanada

Žinios apie PrEP
(Pre-Ekspozicinė profi laktika)

Kai neigiamą ŽIV statusą turintis žmogus vartoja dviejų 
veikliųjų medžiagų kombinuotą vaistinį preparatą apsaugant 
save nuo ŽIV infekcijos. 51 proc. žino: Pre-Ekspozicinė pro-
fi laktika (PrEP) tai yra, kai asmuo, kuris neturi ŽIV infekcijos 
vartoja vaistus prieš, taip pat ir po lytinių santykių siekiant 
apsaugoti save nuo užsikėtimo ŽIV.

EMIS 2017 pagrindinis vykdytojas yra „Sigma Research“ 
(Londonas). Projektu fi nansē ES Veselības programma (2014-2020 m.)
Kanados dalyvavimą remia Kanados Visuomenės Sveikatos Agentūra.

Lietuvišką šios ataskaitos versiją paruošė „ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų 
artimųjų Asociacija Demetra“ 
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Žinios apie PrEP proc.3 pav. rodo, kaip skiriasi žinios tarp Europos 
šalių. Šalys, kuriose žinios apie PrEP geriausios 
yra: Jungtinė Karalystė, Kanada, Airija, Olandija, 
Prancūzija, Izraelis, Norvegija, Islandija ir Malta 
(pateikta mažėjimo seka).

Kanada

PrEP

3 pav.: PrEP žinios

Malta

„Saugios lytinės 
elgsenos 3.0“ žinios

Safer Sex 3.0 

PREZER-
VATYVAI N=N PrEP

2 pav.: N=N žinios97%
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