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49 земаља
ЕМИС 2017 је спроведен не само у
Европској унији, већ и у Норвешкој,
Исланду, Швајцарској, свим балканским
земљама, Турској, Либану, Израелу,
Молдавији, Белорусији, Украјини,
читавој Русији и у Канади – укупно у 49
земаља.

Величина узорка
10
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ЕМИС – Највећа међународна и вишејезична студија о геј,
бисексуалним и другим мушкарцима који имају секс са мушкарцима (МСМ). Овај
извештај заједнице је први у низу оних кроз које желимо да вам дамо повратне
информације о Европском МСМ интернет истраживању 2017 (ЕМИС). Истраживање је
спроведено online у периоду од октобра 2017. до јануара 2018. године.

Графикон 1: Одзив за учешће у
истраживању и величина узорка
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134,000 учесника
Овако велика мулти-национална студија, каква је био ЕМИС 2017, не би
била ништа без ваших одговора. Учествовало је 128.000 мушкараца који
живе у Европи и више од 6.000 мушкараца који живе у Канади.
Проценили смо да је више од 2% свих мушкараца који имају секс са
мушкарцима у Европи учествовало у ЕМИС-у 2017. Најбољи одзив смо
имали у Малти, Норвешкој, Шведској, Ирској и Швајцарској.
Графикон 1 показује разлике између 49 земаља у одзиву за учешће у
истраживању.

“КО СТЕ ВИ?”

• Половина вас је у Европи, а и у Канади,
без партнера, док је друга половина у вези.

Велика подршка је
овај успех учинила
могућим

• 41% у Европи и 48% у Канади се аутовало
готово свим особама које познају.

PlanetRomeo, Grindr, Hornet и моге друге апликације су
обезбедиле видљивост наше студије широм Европе и
Канаде. Такође, имали смо подршку бројних геј/ЛГБТ
организација и организација које се баве превенцијом
HIV-а и заштитом сексуалног здравља.

Постављали смо разна питања о вама и ево неких одговора – о узрасту,
родном идентитету, партнерским везама, аутовању и HIV-у:

• Половина вас је узраста до 35 година,
у распону од 14 до 89 година.
• Око 1% вас у Европи и
око 2% у Канади су
транс-мушкарци.

• У Европу или у Канаду је око 1% вас
дошало као избеглице или тражиоци азила.

• 10% вас је пријавило да вам је
дијагностикована HIV инфекција.

Заједно с њима, ви сте допринели овом успеху. Велико
ХВАЛА свима вама на свим језицима који се говоре у
земљама које су учествовале у студији.
www.emis2017.eu

Сигурном сексу 3.0

Знање о
„Сигурном сексу 3.0”

Знање везано за употребу кондома

Кондом

97%

Н=Н

Графикон 2: Н=Н знање

Кондом се често назива традиционаланим начином
превенције HIV-а и других полно преносивих инфекција
(ППИ). Он представља механичку баријеру, углавном
сачињену од латекс гуме, која се ставља на пенис пре
аналног сексуалног односа. 97% зна да: Правилна употреба
кондома током сексуалног односа смањује могућност
инфицирања или преноса ППИ (укључујући и HIV).

Кондом

Н(Недетектибилно
= Н знање
= Непреносиво)
Н=Н

Графикон 2 показује разлике у знању о Н=Н
широм Европе. Највећи степен Н=Н знања
смо забележили у Данској, Великој Британији,
Лихтенштајну, Швајцарској , Холандији, Исланду,
Израелу, Шведској, Литванији, Чешкој, Норвешкој,
Канади и Белгији (имена су дата по опадајућем
реду у односу на забележено знање).

ПрЕП
знање
(Пре-експозициона профилакса)
PrEP

57%

Ефикасна HIV терапија за особе које живе с HIV-ом
превенира пренос HIV инфекције. 57% зна да: Особа
инфицирана HIV-ом код које је лечење успешно (има тзв.
„недетектибилну” количину вируса у крви) не може да
пренесе вирус сексуалним односом.
Н=Н знање у %
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51%

Графикон 3: ПрЕП знање

Као HIV-негативни, узмате терапијску комбинацију за
HIV са два активна састојка да бисте заштитили себе
од инфицирања HIV-ом. 51% зна да: Пре-експозициона
профилакса (ПрЕП) подразумева да неко ко није
инфициарн HIV-ом узима пилуле и пре и после сексуалног
односа, како би се заштитио од инфицирања HIV-ом.

Графикон 3 приказује како се ово знање
разликује кроз Европске земље. Земље које
припадају категоријионих са навећим знањем
о ПрЕП-у су Велика Британија, Канада, Ирска,
Холандија, Француска, Норвешка, Исланд и Малта
(имена су дата по опадајућем реду у односу на
знање).

ПрЕП знање у %
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Истраживање ЕМИС-2017 је спроведено од
стране Sigma Research (Лондон). Извођење су финансирали ЕУ програм за
здравље 2014–2020.
Учешће Канаде је финансирано од стране Агенције за јавно здравље за Канаду.
Превод овог извештаја на српски језик обезбедио је Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у сарадњи са Асоцијацијом Дуга.

Malta

PrEP

