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49 krajín
EMIS 2017 sa realizoval nielen v krajinách Európskej únie, ale aj v Nórsku,
na Islande, vo Švajčiarsku, všetkých
krajinách Balkánu, Turecku, Libanone,
Izraeli, Moldavsku, Bielorusku, Ukrajine,
v celom Rusku a v Kanade - dohromady v
49 krajinách.
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EMIS - najväčší medzinárodný a viacjazyčný prieskum o gejoch,
bisexuálnych a iných mužoch, ktorí majú sex s mužmi (MSM). Táto komunitná správa je prvá
z mnohých, ktorými by sme vás chceli informovať o výstupoch a výsledkoch Európskeho
internetového prieskumu sexuálneho správania mužov, ktorí majú sex smužmi 2017 (EMIS).
Prieskum sa realizoval online v období od októbra 2017 do konca januára 2018.

Graf č.1: Miera účasti a veľkosti vzoriek
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134,000 účastníkov
Taký rozsiahly medzinárodný prieskum, akým je EMIS 2017, by nemohol
existovať bez vašej účasti. Do prieskumu sa zapojilo 128 000 mužov, ktorí žijú v
Európe a viac ako 6000 mužov, ktorí žijú v Kanade.
Predpokladáme, že do EMIS 2017 sa v Európe zapojili viac ako 2 % všetkých
mužov, ktorí majú sex s mužmi. Najvyššiu mieru zapojenia sme videli na Malte, v
Nórsku, Švédsku, Írsku a Švajčiarsku.
Graf č. 1 znázorňuje rozdiely v účasti medzi 49 krajinami.

“KTO STE?”

Opýtali sme sa vás množstvo otázok a tu je zopár informácií o vás: Vek,
rodová identita, rodinný stav, miera zverejnenia svojej identity (vyoutovania sa) a HIV stav:

• Polovica z vás nie je staršia ako 35
rokov, vekový rozsah bol 14 až 89.
• 1 % z vás z Európy
a cca. 2 % Kanady sú transmuži.

• Okolo 1 % prišlo do Európy alebo Kanady
ako utečenci alebo žiadatelia o azyl.

• Ako v Európe, tak v Kanade bola cca.
polovica bez partnera, druhá bola vo vzťahu.

• 41 % z vás v Európe a 48 % v Kanade je
vyoutovaných skoro každému zo svojho okolia.

• 10 % z vás uviedlo, že vám bol
diagnostikovaný vírus HIV.

Veľký úspech vďaka
skvelej podpore
PlanetRomeo, Grindr, Hornet a mnoho ďalších appiek
pomohlo zviditeľniť náš prieskum v Európe i Kanade. Podporilo nás i mnoho organizácií, ktoré sa venujú gejom/LGBTI
ľuďom, HIV a sexuálnemu zdraviu.
Všetci spolu ste prispeli k tomuto úspechu. Všetkým vám
patrí veľké VĎAKA vo všetkých jazykoch, ktorými sa hovorí v
zapojených krajinách!
www.emis2017.eu

Znalosti o
„Bezpečnejšom sexe 3.0“

Znalosti o kondóme na úrovni
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Graf č.2: Znalosti o N=N
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Účinná HIV terapia u HIV pozitívnych ľudí zabraňuje prenosu
vírusu HIV. 57% z vás vedelo: HIV pozitívny človek na účinnej
liečbe (s „nedetekovateľnou virálnou náložou“) nedokáže
počas sexu preniesť vírus na iného človeka.

Graf č. 2 ukazuje rozdiel v znalostiach o N=N v Európe. Najvyššie povedomie o N=N sme našli v Dánsku,
Veľkej Británii, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku,
Holandsku, na Islande, v Izraeli, Švédsku, Lotyšsku,
Českej republike, Nórsku, Kanade a Belgicku (vymenované v zostupnom rade).
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Kondóm je často nazývaný tradičným spôsobom prevencie
HIV a iných sexuálne prenosných infekcií (STI). Ide o bariérovú
ochranu väčšinou vyrobenú z latexu, ktorá sa nasadzuje
na penis pred análnym stykom. 97 % z vás vedelo: Správne
používanie kondómov pri styku znižuje pravdepodobnosť
získania a prenosu STI (vrátane HIV)
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Graf č.3: Znalosti o PrEP

Ako HIV negatívny užívate dvojzložkový HIV liek, ktorý vás
chráni pred nakazením vírusom HIV. 51 % z vás vedelo: Preexpozičná profylaxia (PrEP) sa týka HIV negatívnych mužov,
ktorí užívajú liek pred ako aj po sexe, aby zabránili prenosu
HIV.

Graf č. 3 zobrazuje tieto znalosti v rámci rôznych
európskych krajín. Krajiny s najvyššou znalosťou
PrEP boli Veľká Británia, Kanada, Írsko, Holandsko,
Francúzsko, Izrael, Nórsko, Island a Malta (zoradené
zostupne).
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EMIS 2017

uskutočnila spoločnosť Sigma Research
Prieskum
z Londýna. Bol ﬁnancovaný programom EU pre oblasť zdravia 2014-2020.
Účasť Kanady bola ﬁnancovaná Agentúrou verejného zdravotníctva Kanady.
Slovenskú verziu tejto správy pre vás preložil Saplinq.
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