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49 ország
Az EMIS 2017 adatfelvétel nem csak az
Európai Unióban zajlott, hanem részt vett
benne Norvégia, Izland, Svájc, az összes
balkáni állam, Törökország, Libanon, Izrael, Moldova, Fehéroroszország, Ukrajna,
Oroszország és Kanada - összesen 49
ország.

Mintanagyság
10
1,000

EMIS

EMIS – a legnagyobb többnyelvű nemzetközi kutatás, amely a
meleg, a biszexuális és a más férﬁakkal szexelő férﬁakat (MSM, men having sex with men)
célozza meg. Ez az első olyan beszámoló, amiben az MSM közösségnek visszajelzést adunk
a 2017-es Európai MSM Internetes Kérdőív (EMIS) eredményeiről. A kérdőív online felvétele
2017 októbere és 2018 január vége között történt.

1. ábra: Részvételi arányok és mintanagyság
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134,000 résztvevő
Egy ilyen nagy nemzetközi felmérés mit sem érne a Ti válaszaitok nélkül.
128.000 Európában, és több mint 6.000 Kanadában élő férﬁ vett részt a kutatásban.
Úgy becsüljük, hogy az Európában élő összes férﬁakkal szexelő férﬁ 2%-a
segített nekünk az EMIS 2017-ben. A legmagasabb részvételi aránnyal Málta,
Norvégia, Svédország, Írország és Svájc szerepelt.
Az 1. ábra a 49 ország kutatásban való részvételi arányait mutatja.

„KIK VAGYTOK?“

Feltettünk nektek néhány kérdést önmagatokról. Itt van néhány jellemző az életkorról,
nemi identitásról, kapcsolati állapotról, a szexuális irányultság felvállalásáról és a HIV-státuszról:

• 35 év alatti volt a válaszadók fele; a
legﬁatalabb válaszadó 14, a legidő
ebb 89 éves volt.

1%
és Kanadából 2% volt transz férﬁ.

• Európából nagyjából

• Nagyjából 1% érkezett Európába vagy Kanadába
menekültként vagy menedékkérőként.

• Európában és Kanadában is fele-fele arányban volt,
aki egyedülálló és aki kapcsolatban él.

• Európában 41%, Kanadában 48% szinte minden
ismerőse előtt vállalja szexuális irányultságát.

• 10% számolt be arról,
hogy HIV-vel diagnosztizálták.

Ezt a sikert a hatalmas támogatásnak
köszönhetjük
PlanetRomeo, a Grindr, a Hornet és sok más alkalmazás
segítette, hogy a kutatásunk minél láthatóbb legyen Európa
szerte és Kanadában. Támogatott bennünket számos meleg/
LMBTI, HIV-vel és szexuális egészséggel foglalkozó szervezet
is. Ti mindannyian hozzájárultatok ehhez a nagy sikerhez.
NAGYON KÖSZÖNJÜK mindannyiótoknak a résztvevő országok
összes nyelvén!
www.emis2017.eu

Ismeretek a
„Biztonságosabb szex 3.0-ról“
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2. ábra: N=N ismeret

57%

A HIV-pozitívoknak nyújtott hatékony HIV-kezelés megakadályozza a HIV átadását. 57% tudja, hogy egy HIV-vel élő ember,
aki hatékony kezelés alatt áll (úgynevezett „kimutathatatlan /
méréshatár alatti vírusszámmal“ rendelkezik) nem képes szex
közben valaki másnak átadni a vírusait.

A 2. ábra azt mutatja, hogy Európában melyik országban milyen arányban ismert az N=N összefüggés. A
legmagasabb N=N ismeretet Dániában, az Egyesült
Királyságban, Lichtensteinben, Svájcban, Hollandiában
Izlandon, Izraelben, Svédországban, Lettországban,
Csehországban, Norvégiában, Kanadában és Belgiumban
találtuk (felsorolva csökkenő sorrendben).

PrEP
ismeret
(Pre-Expozíciós proﬁlaxis)
PrEP

CONDOM

Az óvszert sokszor nevezik a hagyományos megoldásnak arra,
hogy megvédjen a HIV-től és más szexuális úton terjedő betegségektől. Ez egy legtöbbször latexgumiból készült akadályt
képez, amit a péniszre húznak anális behatolás előtt. 97% tudja,
hogy óvszer helyes használata közösülés közben csökkenti a
szexuális úton terjedő betegségek (köztük a HIV) elkapásának,
illetve átadásának valószínűségét.

Az
N=N ismeret
(Nem kimutatható = Nem átadható)
N=N

97%

Safer Sex 3.0

N=N ismeret %-ban
37 – 50
51 – 60
61 - 79

Malta

Kanada

51%

3. ábra: PrEP ismeret

HIV-negatív férﬁként két aktív összetevőből álló HIV-gyógy
szert szedsz, ami megvéd a HIV-fertőzéstől. 51 % tudja, hogy a
Pre-expozíciós proﬁlaxis (PrEP) során egy nem HIV-fertőzött
személy tablettát vesz be szex előtt és után, hogy megvédje
magát a HIV-fertőzéstől.

A 3. ábra ennek az ismeretnek a különbségeit
mutatja az európai országok között. A legmagasabb
PrEP ismerettel rendelkező országok az Egyesült Királyság, Kanada, Írország, Hollandia, Franciaország,
Izrael, Norvégia, Izland és Málta voltak (csökkenő
sorrendben).

PrEP ismeret %-ban
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Az EMIS 2017-et a Sigma Research (London) kivitelezte. A pénzügyi támogatást az EU Egészségügyi Programja 2014-2020 biztosította.
A kanadai részvételt a Kanadai Közegészségügyi Hivatal ﬁnanszírozta.
Ennek a beszámolónak a magyar változatát a Háttér Társaság készítette el.
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