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134 000 участника
Голямо многонационално проучване, каквото е EMIS 2017, не би било нищо 
без вашия отговор. 128 000 мъже, живеещи в Европа, и над 6 000 мъже, 
живеещи в Канада, взеха участие. Оценяваме, че повече от 2% от всички 
мъже, които правят секс с мъже в Европа, са участвали в EMIS 2017. 
Най-високите нива на участие, които получихме, са от Малта, Норвегия, 
Швеция, Ирландия и Швейцария. Графика 1 показва разликите в участието 
в проучването във всичките 49 държави.
Графика 1: Степени на участие и размери на извадките

49 държави
EMIS 2017 се проведе не само в 
Европейския съюз, но и в Норвегия, 
Исландия, Швейцария, всички 
балкански страни, Турция, Ливан, 
Израел, Молдова, Беларус, Украйна, 
цяла Русия и в Канада - общо 49 
държави.

www.emis2017.eu

Обем на извадката

Процент на отговорилите на 10 000 мъже
(на възраст 15-64 години)

10

0.6 – 4.9

1 000

5.0 – 9.9

10 000

10.0 – 14.9
15.0 – 20.1

Канада

Графика 1: Степени на участие и размери 
на извадките

“КОИ СТЕ ВИЕ?” 
Зададохме набор от въпроси за вас и тук има информация за: възраст, полова идентичност, 
статус на обвързаност, откритост за сексуалната ориентация  и ХИВ:

• 10% от Вас са съобщили, 
    че са диагностицирани с ХИВ.

•  Половината от Вас са на възраст    
.    до 35 години, а възрастта на 
.    участниците варира от 14 до 89 г

• Около 1% от Вас в Европа,

     и около 2% от тези в Канада са 
       транс мъже..

• Около 1% от Вас дойдоха в Европа или в Канада        
.  като бежанци или търсещи убежище.

• В Европа, както и в Канада, половината от Вас са били                                                                         
.   необвързани, а другата половина имат връзка.

•  41% в Европа и 48% в Канада са признали своята              
.    сексуалност на почти всеки от познатите си.

Голямата подкрепа 
направи този успех 

възможен
PlanetRomeo, Grindr, Hornet и много други приложения 

помогнаха за популяризирането на проучването ни в 
Европа и Канада. Ние също имахме подкрепа от много 

организации - гей/ЛГБТИ, за ХИВ и за сексуално здраве. 
Всички заедно допринесохте за този успех. Голямо 

БЛАГОДАРЯ за всички вас на всички езици, говорени в 
участващите държави!
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Знания за презервативите
Презервативът често се нарича традиционен начин 
за предпазване от ХИВ и други СПИ. Това е бариерно 
устройство, направено предимно от латекс, което се 
поставя върху пениса преди аналното сношение. 97% знаят, 
че правилното използване на презервативи по време на 
полов акт намалява вероятността за заразяване със СПИ .                    

.                                  (включително ХИВ)

CONDOM

Н = Н знания
(Неоткриваем = Непредаваем)

Ефективната антиретровирусна терапия за ХИВ-позитивни 
хора предотвратява предаването на ХИВ. 57% знаят: 
човек с ХИВ, който е на ефективно лечение (наречено 
„неоткриваем вирусен товар“), не може да предаде вируса 
на някой друг по време на секс.

H=H

Malta

37 – 50
51 – 60
61 - 79

Н = Н знания в %Графика 2 показва разликите в знанията за Н = Н 
в цяла Европа. Най-високи нива на Н = Н знания 
открихме в Дания, Великобритания, Лихтенщайн, 
Швейцария, Холандия, Исландия, Израел, Швеция, 
Латвия, Чехия, Норвегия, Канада и Белгия.

Канада

Знания за ПрЕП
(ПрЕП = Предекспозиционна профилактика) 

Като ХИВ-негативен мъж, приемате хапче с две активни 
съставки за да се предпазите от заразяване с ХИВ. 51% 
знаят: Профилактиката преди секс (ПрЕП) включва хора, 
които са ХИВ-негативни и които приемат хапчета преди, 
както и след секс, за да се предотврати заразяване с ХИВ.

EMIS 2017 EMIS-2017 се реализира от Sigma Re-
search (Лондон). Проучването беше финансирано от Програмата на ЕС 
за здравеопазване за периода 2014-2020 г. Канадското участие беше 
финансирано от Агенцията за публично здраве на Канада.

Българската версия на този отчет е предоставена от Петър Цинцарски, Емилия 
Насева и фондация „ГЛАС“ 

27 – 39
40 – 59
60 - 76

Знания на ПРЕП в %Графика 3 показва как тези знания се различават 
в различните европейски страни. Страните 
в категорията на най-високите познания за 
ПрЕП бяха Великобритания, Канада, Ирландия, 
Холандия, Франция, Израел, Норвегия, Исландия 
и Малта (посочени в намаляващ ред). Канада

PrEP

Графика 3: Знание на ПрЕП

Malta

Знания за 
„Безопасен секс 3.0“

Безопасен секс 3.0 

CONDOM H=H PrEP

Графика 2: Н = Н знания97%
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