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Evropský internetový průzkum EMIS je největší mezinárodní a vícejazyčná studie o 
gayích, bisexuálech a mužích majících sex s muži (MSM), která proběhla v období 
od října 2017 do konce ledna 2018. Tato komunitní zpráva je třetí zprávou, v které 
bychom vám rádi představili hlavní výsledky průzkumu.

MENŠINOVÝ STRES

	  

Hlavní poznatky z průzkumu u 127 000 respondentů z 48 zemí
Tato 3. komunitní zpráva se zabývá stresovými faktory, které ovlivňují náš duševní, sexuální a zdravotní stav 
a osobní pohodu. Velmi si vážíme toho, že jste se zapojili do  EMIS-2017. Tuto zprávu, stejně jako další 
komunitní a národní zprávy, najdete na www.emis2017.eu.
Poznámka: Některá zde uváděná zjištění lze porovnat se závěry představenými v 2. komunitní zprávě  “o mužích žijících s HIV”.

% respondentů, kteří postrádají sociální podporu

4 - 11%

12 - 14%

15 - 33%

12% z vás postrádalo sociální podporu

13% z vás uvedlo, že patříte do etnické nebo 
rasové menšiny

30% z vás z vás nebylo vůbec vyoutováno nebo 
jen několika málo lidem

21% z vás bylo v předchozím roce slovně 
uráženo kvůli tomu, že vás přitahují muži

VÝSLEDKY V OBLASTI SEXUÁLNÍHO ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODY

23% 
z vás bylo nespokojených se svým 
sexuálním životem 
(skóre <5 na škále 1 – 10)

9% z vás nepovažovalo za snadné 
odmítnout sex, který nechcete

11% z vás uvedlo, že nemáte kontrolu nad 
bezpečnějším sexem

42% 
z vás nevědělo, kde si může nechat 
udělat HIV test (z 27 000 mužů, kteří nikdy 

nebyli na testu)

VAŠE EKONOMICKÁ SITUACE

z vás se potýkalo  
s finančními

problémy

z vás bylo 
nezaměstnaných 

z vás bylo
v důchodu

z vás bylo 
dlouhodobě 
nemocných 

17% 6% 4% 2% 



UŹÍVÁNÍ DROG% Z VÁS, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍM ROCE UŽILI NĚKTEROU Z TĚCHTO DROG 

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A TABÁKU V UPLYNULÉM ROCE

OBAVY Z UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Další podrobnosti o duševním zdraví jsou uvedeny v kapitole 4.2 hlavní zprávy. % respondentů s těžkou úzkostí nebo depresí

% respondentů s potenciální závislostí na alkoholu

4 - 6%

7 - 9%

10 - 12%

13 - 16%

9 - 18%

19 - 26%

27 - 34%

22% užilo
lék na poruchu 

erekce

12% užilo
sedativa / jiné 

uklidňující prostředky

5% v posledních 
čtyřech týdnech užilo povzbuzující 

látky k zvýšení prožitku nebo k 
prodloužení sexu (chemsex)

24% užilo
marihuanu

10% užilo
kokain

50% užilo
tabákový výrobek

18% z vás mělo 
potenciální závislost 

na alkoholu

34% užilo
poppers

91% užilo 
alkohol   

13% z vás mělo obavy 
ze svého užívání drog

8% užilo
extázi 

(v tabletě nebo prášku)

1% z vás užilo
v posledních

12 měsících drogu (mimo steroidy) injekčně 

z vás vykazovalo 
známky silné úzkosti 

a deprese

přemýšlelo o 
„ublížení si“, 

nebo si myslelo 
„bylo by mi lépe, 

kdybych byl mrtvý“

8% 21% 

EMIS-2017 
organizovala společnost Sigma Research (Londýn). Průzkum byl financován z prostředků programu zdraví EU (2014-2020). Tuto 3. komunitní zprávu vám přináší Gay Health 
Network (Irsko), Sigma Research, s finanční podporou Health Service Executive (HSE), Irsko.

Překlad zpráv do češtiny zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc, z.s., která byla jedním z hlavních organizátorů průzkumu, sběru dat a propagace EMIS-2017 v České republice.


