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dotyczące gejów, mężczyzn biseksualnych oraz pozostałych mężczyzn mających seks 
z mężczyznami (MSM). Ten raport dla społeczności jest pierwszym z wielu, w którym 
informujemy o wynikach  Europejskiego Badania Internetowego Mężczyzn Mających Seks 
z Mężczyznami 2017 (EMIS). Ankieta ta była przeprowadzona online między październikiem 
2017 r. a styczniem 2018 r. 

EMIS 2017
Raport dla społeczności 2018. Część 1
Lipiec 2018

134,000 uczestników
Realizacja dużego międzynarodowego badania takiego, jak EMIS 2017 nie byłaby 
możliwa bez Waszego udziału. W ankiecie tej wzięło udział 128 000 mężczyzn 
mieszkających w Europie i ponad 6 000 mieszkających w Kanadzie. 
Szacujemy, że ponad 2% wszystkich mężczyzn mających seks z mężczyznami 
z Europy wzięło udział w badaniu EMIS 2017. Największa liczba badanych 
pochodziła z Malty, Norwegii, Szwecji, Irlandii i Szwajcarii. 

Na rysunku 1 przedstawiono informacje o liczbie uczestników badania w 
poszczególnych 49 krajach.

49 krajów
EMIS 2017 przeprowadzono nie tylko w 
Unii Europejskiej, ale także w Norwegii, 
Islandii, Szwajcarii, wszystkich krajach 
bałkańskich, Turcji, Libanie, Izraelu, 
Mołdawii, na Białorusi, Ukrainie, w całej 
Rosji oraz w Kanadzie - łącznie w 49 
krajach.

www.emis2017.eu

Wielkość próby
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Rysunek 1. Uczestnicy badania i wielkość próby

“KIM JESTEŚCIE?” 
Zadaliśmy Wam wiele pytań - tutaj znajdziecie informacje o: 
wieku, tożsamości płciowej, związku, ujawnieniu się i zakażeniu HIV uczestników badania:

• 10% z Was podało, że zdiagnozowano 
     u nich zakażenie HIV.

• Połowa z Was ma mniej niż 35 lat,
    najmłodsi 14 a najstarsi 89 lat.

• Około 1% z Was w Europie, 

     a 2% w Kanadzie to mężczyźni trans.

• 1 % z Was przyjechał do Europy lub Kanady jako
    uchodźcy lub osoby ubiegające się o azyl.

• W Europie, podobnie jak w Kanadzie, połowa z Was była
    singlami, połowa pozostawała w związku.

• 41% z Was w Europie i 48% z Was w Kanadzie 
    ujawniło się przed prawie każdą osoba jaką zna.

Wasze ogromne 
wsparcie przyczyniło 
się do tego sukcesu

PlanetRomeo, Grindr, Hornet i wiele innych aplikacji 
zapewniły widoczność naszemu badaniu w całej Europie i 

Kanadzie. Wsparcie zapewniło też wiele organizacji gejow-
skich/LGBTI, HIV i zajmujących się zdrowiem seksualnym.

Wielkie DZIĘKI DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW badania we 
wszystkich używanych przez was językach!
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Wiedza na temat prezerwatyw 
Prezerwatywa jest często uznawana za tradycyjny sposób 
zapobiegania zakażeniu HIV i innym infekcjom przenoszonym 
drogą kontaktu seksualnego. Jest to bariera wykonana z gumy 
lateksowej, umieszczana na penisie przed odbyciem stosunku 
analnego. 97% z Was wie: Prawidłowe używanie prezerwatyw 
podczas stosunku zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia i 

                                   przekazywania innym infekcji przenoszonych drogą kontaktu 
                                   seksualnego (w tym HIV)

CONDOM

Wiedza na temat N=N
(Niewykrywalny =  Niezakażający)

Skuteczna terapia HIV u osób zakażonych czyni je 
niezakaźnymi. 57% wie: Od osoby żyjącej z HIV, która jest pod-
dana skutecznemu leczeniu (osiągając „niewykrywalny poziom 
wiremii“) nie można zakazić się HIV podczas seksu.

N=N

Malta
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Wiedza na temat N=N w %Rysunek 2 przedstawia różnice w wiedzy na temat 
N=N w Europie. Najwyższe wskaźniki wiedzy na 
temat N=N stwierdzono w Danii, Wielkiej Brytanii, 
Liechtensteinie, Szwajcarii, Holandii, Islandii, Izraelu, 
Szwecji, Łotwie, Czechach, Norwegii, Kanadzie i 
Belgii (wymienione w porządku malejącym). Kanada

Wiedza na temat PrEP
(Profi laktyka przedekspozycyjna)

Jako osoba niezakażona HIV, przyjmujesz mieszankę dwóch 
leków antyretrowirusowych w celu ochrony przed zakażeniem 
HIV. 51% z Was wie: profi laktyka przedekspozycyjna (PrEP) 
obejmuje osoby nie niezakażone HIV, które przyjmują 
przed i po seksie specjalne leki, dzięki czemu zmniejszają 
prawdopodobieństwo zakażenia.

Badanie EMIS 2017  Sigma Research (Londyn). Zostało 
sfi nansowane przez Komisję Europejską w ramach Trzeciego programu działań Unii  
w dziedzinie zdrowia (2014-2020).
Uczestnictwo Kanady zostało sfi nansowane przez Public Health Agency of Canada 
for Canada.
Za polską wersję tego raportu odpowiada Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – 
Państwowy Zakład Higieny oraz Społeczny Komitet ds. AIDS
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Wiedza na temat PrEP w %Rysunek 3 przedstawia, jak ta wiedza różni się w 
poszczególnych krajach europejskich. Kraje należące 
do kategorii z najwyższą wiedzą z zakresu PrEP to 
Wielka Brytania, Kanada, Irlandia, Holandia, Francja, 
Izrael, Norwegia, Islandia i Malta (wymienione w 
porządku malejącym). Kanada

PrEP

Rysunek 3: wiedza na temat PrEP

Malta

Wiedza na temat 
„Bezpieczniejszego Seksu 3.0“

Safer Sex 3.0 

CONDOM N=N PrEP
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