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Europejska Ankieta Skierowana do Mężczyzn Mających Seks z Mężczyznami jest
największym na świecie badaniem skierowanym do mężczyzn homoseksualnych,
biseksualnych oraz pozostałych mężczyzn, którzy mają seks z mężczyznami.
Ankieta odbyła się pomiędzy październikiem 2017 roku, a końcem stycznia 2018
roku. Ten raport dla społeczności jest drugim, który chcemy Wam przedstawić.

GDZIE MIESZKASZ

TWOJE LECZENIE HIV

WIEK, MIGRACJA, PARTNERSTWO

ZAPALENIE WĄTROBY

CZAS OD ZDIAGNOZOWANIA ZAKAŻENIA HIV

	  

Najważniejsze wyniki
uzyskane od 13,000
uczestników żyjących
z wirusem HIV w 48 krajach
Ten drugi raport dla społeczności opublikowany z okazji

Światowego Dnia Walki z AIDS 2020 jest oparty na odpowiedziach

13,172 (10%) mężczyzn, którzy zadeklarowali, że są zakażeni HIV

i żyją w jednym z 48 krajów na mapie. Dziękujemy im za

uczestnictwo i pozostałym 137,000 mężczyznom, którzy wzięli

udział w ankiecie EMIS-2017. Ten i inne raporty krajowe i raporty

dla społeczności dostępne są na: www.emis2017.eu
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22% było kiedykolwiek zdiagnozowanych z
zapaleniem wątroby typu B lub C

73% otrzymało wszystkie dawki szczepionki na
zapalenie wątroby typu B

65% otrzymało wszystkie dawki szczepionki na
zapalenie wątroby typu A

z was zakażenie HIV było monitorowane
w ciągu ostatnich sześciu miesięcyu 96% 

było urodzonych za granicą18% 

miało stałego partnera42% 

z was przyjmowało leki antyretrowirusowe90% 

nie jest pewien czy ma stałego
partnera/to skomplikowane7% 

z was miało niewykrywalny poziom-
wiremii82% 

było singlami51% 

Opieka nad osobami zakażonymi HIV ma lepsze rezultaty na północy i
zachodzie Europy niż na południu i wschodzie Europy.

Wśród tych 42% ze stałym partnerem, 43% ma partnera, który także żyje
z wirusem HIV.
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ZDIAGNOZOWANE INFEKCJE PRZENOSZONE
DROGĄ PŁCIOWĄ W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU

TWOJA SYTUACJA EKONOMICZNA

ZDROWIE SEKSUALNE

BEZPIECZEŃSTWO SEKSUALNE

WIEDZA O N=N (Niewykrywalny=Niezakażający)

miało
rzeżączkę11% miało

chlamydię10% miało
kiłę15% 

82% wiremia była na poziomie niewykrywalnym

44% 
wśród tych u których wiremia jest na poziomie niewykrywalnym
uprawiało seks analny bez prezerwatywy z partnerem, z którym nie
byli w stałym związku i którego status HIV był nieznany

18% z was powiedziało, że nie mają wystarczająco
kontroli nad bezpieczeństwem seksu

18% 
z was regularnie korzystało z prezerwatyw,
kiedy uprawialiście seks z mężczyznami, z
którymi nie pozostawaliście w związku

85% 
mężczyzn żyjących z wirusem HIV wiedziało, że osoba z wiremią
na poziomie niewykrywalnym nie jest w stanie przekazać wirusa
komuś innemu podczas kontaktu seksualnego. Wiedziało o tym
57% wśród wszystkich uczestników badania (EMIS-2017 Raport

dla Społeczności. Część 1).

To pokazuje potrzebę promocji o N=N wśród gejów i
biseksualistów, a przede wszystkim wśród gejów zakażonych

wirusem HIV oraz wśród pracowników opieki medycznej

zajmujących się nimi.

19% z was miało problemy finansowe

7% z was było bezrobotnych

5% z was było na emeryturze

4% z was miało przewlekłą chorobę 

było niezadowolonych ze swojego życia seksualnego
(punktując mniej niż 5 na 10-punktowej skali)19% 

nie otrzymało pełnych badań na choroby przenoszone
drogą płciową w ciągu ostatnich 12 miesięcy71% 

nie było łatwo odmówić stosunku, na który nie mieli
ochoty11% 

nigdy nie miało zaproponowanej szczepionki na zapalenie
wątroby25% 

GDZIE SIĘ SPOTKAŁEŚ Z OSTATNIM PART-
NEREM, Z KTÓRYM UPRAWIAŁEŚ SEKS, A Z
KTÓRYM NIE POZOSTAWAŁEŚ W ZWIĄZKU

telefon / internet66% 

gejowska sauna10% 

zaplecze baru lub
publiczne gejowskie

sex party9% 

w miejscu
publicznym
(cruising)7% 

sex party w
prywatnym domu5% 

kluby / dyskoteki4% 

bary/ kawiarnie3% 

kino z filmami
porno2% 



EMIS-2017 
Badanie prowadzone jest przez grupę Sigma Research (Londyn) i jest sfinansowane z ze środków programu zdrowia (2014-2020) Unii Europejskiej.
Ten Raport Społeczności nr.1 jest wam przedstawiony przez Gay Health Network (Irlandia), Sigma Research i jest sfinanowany ze środków Health Service
Executive (HSE), Irlandia. Tłumaczenie: Inga Wójcik (Dublin) dla GHN.
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ZAŻYWANIE NAKROTYKÓW

WSPARCIE DLA OSÓB ZAŻYWAJĄCYCH
SUBSTANCJE

PROCENT MĘŻCZYZN Z ZAKAŻENIEM
HIV, KTÓRZY UŻYWALI NARKOTYKÓW

W PRZECIĄGU OSTATNIEGO ROKU

z was wstrzykiwało sobie narkotyki
(oprócz sterydów) w przeciągu
ostatniego roku

zażywało narkotyki pobudzające, żeby seks
był bardziej intensywny lub trwał dłużej

6% 

17% 

63% używało
poppersa

46% używało
substancji pomagających

utrzymać erekcję

34% zażywało
marihuanę

23% używało
ecstasy w postaci

pigułki lub proszku

21% używało
kokainę

16% przyjmowało
środki uspakajające

18% 

10% 

uczestników zakażonych HIV miało objawy
uzależnienia od alkoholu, ale tylko 12% z nich

skonsultowało to z pracownikiem ochrony zdrowia.

osób żyjących z HIV martwiło się o swoje zażywanie
narkotyków, ale tylko 21% z nich skonsultowało to z

pracownikiem ochrony zdrowia.

STRES MNIEJSZOŚCIOWY

8% z was miało objawy stanów lękowych I
depresji 

25% myślało o samookaleczeniu lub myślało że
‘byłoby lepiej gdybym był martwy’

17% z was nie było ujawnionych, lub
ujawnionych tylko do niektórych ludzi

19% z was było słownie atakowanych w
przeciągu ostatniego roku


