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HIV TANISI İLE YAŞADIKLARI YIL

	  

48 ÜLKEDEN 13,000 HIV
TANISI ALMIŞ KATILIMCI
İLE İLGİLİ TEMEL
BULGULAR
2020 Dünya AIDS Günü için yayınlanan 2. EMIS-2017 
Topluluk Raporu, HIV pozitif tanısı aldığını beyan eden 
ve haritadaki 48 ülkeden birinde yaşayan 13.172 (%10) 
erkeğe dayanarak hazırlanmıştır. Onlara ve EMIS-2017 
araştırmasını tamamlayan 137.000 erkeğe teşekkür 
ederiz. Tüm topluluk raporlarına, milli raporlarla beraber 
www.emis2017.eu üzerinden ulaşabilirsiniz.

HIV tanısı almış EMIS-2017 katılımcılarının yüzdesi
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%22 HIV ile hepatit B ya da heptatit C 
aynı anda geçirmiş

%73 tüm hepatit B aşılarını tamamlamış

%65 tüm hepatit A aşılarını tamamlamış 

son altı ay içinde HIV takibi yaptırmış%96 

yurt dışında doğmuş%18 

‘sinin sabit bir ilişkisi var%42 

HIV ilacı (ART: Anti-Retroviral Tedavi) 
kullanıyor%90 

‘si sabit bir ilişkisi olup olmadığından 
emin değil / ‘karışık’%7 

baskılanmış viral yüke sahip 
(Belirlenemeyen / Saptanamayan)%82 

‘inin ilişkisi yok%51 

HIV tedavisi dalgası kuzey ve batı Avrupa’da güney ve doğu Avrupa’ya 
kıyasla daha iyi sonuçlar vermiştir

bu sabit ilişkisi olan katılımcıların %43’ünün partnerleri de HIV ile yaşıyor
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SON BİR YILDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN 
HASTALIK TANILARI

EKONOMİK DURUM

CİNSEL SAĞLIK

CİNSEL GÜVENLİK

B=B BİLGİSİ
(Belirlenemeyen = Bulaştırmayan)

bel soğukluğu 
(gonore) 
geçirmiş%11 klamidya 

geçirmiş%10 frengi (sifiliz) 
geçirmiş%15 

%82 belirlenemeyen (saptanamayan) viral 
yüke sahip

%44 
saptanabilir viral yüke sahip olanların HIV 
durumunu bilmedikleri sabit olmayan partnerleri 
ile prezervatifsiz birlikte olma oranı

%18 sabit olmayan erkek partnerlerle seks yaparken 
sürekli prezervatif kullanıyor

%18 güvenli seks konusunda kontrol eksikliği 
çektiğini söylemiş

%85 
HIV pozitif erkeklerin %85’i viral yükü belirlen-

emeyen seviyede olan bir bireyin başkasına HIV 
bulaştıramayacağını biliyor. Tüm katılımcılar arasında 
bu oran %57 idi. (EMIS-2017 Topluluk Raporu Vol.1) 

Bu genel olarak eşcinsel erkeklere, biseksüel 
erkeklere ve özellikle HIV pozitif eşcinsel erkeklere 
(ve onların sağlık çalışanlarına) yönelik B=B bilgisi 
tanıtımının sürdürülmesinin gerekliliğini gösteriyor.

%19 finansal açıdan zorlanıyor

%7 işsiz

%5 emekli

%4 uzun vadeli hastalık izninde

cinsel olarak mutsuz 
(1-10 ölçeğinde 5’in altında)19% 

son 12 ay içinde kapsamlı bir cinsel yolla 
bulaşan hastalık taraması yaptırmamış71% 

istemediği sekse ‘hayır’ demeyi kolay 
bulmuyor11% 

‘ine herhangi bir hepatit aşısı hiç teklif 
edilmemiş25% 

SABİT OLMAYAN SON ERKEK SEKS 
PARTNERİ İLE TANIŞMA YERLERİ

akıllı telefonda / 
internette%66 

saunada%10 

bar arka odasında, 
halka açık seks

partisinde%9 

gezinti / çark 
alanında%7 

özel seks 
partisinde%5 

gece kulübünde / 
diskoda%4 

barda / kafede%3 

porno 
sinemasında%2 



EMIS-2017 
Sigma Research (Londra) tarafından yapılmış ve Avrupa Birliği Sağlık Programı (2014-2020) tarafından finanse edilmiştir. Bu topluluk raporu Vol. 2 ise 
Health Service Executive (HSE), İrlanda tarafından finanse edilip Gay Health Network (İrlanda) ve Sigma Research tarafından size sunulmaktadır.
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MADDE KULLANIMI

MADDE BAĞIMLILIĞI HİZMETLERİ

Son bir yılda bu maddeleri kullanmış olan HIV 
pozitif erkeklerin yüzdeleri

son bir yıl içinde uyuşturucu enjekte 
etmiş (steroidler hariç)

son dört hafta içinde seksi daha yoğun 
veya uzun yapmak için uyarıcı maddeler 
kullanmış

%6 

%17 

%63
Poppers

kullanmış

%46
Sertleşme Problemi 

İlaçları kullanmış

%34
Esrar

kullanmış

%23
toz veya hap 

Ekstazi kullanmış

%21
Kokain

kullanmış

%16
Sakinleştiriciler / 

Yatıştırıcılar kullanmış

%18 

%10 

HIV tanısı almış katılımcıların %18’i alkol bağımlılığı 
belirtileri göstermelerine rağmen bu katılımcıların 

yalnızca %10’u alkol tüketimleri hakkında bir sağlık 
profesyoneline danışmış

HIV tanısı almış katılımcıların %10’u madde 
kullanmaları ile ilgili endişelenmelerine rağmen bu 

katılımcıların yalnızca %21’i madde kullanmaları 
hakkında bir sağlık profesyoneline danışmış

AZINLIK STRESİ

%8 şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu 
belirtileri gösteriyor

%25 ‘kendine zarar vermeyi’ ya da ‘ölmüş olsa 
daha iyi olacağını’ düşünmüş

%17 cinsel yönelimini kimseye açıklamamış ya 
da sadece birkaç kişiye açıklamış (açılmış)

%19 son bir yıl içinde sözlü hakarete maruz 
kalmış


