
EMIS                    ЕМІС (EMIS) – найбільше міжнародне і багатомовне 
дослідження геїв, бісексуалів та інших чоловіків, які практикують секс з чоловіками 
(ЧСЧ). Цей звіт для спільноти є першим із багатьох, через які ми хочемо проінформувати 
про результати Європейського Інтернет-опитування ЧСЧ (ЕМІS). Опитування тривало з 
жовтня 2017 до кінця січня 2018 року.

ЕМІС 2017
Звіт для спільноти 2018. Частина 1
Липень 2018

134 тис. учасників
Велике багатонаціональне дослідження, таке як EMIS 2017, просто не 
відбулося би без ваших відповідей. Усього в ньому взяли участь 128 тис. 
чоловіків, які живуть в Європі, і понад 6 тис. із Канади. 
За нашими оцінками, понад 2 % усіх чоловіків, які практикують секс 
із чоловіками в Європі, взяли участь в EMIS 2017. Найбільш активно у 
дослідженні брали участь ЧСЧ з Мальти, Норвегії, Швеції, Ірландії та 
Швейцарії. 

Рис. 1 показує відмінності участі у дослідженні в 49 країнах. 

49 країн
Дослідженням EMIS 2017 було 
охоплено не тільки країни Євросоюзу, 
а й Норвегію, Ісландію, Швейцарію, 
усі країни Балканського півострова, 
Туреччину, Ліван, Ізраїль, Молдову, 
Білорусь, Україну, всю Росію, а також у 
Канаду – усього 49 країн.

www.emis2017.eu

Обсяг вибірки

Частка відповідей на 10 000 чоловіків
(віком 15–64 роки)
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Рисунок 1. Відсотки участі й обсяги 
вибірок.

“ХТО ВИ Є?” 
Ми поставили кілька запитань про вас, і ось деяка інформація про вік, 
ґендерну ідентичність, статус стосунків, камінаут і ВІЛ.

• 10 % із вас повідомили, що їм діагностовано ВІЛ.

• Половині з вас було до 35 років, а 
взагалі у дослідженні взяли участь 
ЧСЧ віком від 14 до 89 років.

• Серед вас близько 1 % 
   у Європі, і близько 2 % у 
   Канаді є транс-чоловіками.

• Близько 1 % з вас прибули до Європи або 
   Канади як біженці або шукачі притулку.

• У Європі, як і в Канаді, половина з вас знаходилася в
   стосунках, тоді як інша половина була поза ними.

• 41 % у Європі й 48 % у Канаді знаходилися в камінауті
   майже перед усіма, кого знають.

Потужна підтримка 
вможливила цей 

успіх
PlanetRomeo, Grindr, Hornet і багато інших додатків 

популяризували наше дослідження в усій Європі й 
Канаді. Нас також підтримали численні гей-, ЛГБТ-, 

ВІЛ-сервісні організації та організації, що опікуються 
сексуальним здоров’ям.

Усі разом ви доклалися до цього успіху. Дуже вам 
ДЯКУЄМО на мовах всіх країн, мешканці яких узяли 
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Знання про презерватив: 
Використання презерватива часто називають традиційним 
шляхом запобігти інфікуванню ВІЛ та інфекціями, що 
передаються статевим шляхом. Цей бар’єрний засіб, 
найчастіше зроблений з латексу, надягається на пеніс 
перед анальним сексом. Знають 97 %: правильне 
використання презервативів упродовж сексу зменшує 

                                   вірогідність підхопити чи передати ВІЛ чи ІПСШ.

CONDOM

Знання про Н = Н:
(Невизначуваний = Не передає) 

Ефективне лікування для ВІЛ-позитивних людей запобігає 
переданню ВІЛ. Знають 57 %: ВІЛ-позитивна людина, яка 
знаходиться на ефективному лікуванні (говорять: «має 
невизначуване вірусне навантаження»), не може передати 
інфекцію комусь іншому під час сексу.

U=U
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Знання про Н = Н, %Рис. 2 показує відмінності в знанні про Н = Н у 
Європі. Найвищі показники знання про Н = Н ми 
виявили в Данії, Великій Британії, Ліхтенштейні, 
Швейцарії, Нідерландах, Ісландії, Ізраїлі, 
Швеції, Латвії, Чехії, Норвегії, Канаді й Бельгії (у 
низхідному порядку). Канада

Знання про PrEP:
(Доконтактна профілактика)

Якщо, будучи ВІЛ-негативним, ти приймаєш комбінацію з 
двох активних препаратів у одній пігулці, щоб захистити 
себе від інфікування ВІЛ, це означає, що ти — «на PrEP». 
Знають 51 %: доконтактна профілактика (PrEP) передбачає, 
що особа, у якої немає ВІЛ, приймає пігулки до, а також 
після сексу, щоб запобігти інфікуванню ВІЛ.

EMIС 2017було проведено організацією Sigma Research 
(Лондон) за фінансової підтримки Програми здоров’я Євросоюзу (EU Health 
Programme) на 2014–2020 роки.
Дослідження в Канаді профінансовано Канадським агентством громадського 
здоров’я.
Український переклад цього звіту було зроблено Євразійською коаліцією 
чоловічого здоров’я (ЕКОМ). 
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Знання про PrEP, %Рис. 3 показує, як це знання відрізняється у 
різних країнах Європи. Країни з найкращим 
знанням про PrEP — це Велика Британія, Канада, 
Ірландія, Нідерланди, Франція, Ізраїль, Норвегія, 
Ісландія та Мальта (у порядку спадання).

Канада

PrEP

Рисунок 3. Знання про PrEP
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Знання про 
«Безпечний секс 3.0»

Safer Sex 3.0 
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