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Hlavní poznatky z
průzkumu u 13 000 HIV+
respondentů z 48 zemí

VAŠE HIV LÉČBA

Tato 2. komunitní zpráva průzkumu EMIS-2017

96%

z vás bylo v předchozích šesti měsících na
kontrole v HIV centru

90%

z vás bylo na antiretrovirové léčbě (ART)

82%

z vás mělo nezjistitelnou
(nedetektovatelnou) virovou nálož

zveřejněná u příležitosti Světového dne boje proti
AIDS 2020 shrnuje odpovědi 13 172 (10%) mužů, kteří
uvedli, že jsou HIV pozitivní a žijí v jedné ze 48 zemí na
mapě. Velmi si vážíme odpovědí těchto dotazovaných
i všech 137 000 mužů, kteří se do projektu EMIS-2017
zapojili. Tuto zprávu, stejně jako další komunitní a
národní zprávy, najdete na www.emis2017.eu.

KDE ŽIJETE

Léčebná kaskáda (diagnóza – zahájení léčby – nedetekovatelná virová
nálož) vykazovala lepší výsledky v severních a západních zemích Evropy
než na jihu a na východě Evropy.

% respondentů EMIS-2017 s diagnózou HIV

VĚK, MIGRACE, PARTNERSTVÍ
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POČET LET ŽIVOTA S DIAGNÓZOU HIV
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HEPATITIDY

65%
73%
22%

bylo očkováno plnou vakcinační
dávkou proti hepatitidě A
bylo očkováno plnou vakcinační
dávkou proti hepatitidě B
bylo diagnostikováno s infekcí
hepatitidy B nebo C

25-39

40-54

18%

se narodilo v zahraničí

51%

single

7%
42%

55-64

‘Nejsem si jistý, zda mám stálého
partnera / je to komplikované’

stálý partner

mezi 42% se stálým partnerem mělo 43% partnera, který také žil s
diagnózou HIV.

65+
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ZNALOST U=U (N=N)

KDE JSTE SE SEZNÁMILI SE SVÝM POSLEDNÍM
NÁHODNÝM SEXUÁLNÍM PARTNEREM

66%

mobil / internet

5%

10%

sauna

4%

noční kluby /
diskotéky

9%

darkroom, veřejná
sex party pro gaye

3%

bary / kavárny

7%

cruising

2%

porno kina

POHLAVNĚ PŘENOSNÉ INFEKCE
V POSLEDNÍM ROCE

15% mělo 11% mělo 10% mělo
syfilidu

kapavku

chlamydie

BEZPEČNÝ SEX

82%

HIV+ mužů vědělo, že osoba s nezjistitelnou virovou
náloží nemůže přenést HIV. Mezi všemi respondenty
(viz 1. komunitní zpráva EMIS-2017) o této
skutečnosti vědělo 57% dotázaných.
Závěry průzkumu tak zdůrazňují potřebu neustálé
propagace U=U (N=N) mezi gayi a bisexuálními muži
obecně, a zejména mezi HIV+ gayi
(a jejich poskytovateli zdravotní péče).

VAŠE EKONOMICKÁ SITUACE

19%
7%
5%
4%

mělo nedetekovatelnou virovou nálož HIV

44%
18%

85%

soukromá sex
party

z těch, kteří měli detekovatelnou virovou nálož,
mělo anální styk bez kondomu s náhodným
partnerem neznámého HIV statusu

z vás pravidelně užívá kondom při sexu s
náhodnými partnery

18%

z vás uvedlo, že vám chybí schopnost mít pod
kontrolou svůj bezpečnější sex

z vás uvedlo špatnou finanční
situaci
z vás bylo nezaměstnaných

z vás bylo v důchodu

z vás bylo dlouhodobě nemocných

SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ

19%

z vás bylo nespokojených se svým sexuálním
životem (skóre < 5 na stupnici 1 - 10)

11%

z vás nepovažovalo za snadné odmítnout sex,
který nechcete

71%

z vás neprošlo během posledních 12 měsíců
komplexním skríningem na pohlavně přenosné
infekce

25%

z vás nebylo nikdy nabídnuto žádné očkování
proti hepatitidám
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MENŠINOVÝ STRES

19%
17%
8%
25%

z vás bylo v předchozím roce slovně
uráženo

z vás vykazovalo známky silné úzkosti
a deprese

přemýšlelo o „ublížení si“, nebo si myslelo
“bylo by mi lépe, kdybych byl mrtvý“

63% užilo

46% užilo

poppers

lék na poruchu
erekce

34% užilo

23% užilo

marihuanu

(v tabletě nebo prášku)

kokain

6%

z vás nebylo vůbec vyoutováno nebo jen
několika málo lidem

Procento HIV+ mužů, kteří v předchozím
roce užili tyto drogy

21% užilo

UŽÍVÁNÍ DROG

extázi

16% užilo

sedativa / jiné
uklidňující prostředky

17%

z vás užilo v posledním roce drogu
(mimo steroidy) injekčně

v posledních čtyřech týdnech užilo
povzbuzující látky k zvýšení prožitku
nebo k prodloužení sexu (chemsex)

SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH
LÁTEK

18%
všech HIV pozitivních respondentů mělo známky
závislosti na alkoholu, ale pouze 12% z nich
konzultovalo užívání alkoholu s odborníkem.

10%
všech HIV pozitivních respondentů vyjádřilo obavy ze
svého užívání drog, ale pouze 21% z nich se o užívání
drog poradilo s odborníkem.
Překlad zpráv do češtiny zajišťuje Česká společnost AIDS pomoc, z.s., která
byla jedním z hlavních organizátorů průzkumu, sběru dat a propagace EMIS
v České republice.

EMIS-2017
organizovala společnost Sigma Research (Londýn). Průzkum byl financován z prostředků programu zdraví EU (2014-2020). Tuto 2. komunitní zprávu vám
přináší Gay Health Network (Irsko), Sigma Research, s finanční podporou Health Service Executive (HSE), Irsko.

	
  

