1. Dezvoltarea unei metode
de cercetare u or de folosit
pentru MSM
Proiectul SIALON foloseşte o metodă de testare
pe teren, neinvazivă, bazată pe probe de salivă.
În total, au participat la acest studiu 2.407 subiecţi
din Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania,
Italia şi România. În România, 398 de subiecţi au
fost implicaţi în această cercetare. Proiectul a
identificat principalele aspecte care afectează
comunităţile MSM (Men who have Sex with Men bărbaţi care fac sex cu bărbaţi), riscurile şi
vulnerabilităţile acestora faţă de infecţia cu HIV şi
nevoile lor în privinţa prevenirii HIV/SIDA,
tratamentului şi îngrijirii persoanelor infectate. Am
recurs la eşantionarea TLS (Time-location
sampling)
pentru
a
recruta
eşantioane
reprezentative
statistic
de
bărbaţi
care
frecventează scena gay. TLS permite enunţarea
unor deducţii statistice despre populaţia extinsă
care este prezentă în locaţiile respective. În plus
organizaţiile gay au fost direct implicate în
implementarea proiectului, în mod special în
procesul de colectare a datelor şi pentru
realizarea şi distribuirea materialelor de prevenire
şi informare.

2. Folosirea indicatorilor
UNGASS
Studiul SIALON a ţinut cont de indicatorii
UNGASS, întrucât aceştia permit realizarea de
măsurători cheie pentru monitorizarea situaţiei
HIV. Astfel, indicatori care se referă la testarea
HIV, existenţa programelor de prevenire, folosirea
prezervativului şi înţelegerea felului în care te poţi
proteja de infecţia cu HIV, indică faptul că mulţi
MSM nu-şi cunosc statusul HIV şi nu adoptă
comportamente sexuale care să-i protejeze în faţa
infecţiei. Aceste rezultate au implicaţii importante
pentru comunitatea MSM şi pentru comunitate, în
sensul larg al cuvântului.

3. Cum se pot folosi datele
SIALON
Sialon a dezvoltat o metoda uşor de folosit pentru
a colecta date sociale şi biologice în comunităţile
MSM, care poate fi replicată pentru o audienţă
largă. În plus, pe lângă datele cantitative, au fost
obţinute
şi
informaţii
calitative
despre

comportamentele cu risc de transmitere sau care
previn infecţia cu HIV, prin interviuri detaliate cu
MSM din toate ţările.
Factorii de decizie şi cei care creează politicile
publice se pot folosi de aceste date pentru a crea
politici şi strategii prin care să construiască
abordări
comprehensive
în
problema
tratamentelor de prevenire şi serviciilor de îngrijire
pe termen lung şi scurt pentru MSM. Serviciile de
sănătate se pot folosi de datele SIALON pentru a
pentru a construi reprezentante locale şi regionale
pentru nevoile de îngrijire medicală ale MSM în
cadrul sistemului de sănătate. Organizaţii gay şi
alte reţele sociale civile pot folosi informaţiile
SIALON pentru a stabili cu acurateţe publicul ţintă
al campaniilor de promovare şi prevenire
împreună cu comunitatea gay, care sunt relevante
la un nivel local. Rolul pe care îl joacă
marginalizarea şi stigmatizarea în reducerea
accesului MSM–iilor la servicii de îngrijire
medicală ar trebui investigat, şi o acţiune
corespunzătoare ar trebui iniţiată pentru a construi
solidaritatea atât în comunitatea MSM şi în
comunitatea largă.
În sfârşit, metodologia SIALON poate fi adoptată
la toate nivelele atât în promovarea folosirii, cât şi
a raportării indicatorilor UNGASS în mod frecvent.
Acest lucru va avea un impact considerabil în
dezvoltarea unor abordări sustenabile de sprijinire
a MSM şi de întărire a capacităţii de a reduce
HIV/SIDA în comunitatea gay.

4. Rezultatele cheie ale
acestei cercetări, în Bucureşti
Indicatori UNGASS
UNGASS 8 : TESTARE HIV
MSM care au făcut un test HIV în ultimele 12
luni şi care cunosc rezultatul testului.

42.6%

UNGASS 9:
PROGRAME DE PREVENIRE
MSM atinşi de programe de prevenire (MSM
care ştiu unde pot merge pentru un test HIV
şi care au primit prezervative în ultimele 12
luni).

UNGASS 19:
FOLOSIREA PREZERVATIVULUI
MSM care declară că au folosit prezervativul
ultima dată când au făcut sex anal cu un
partener bărbat, în ultimele 6 luni.

UNGASS 23 : PREVALENŢA HIV
Prevalenţa HIV în rândul MSM.

71.1 %

42.7 %

4.6 %

Cunoaşterea statusului de seropozitiv
HIV
Din totalul celor 14 respondenţi pentru care a fost
înregistrat un rezultat pozitiv pentru HIV la
testarea fluidului oral, 8 (57,1%) au declarat că
obţinuseră un rezultat negativ la un test HIV
anterior.
Fig. 1: Cunoaşterea statusului HIV la MSM înregistraţi HIV+ la
testarea EIA (pe bază de salivă)

Numărul de parteneri bărbaţi
Numărul mediu de parteneri stabili în ultimele 6
luni a fost de 3,09, în timp ce numărul mediu de
parteneri ocazionali, pentru aceeaşi perioadă de
timp, a fost de 7,14.

Estimarea riscului asociat cu sexul
oral şi anal neprotejat
Dintre respondenţii care au făcut sex oral
neprotejat cu rol receptiv, 47.25% au declarat că
nu au permis niciodată în ultimele 6 luni
ejacularea în gură în cazul partenerului stabil, faţă
de 54.68 % in cazul partenerului ocazional.

21.4%

57.1%
21.4%

Never been tested
HIV +
HIV -

Mai mult decât atât, doar 3 dintre respondenţii
care au înregistrat rezultat HIV+ la testarea probei
de salivă, se aşteptau la acest rezultat.

Relaţia dintre vârstă şi nivelul de risc
asumat
În cazul tinerilor sub 25 de ani, 43,39% dintre
aceştia şi-au făcut un test HIV în ultimul an şi
cunosc rezultatul acestui test. Procentul este
similar cu cel obţinut de MSM de peste 25 de ani:
42,49% dintre aceştia s-au testat în ultimul an şi
cunosc rezultatul.
Se constată o diferenţă mai mare în cazul folosirii
prezervativului la ultimul sex anal, când MSM sub
25 de ani declară că au folosit prezervativul în
procent de 48,15%, faţă de MSM de peste 25 de
ani care au folosit prezervativul doar în procent de
34.81%.

ITS şi Sifilis
6.48% din cei intervievaţi au declarat că au avut o
infecţie cu transmitere sexuală în ultimele 12 luni,
0.79 % declarând un rezultat pozitiv pentru sifilis.
8.70% dintre cei care au avut o infecţie cu
transmitere sexuală (ITS) in ultimele 12 luni au fost
de asemenea depistaţi prin probele de saliva ca
fiind si HIV pozitiv – comparativ cu 4,53% dintre cei
care nu au declarat ITS-uri pentru ultimele 12 luni.

In privinţa sexului anal fără prezervativ, 31.29 %
dintre cei care au făcut sex anal fără prezervativ
cu partenerii stabili consideră că nu s-au expus
unui risc de infectare. 40.91% dintre cei care au
făcut sex anal fără prezervativ cu parteneri
ocazionali consideră, de asemenea, că nu s-au
expus unui risc de infectare.

Din discuţiile purtate cu MSM intervievaţi în cadrul
cercetării calitative, este evident că majoritatea
MSM din România consideră sexul oral neprotejat
ca fiind cu risc neglijabil pentru transmiterea HIV.

Consumul de alcool şi droguri în
timpul ultimului contact sexual
46.28% dintre respondenţi au consumat alcool
ultima data când au făcut sex.
În cazul MSM care au înregistrat rezultat pozitiv
pentru HIV, 53.85% dintre aceştia au declarat că
au consumat alcool în timpul ultimului contact
sexual. Cei care sunt seropozitivi, sunt şi cei care
au folosit alcool la ultima partidă de sex.

Stigmatizarea multiplă
Bărbaţii homosexuali şi bisexuali pot ajunge să
experimenteze stigmatizări multiple în anumite
circumstanţe, cum ar fi stigmatizarea determinată
de exprimarea orientării sexuale şi cea
determinată de un eventual status HIV+.
Fig. 3: Percepţia homofobiei în diferite contexte
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16.38 % dintre cei intervievaţi au consumat
droguri (popper, MDMA, cocaină, amfetamine şi
canabis) la ultimul contact sexual.
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Fig. 2: Consumul de droguri la ultimul act sexual
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28.57% dintre cei înregistraţi HIV pozitiv au folosit
droguri, comparativ cu 15.90% dintre respondenţii
cu rezultat HIV negativ.
78.57% dintre cei care au folosit popper la ultimul
contact sexual, au făcut sex anal neprotejat cu un
partener ocazional.

87.4 % dintre cei intervievaţi au perceput atitudini
negative faţă de persoanele gay şi bisexuale din
perspectiva religioasă, şi 53.2 % din perspectiva
socială.
40.64% dintre cei intervievaţi au perceput atitudini
negative faţă de homosexuali şi bisexuali la locul
de muncă.
Cea mai scăzuta atitudine negativa percepută a
fost în cadrul comunităţii gay.
.
Atitudinea negativă şi stigmatizarea persoanelor
gay se regăseşte atât in mediul privat, familie cât
şi în cel social – scoală, serviciu. Informaţiile
culese în timpul cercetării calitative indică faptul
că stigmatizarea pe care o percep bărbaţii MSM,
determină adesea reţineri în dezvăluirea
comportamentului sexual şi evitarea accesării
serviciilor medicale atunci când au nevoie de
acestea.

