Enquesta ACCEPT-Notificació a parelles sexuals
“Acceptabilitat de les noves tecnologies per a
notificar sobre una Infecció de Transmissió
Sexual a les parelles sexuals dels homes que
tenen sexe amb homes”
Resultats de l’enquesta “on-line”:
( Juny a setembre de 2013)

Objectiu de l’enquesta ACCEPT-Notificació a
parelles sexual

Conèixer les preferències sobre les millors formes de
notificar a les parelles sexuals d’una possible
exposició a una infecció de transmissió sexual
(ITS) en el cas dels homes que tenen sexe amb
homes (HSH)

Mètodes
 Enquesta on-line amb cobertura a tota Espanya
 Durada de tres mesos
 Anunciada mitjançant “banners” a tres pàgines
web:
 Stop Sida: http://www.stopsida.org
 Chueca: http://www.chueca.com
 Universo gay: http://www.universogay.com
 Amb lligam al proveïdor del servei d’enquestes
“Survey Monkey”: http://www.surveymonkey.com

Com va funcionar l’enquesta on-line?
 Enquesta en idioma castellà
 32 preguntes relacionades amb la notificació a parelles sexuals
 1843 van accedir a l’enquesta
 1640 (89%) van acceptar participar a l’estudi
 1431 (87%) complien els criteris d’estudi
(HSH o bisexuals, 18 anys o mes, vivint a Espanya)
 984 (69%) van respondre alguna pregunta sobre la notificació
 849 (87%) van respondre totes les preguntes en relació a la
notificació sobre una infecció de transmissió sexual (no VIH)
 761 (78%) van respondre totes les preguntes en relació a la
notificació sobre una infecció per VIH

Gran variabilitat en el nombre de preguntes amb resposta segons
l’enquestat

Lloc de residència dels que van respondre les preguntes
sobre voluntat de notificació a parelles sexuals
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N=965 respostes

On has buscat parelles sexuals en els darrers 12 mesos?
N=931 respostes de més d’una opció
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Utilitzaries una pàgina web per a notificar sobre
una ITS a parelles sexuals ?
N=984 respostes
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Quin portal o be pàgina web preferiries per a notificar
sobre una ITS a les teves parelles sexuals?
N=583 respostes de més d’una opció
Enllaç a portal que utilitzo per
buscar parelles
Portal que em permetés enviar
SMS
Portal d'organisme oficial

Portal d'ONG

Portal específicament dissenyat
per a notificar
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Quines característiques ha de tenir el portal per a notificar
d’una ITS a parelles sexuals?
N=512 respostes de més d’una opció

Informar sobre centre de referència mes
proper
Informar sobre ITS
Poder escollir tipus de tarjeta de notificació
Garantir notificació anònima
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Que van fer quan els van diagnosticar una ITS?

N=849 respostes

 El 24 % han tingut alguna vegada una ITS
 El 30 % no ho van notificar a cap de les seves parelles
 El motiu principal per no haver notificat va ser “no coneixia les meves
parelles”, seguit de “no sabia com fer-ho” i “em va fer vergonya”

Que farien si els diagnostiquessin una ITS (no VIH) o be al
conèixer sobre la seva exposició a una ITS (no VIH)?
N=849 respostes
 El mitjà preferit per a notificar i rebre la notificació es “personalment cara a cara”

 El 5% no notificarien sobre una ITS a una parella ESTABLE
– fonamentalment “per por o vergonya”

 El 19% no notificarien sobre una ITS a una parella OCASIONAL
– fonamentalment “per que no saben com contactar-la”
 En saber que han estat exposats a una ITS, la majoria “consultaria a un
metge especialista en ITS”, seguit de “consultaria al meu metge de
capçalera”

Que farien si els diagnostiquessin el VIH o be al conèixer
sobre la seva exposició al VIH?
N=761 respostes



El mitjà preferit per notificar i rebre la notificació es “personalment - cara a
cara”



El 4% no notificarien sobre la seva infecció per VIH a una parella ESTABLE
– fonamentalment “per por o vergonya”



El 13% no notificarien sobre la seva infecció per VIH a una parella OCASIONAL
– fonamentalment “per que no saben com contactar-la”



En saber que han estat exposats a una infecció per VIH la majoria “consultaria
a un metge especialista en ITS” i igualment “faria la prova en un
laboratori”, seguit de “Consultaria al meu metge de capçalera”

