Gazteen artean antzemandako hamar hies kasutatik zazpi 25 eta 29 urte
bitartekoei dagozkie
15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean detektatu diren hies kasuetan, harreman
heterosexualak izan dira GIB transmititzeko biderik nagusiena 2007an. Deigarria da
2005etik harreman homosexual eta bisexualen bidezko transmisioetan egon den
gorakada, 2005ean ez baitzen honelako kasurik erregistratu.
Gazteen Euskal Behatokiak buruturiko Osasuna eta Gazteak (Gazteak 1) txostenean
gazteentzat kezkagarrienak diren gaixotasunak jasotzen dira. Bildutako emaitzen
arabera, hiesa Euskadiko gazteak gehien kezkatzen dituen gaixotasunetako bat da.
Era berean, kolektibo honen iritziz, hiesa ez harrapatzea norberaren erantzukizunaren
mende dago, eta prebentzioa posible da.
Ikerketa honen emaitzetako bat da gazteak lasaitzen ari direla prebentzio metodoak
erabiltzeko garaian, prebentzio-metodoak egon badaudela jakin arren. Jarrera hori
azterlanean jasotako baieztapen batzuetan antzeman daiteke: gazte talde batzuek hiesa
itxura fisiko kaltetuarekin lotzen dute, beste batzuek ez dute antisorgailurik erabiltzen
koitoaren osteko pilula dagoelako eta, batzuetan, arrisku-jokaerak izan ditzakete
bakoitzak bikote-harreman egonkorrak dituenean bata bestearen ondoren (bikote
egonkorraren kontzeptua egonkortasunean eta konfiantzan oinarrituta dagoelako).
Osasun Sailak 15 eta 29 urte bitartekoengan antzemandako hies kasuei buruz ematen
dituen datuen arabera, 2007an bederatzi kasu berri erregistratu dira. Horrenbestez,
kasu kopuruak 2005eko mailan dirau.
Detektatutako kasuetatik, % 55,5 mutilei dagozkie eta % 44,4 neskei. Erasandako gazte
gehienak 25 eta 29 urte bitartekoak dira (% 66,6).
2007ko epean erregistraturiko datuetan ezagutzera ematen da transmisioetako % 44,4
harreman heterosexualei egotzi dakiekeela. 2005ean bezala, transmisio bideetan
harreman heterosexualak nagusi dira, baina kasu hauek % 22,2 egin dute behera. Era
berean, GIBaren transmisio parenteraletan beherakada egon da.
Beste alde batetik, 2005eko datuekin alderatuta, 2007an gora egin dute harreman
homosexual eta bisexualen bidezko transmisioek. Izan ere, 2005ean ez zen bide
horretatik kutsatutako gazterik antzeman.
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