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Condom use with different types of sexual partners in Ukraine: results of 2007

survey

Barska, Julia

BACKGROUND: Use of condoms is recommended
in all risky sexual contacts, as long as a couple be-
comes monogamous and tests for HIV and other
STDs. This research aims to examine whether peo-
ple in Ukraine follow this recommendation.

MATERIAL AND METHODS: Associations between
condom use at last sexual intercourse and type of
sexual partner were explored separately for men
and women based on data of 2007 survey by
using regression models adjusted for knowledge
about and attitude to STDs and HIV, contraception
and pregnancy, risky behaviour and socio-demo-
graphic characteristics.

RESULTS: Generally, 37.2% of men and 25.2% of
women reported using condom at last sexual con-
tact. Overall, use of condoms increased with less
intimacy between partners: 22.6% of men and
19.2% of women used condoms with their
spouses, 62.8% and 52.4% ― with girl-/boy-
friends, somewhat less – 56.6% and 35.3% ―
with casual acquaintance, respectively, and 71.4%
of men – with commercial sex workers; in multi-
variate analysis direction of associations remained
the same. Moreover, risky sexual behaviour for
both genders, and drugs ever-use and alcohol con-
sumption during last sex for men reduces odds of

using condoms. Also, men demonstrating correct
knowledge of ways of horizontal transmission of
HIV and women aware about ways of prevention
of HIV transmission had higher odds of using con-
doms, as well as women confident in their ability
to buy condoms. For socio-demographic character-
istics, having children, younger age and dwelling
in non-Western regions and cities were positively
associated with using condoms.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS: Although con-
dom use in Ukraine is not prevalent enough, there
is a tendency to more frequent use of them with
high-risk sexual partners. At the same time, peo-
ple practicing other types of risky behaviour use
condoms less, too.
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АКТУАЛЬНІСТЬ: Використання презервативів є
рекомендованим при всіх ризикових статевих
контактах, доки пара не стане моногамною і не
протестується на ВІЛ та інші ІПСШ. Це дослід-
ження має на меті перевірити, чи дотримуються
цієї настанови люди в Україні.

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ: Зв’язок між використан-
ням презервативу під час останнього статевого
контакту та типом статевого партнера було пе-
ревірено окремо для чоловіків і жінок на даних
опитування 2007 року шляхом застосування ре-
гресійного аналізу з урахуванням змінних про
знання і ставлення до ІПСШ та ВІЛ, контрацепції
і вагітності, ризикову поведінку та соціально-де-
мографічні характеристики респондентів.

РЕЗУЛЬТАТИ: Загалом, 37,2% чоловіків і 25,2%
жінок сказали, що вони користувалися презер-
вативом під час останнього статевого контакту.
В цілому, використання презервативів зростало
зі збільшенням віддаленості між партнерами:
22,6% чоловіків і 19,2% жінок звітували про ви-
користання презервативів з подружжям, 62,8% і
52,4% – з дівчиною/хлопцем, трохи менше −
56,6% і 35,3% – з випадковим партнером, від-
повідно, і 71,4% чоловіків – з жінками комерцій-
ного сексу; той самий напрямок зв’язків зберігся
у багатовимірному аналізі. Крім того, ризикова
статева поведінка для обох статей і вживання
наркотиків коли-небудь у житті та алкоголю під
час останнього статевого акту для чоловіків

зменшували шанси користуватися презервати-
вами. До того ж, чоловіки, які показали коректні
знання про горизонтальну передачу ВІЛ, і
жінки, які знали про способи запобігання інфі-
куванню ВІЛ, мали вищі шанси користуватися
презервативами, так само як і жінки, які були
впевнені у своїй здатності придбати їх за по-
треби. З соціально-демографічних характери-
стик, наявність дітей, молодший вік і
проживання у незахідних регіонах та великих
містах були позитивно пов’язані з використан-
ням презервативів.

ОБГОВОРЕННЯ І ВИСНОВКИ: Хоча використання
презервативів в Україні не є достатньо пошире-
ним, є тенденція до частішого використання їх з
партнерами при потенційно ризикованих стате-
вих контактах. Проте люди, які практикують
інші види ризикової поведінки, також менше ко-
ристуються і презервативами.
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