
                                                          
 
 
 

 
OSASUN-SISTEMAKO JARDUNBIDE EGOKIEN DEKALOGOA 

LGTBI+ PERTSONEN TRATU ONERAKO 
 
Praktika on hauek guztiak osasun-sistemara hurbiltzen diren pertsonei arreta integrala 
ematera zuzentzen dira, edozein dela euren sexualitate eta/edo genero joera. Praktika 
horien helburua da aurkitzen zaren hainbat osasun-espazioetan aniztasunarekin 
inklusiboak izango diren praktikak sortzea. Kontuan hartu behar da praktika horiek, 
sarritan, ekimen indibidualen eta pertsonek eta lan egiten duten zentroek erakusten 
duten sentsibilitatearen mende daudela. 
 

1. EZ DEZAGUN EZER AURREZ PENTSA. Osasun eremura hurbiltzen diren 
pertsona guztiak ez dira heterosexualak edo genero kontuan itxuraz erakusten 
dutenak. 

o Heterosexualitatearen presuntzio unibertsala albora utzi, hau da, 
pertsonak heterosexualak baino zerbait gehiago izan daitezkeela 
pentsatu. 

o Genero kontuan, ez utzi pertsonen generoaren gainean kanpoko 
adierazpenek baldintza dezaten. 

 
2. KONFIANTZAZKO GIROA LORTZEA osasun sistemara jotzen duten 

pertsonekin sexu- eta genero-aniztasunaren gaiari heltzeko.  
Horretarako: 

o Jarri materialen bat ondo ikusteko moduan: kartel bat, liburuxka bat, 
etab. 

o Ikur bat eraman soinean: txapa, intsignia, etab. 
o Sinbologiadun jantzi bat eraman, uniformetik nabartzen dena. 
o Berezko begiradak edo harridurak kontrolatu. 
o … 

 
3. OSASUN-ZENTROAN HAUTEMATEN DITUGUN HIZKUNTZA EDO 

JARRERA DISKRIMINATZAILEEI BEREHALA ERANTZUN.  
Erantzun modu atseginean. Entzun, saiatu ulertzen, ulertarazten, jarri hori 
zalantzan eta eztabaidatu. Seinalatu asertibitatez jarrera LGTBI+foboak, eta 
erakutsi horiek pertsonengan eta gizartean sortzen dituzten ondorioak. 

 
4. HIZKUNTZA INKLUSIBOA ERABILI:  

o Erabili hizkuntza ez-bitarra: Gure hizkuntza aberatsa da eta 
maskulinoko edo femeninoko amaierak baino aukera gehiago ditu.   
Erabil ezazu. Badaude forma neutroak. Saiatu “le” formarekin 
(gaztelaniaz). 

o Entzuten dizun pertsonak senti dezala zure galderetan barne hartzen 
duzula. Ez ezazu ziurtzat eman seme-alabak dituztenik, ezkonduta 
daudenik, antisorgailuak edo VIH-Sida erretrobiralak erabiltzen direnik... 



                                                          
 
 
 

o Erabili hizkuntza hurbila nahiz txeratsua. Antzeman dadila ez zaituztela 
gogaitzen hartuemanean zaren pertsonak egin diezazkizukeen 
galderek. 

o Erabili hizkuntza ez sexista. 
 

5. HARRERA / ERREGISTRO / ARRETA POLITIKAK ALDATU: Pertsonak 
sentitzen duen generoarekin koherentea izango den tratua ziurtatzeko 
beharrezkoak izango diren neurri administratiboak eta beste edozein jitekoak 
hartu administrazio/erregistro/arreta politika guztietan (espedienteak, mediku 
historiala, hitzorduen zerrenda, errezeta elektronikoak, etab.). 
 

o Legezko izenaren inizialak eta abizen osoak erabili, eta genero 
arrazoiengatik hautatutako izena eskatu erabiltzaileari, batik bat 
aldaketa hori ukatu izan zaien etorkinei, estatuko pertsonentzat bakarrik 
baitago eskuragarri aukera hori. 

o Erabiltzaileei abizenez deitu itxarongeletan deitzen zaienean kontsultan 
edo zerbitzu espezializatuetan sartzeko. Eta, zalantza izanez gero, 
pertsonari beti galdetu zein izenekin nahi zaion deitu. 

o Estrategia alternatiboak erabili egoera diskriminatzaileak saihesteko. 
Adibidez, "alergiak" edo “alertak” laukia erabili (sistema informatikoan 
eskuragarri daude) pertsonak legezko bere izenarekin edo izen 
administratiboarekin deitua ez izateko duen nahia adierazteko.  

 
6. KONTUAN IZAN GORPUTZ ANIZTASUNA 

o Zure kontsultan pertsona jakin bat artatzen duzunean. 
o Pertsona bat zerbitzu espezializatu batean (batik bat, ginekologian) 

hartzen duzunean. 
 

7. BAINUGELA MISTOAK ETA GENERORIK GABEKOAK JARRI, edozein 
pertsona gizon zein emakume gisa edo era ez-bitarrean sar daitekeelarik. 

 
8. PRESTAKUNTZA ESPEZIFIKO ETA ALDIZKAKOA ESKATU osasun-

langileei genero, sexu-aniztasun eta kulturartekotasun kontuan, bereizkeriatik 
libre egongo den osasun-sarbide zein -tratua bermatzeko.  

 
9. ZURE INGURUKO LGTBI+ BALIABIDEAK EZAGUTU kasuen deribaziorako, 

behar izanez gero. 
 

10. LGTBI+ POPULAZIOAREN PARTE BAZARA, eman zaitez ezagutzera 
osasun-eremuko zure lanean. Erreferentziak garrantzitsuak dira. 

 


