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Hitzaurrea
Osasuna oinarrizko giza eskubide bat da, ondasun global bat, justizia sozialaren kontu bat. Hainbat testuin-
gurutan osasun-eskubidearen arloan emandako 50 urte baino gehiagoko lan-esperientzia eta gero, medicus-
mundin uste dugu osasuna baldintzatzen duten faktoreak askotarikoak eta konplexuak direla, eta eredu bio-
medikoak aintzat hartzen dituztenaz harago doazela. eredu biomediko horrek karga genetikoa, inguruarekin 
interakzioan dauden pertsonen ezaugarri biologikoak eta osasun-zerbitzuen jarduera hartzen ditu, hain zuzen, 
biztanleriaren osasunaren baldintzatzaile nagusitzat. 

medicusmundi osasunaren nozio integral batekin konprometituta den eta defendatzen duen antolakunde gisa 
definitzen da. Nozio horrek ongizate fisiko, psikiko eta sozial gisa ulertzen du osasuna, lehen Mailako Osasun 
arretan oinarrituta, eta kulturalki herritarren errealitateari egokitzen zaio1 eta haien eskubideak asetzen ditu, 
era parte-hartzailean. Bere egiten du eskubide ekonomiko, Sozial eta kulturalen Nazioarteko itunak (eeSkNi) 
jasotzen duen Osasunerako eskubidearen definizioa, giza eskubideen Nazioarteko zuzenbideko definiziorik 
sakonena, alegia. Honela definitzen du eskubide hori: “eskubide inklusibo bat da, osasun-arreta egoki eta 
beharrezkoa ez ezik, faktore sozioekonomiko sorta zabal bat ere biltzen duena, zeinaren bidez sustatzen diren 
pertsonek bizimodu osasuntsu bat izateko baldintzak: osasunaren faktore determinatzaileak, hala nola elika-
dura eta nutrizioa, etxebizitza, edateko ur garbirako eta osasun-baldintza egokietarako sarbidea, lan-baldin-
tza seguru eta osasuntsuak, generoa eta ingurumen osasungarria”.2

Osasunaren determinatzaile sozialek, beraz, osasunaren ikuspegi holistiko bat eskaintzen dute, ingurumen 
fisikoa, ekonomikoa, soziala eta naturala biltzen dituena. Determinatzaile horien banaketan diren aldeak des-
berdintasun sozialak eragiten dituzte osasunean, hau da, diferentzia sistematiko batzuk talde sozialki, demo-
grafikoki edo geografikoki zehatz batzuen artean osasun eta gaixotasun alorrean, eta diferentzia horiek poten-
tzialki ekidingarriak dira. medicusmundik ekitatean sinesten du oinarrizko printzipio gisa desberdinasunaren 
kontra borrokatzeko, gizarte modura aurrera egiteko ardatza delarik. Printzipio horren inguruan hezurmamitu 
behar dira pertsonen eskubide Unibertsalak gauzatzera eta Osasun estaldura Unibertsala bermatzera zuzen-
dutako politika publiko integral eta parte-hartzaileak. 

Planteamendu horretatik abiatuta, medicusmundi bizkaian garapenerako eta hezkuntzarako lankidetza-
proiektuak sustatzen ditugu era estrategikoan, eraldaketa sozialerako helburuarekin, osasunerako eskubidea 
ikuspegi sozial, feminista, ez-binario, intersekzional eta inklusibo batetik bultza dezaten. Horraino heltzeko, 
erronkaz eta ikaskuntzaz beteriko ibilbide luzea burutu izan dugu tokiko gure kontraparte eta aliatu estrate-
gikoen eskutik. ez gara bidearen amaierara heldu, jakina da hori. egin beharreko bide hori askotan zedarritu 
izan da, batez ere Hondurastik. Bide horretan, besteen –izan emakumezko, izan gizonezko zein bestelako– 
ahotsak, euren gogoeta eta bizipenak, entzuteko aukera izan dugu. euren beldurrak zein apustuak partekatu 
izan ditugu. Osasun-eredu inklusibo, feminista eta sozial baten aldeko apustuak. komunitate txiki bakoitzerai-
no helduko den lehen Mailako Osasun arretaren aldekoa, giza baliabideetan, azpiegituretan, politiketan eta 
protokoloetan indartsua izango dena osasun-sistemak, osorik hartuta, bete dezan osasuneko desberdintasun 
sozialak murrizteko duen eginkizuna. Osasun sistema publiko batek, izan ere, lehen Mailako arreta sendo bat 
eskatzen du, bai bere finantzazioan bai bere kudeaketan, sistemaren beraren erdigune izan dadin. 

1  Osasun-eredu inklusiboa da herrien eta horiek eratzen dituzten kulturen arbasoengandiko osasun-jakinduria biltzen eta eredu biomedikoak 

baztertzen dituen osasun-eragileak aitortzen dituena.

2 14. Ohar Orokorra. eskubide ekonomiko, Sozial eta kulturalen Nazioarteko ituna. Nazio Batuak. 2000ko maiatza.
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indarkeriarik gabeko gizarte baten aldeko apustuak ere partekatu izan ditugu, non pertsona bakoitzak bere 
identitateaz, bere gorputzaz eta bere esperientziaz nahi duen bezala gozatu ahalko duen. eratzen duten per-
tsonen artean elkartasun, zaintza eta aitortza balioak nagusituko diren gizarte bat. eraikiko ditugun egiturek 
balio horiek adieraziko dituen eta diskriminaziorako eta bazterkeriarako aukerarik egongo ez den gizartea, 
alegia. Hori guztiori apustu politiko bat dela eta pertsona bakoitzaren erreferentzia etikoen esku ezin dela 
geratu aitortuko duen gizarte bat. Oinarrizko eskubideak bermatzeko betekizuna bere buruari aitortuko dion 
estatu baten aldeko apustu politikoa, izan, bokazio publikoa izango duena eta ondasun publikoaren kontura 
interes ekonomikoak gailendu nahian egiten den edozein urraketatik oinarrizko giza eskubideak babesteko 
dituena.

Planteamendu horiek errealitate konplexuetan lur hartzen dute, baina eraldaketa sozialarekin dugun konpro-
misoa berretsi besterik ez digute egiten. izan Hondurasen, hor ekin baikenion bide honi duela urte batzuk, izan 
Bizkaian. 

Hondurasen, sexu-aniztasunaren komunitatea historikoki marjinaturik eta bazterturik egon izan da. esparru 
juridiko nazionalean ez zaie bermatzen eskubideetarako eta garapen integralerako aukera, sexu-orientaziotik 
eratorritako desberdintasunak murriztearren. Hala eta guzti, giza eskubideen adierazpen Unibertsalak eta 
giza eskubideen Sistema interamerikarrak urratsak eman dituzte lgTBi komunitatearen oinarrizko eskubideak 
babesteko nazioarteko mekanismoak ezartzen. Hondurasko lgBTi komunitatearen indarkeriazko Heriotzen 
Behatokiak –Cattrachas erantzun lesbikoaren Sarearen eskutik– eskainitako datuen arabera, 2008tik 2015era 
bitartean indarkeriazko 225 heriotza gertatu ziren, guztira, lgBTi komunitatean, eta, horietatik, soilik 46 zeu-
den auzipean 2016ko irailean. 2009an eman zen estatu-kolpearen ondoren, gora egin zuten emakumezko 
transen erailketek, 13 erailketa izan zirelarik 2008. urteko aldi bereko 2 hilketen aldean. 2012an berriz ere gora 
egin zuten erailketek, 15 emakumezko trans hil zituzten. inpunitatea izan da horien guztien izendatzaile komu-
na, kasuen %70 baino gehiago ez baita ikerketa-fasera ere igaro.

 gobernuak 2010ean onartutako konpromisoak gorabehera, aldizkako azterketa Unibertsalaren (aaU) harira 
sexu-orientazioaren eta genero-identitatearen gainean lgBTi komunitatearen giza eskubideak bermatzeko 
zazpi gomendio betetzeko hitza eman baitzuen estatuen aurrean, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren aurrean 
entregatzeko prestatu eta aurkeztu zituen itzal-txostenak ikusirik esan dezakegu oso urriak izan direla Trans 
komunitatearen kontra diskriminazioa eragozteko ahaleginak, are emakumezko transen eta, oro har, gay ko-
munitatearen eskubideak urratzen diren kasuen benetako ikerketa. 

Hondurasko Osasun idazkaritzaren (SeSal) egungo osasun-ereduak bazterrean uzten du herrialdeko popu-
lazioaren ehuneko handi bat, euren osasun-arazoak konpontzeko aski baliabide ekonomikorik ez dutenena. 
Bazterkeriazko egoera hori areagotu egiten da emakumeen kasuan, eta desberdintasunen eta aukeren arra-
kala handitzen duten langak sortzen ditu. Osasun-sistemak ez ditu betetzen herritarren behar eta eskariak, 
ez du betetzen “osasunean ondasun publikoa zaintzeko” bere eginkizuna. Horretan ematen den zatiketak 
eragotzi egiten du sektore publikoko erakundeen eta beste instantzia batzuen arteko beharrezko artikulazioa, 
sendatzeko jardueretara gastu gero eta handiagoa bideratuz osasuna sustatzeko eta prebenitzeko jardueren 
kaltetan, horiek izan behar direnean garrantzitsuenak ongi artikulatu eta kohesionatutako sistema batean.

Bizkaian, bestalde, ondo zaindu eta mimatu izan den osasun-sistema publiko bat dugu, eta herritarrak harro 
dira horretaz, oro har. alabaina, akitzetik hurbil den lehen Mailako Osasun arreta baten aurrean gaude, pres-
tigioa galdua duena sistemaren beraren barruan ere, ikuspegi ospitalezentriko baten erruz. Nagusitu diren dis-
kurtsoak inbertsioaren eskutik joan dira: lehen Mailako arretako zentroak itxi dira, paziente kopurua igo egin 
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da eta pertsona bakoitza artatzeko denbora murriztu egin da, bajak ez dira estali eta langileak behin betiko 
lanpostuetan finkatzeko mekanismoak falta dira. Hori dela eta, langile-errotazio handiena duen estamentu 
publikoa da.

lehen arreta arnasberritzen mugimendua sortu zen 2017an, kategoria askotako (lehen arreta, familiako me-
dikuak, pediatria, erizaintza, farmazia eta pazientearen arretarako arloa) 600 profesional ingururen eskutik. 
Mugimendu horrek hainbat greba-egun antolatu zituen 2019ko lehen seihilekoan, eusko Jaurlaritzari eskatzeko 
osasun-zentroetako asistentzia-karga jaitsi zezan, eta babes handia jaso zuen profesionalen aldetik.  lehen 
Mailako Osasun arreta gainezka den testuinguru horretan, ez da egin azterlan bakar bat ere Bizkaian lgTBiQ+ 
pertsonek osasun-sisteman bizi duten errealitatea aztertzeko, nahiz eta hurbileko eremu geografikoetan buru-
tu izan direnek argi erakusten duten lgTBiQ+ pertsonek gainerako populazioa baino gutxiago jotzen dutela 
lehen Mailako arretara, eta euren bizipenak ere ez direla horren gogobetegarriak.

lan hau burutzerakoan Covid-19aren pandemia bizi izan dugu bi lurraldeotan, eta agerian utzi du lehen 
Mailako Osasun arreta sendo bat izateko beharra premiazkoa eta nahitaezkoa dela jende guztiaren ongizatea 
bermatzeko. 

zure eskuetan duzun ale honek medicusmundi bizkaiaren ikaste- eta lan-prozesua jasotzen du, eta azaldu-
tako planteamenduaren adierazle da. lan honetan, erantzukizunezko titulartzat dugu geure burua, garrantzi 
handiko aktoreak gara gizartearen baitan eta funtzio publiko argi bat betetzen dugu, erantzukizunak eta kon-
promisoak ditugularik estatuarekin betebehar batzuen titular gisa, eta baita herritarrekin ere eskubideen titular 
gisa, osasunerako eskubidea sustatu, babestu eta defendatzen eta, bereziki, osasun-eredu sozial bidezkoago 
eta berdinzaleago bat sustatzen, lehen mailako arretatik osasuna baldintzatzen duten prozesu sozialetara 
zuzentzen dena. 

ikerketa honek ikuspegi intersekzional eta feminista batetik, sexu- eta genero-aniztasuna kontuan hartzen duen 
batetik, burutzen du lehen Mailako Osasun arretaren egoeraren diagnostikoa, hiru analisi-eremu jakinetan 
sakonduz. alde batetik, lehen Mailako Osasun arretako zerbitzuetarako sarbidean diren langak edota des-
berdintasunak. Bigarrenik, bizitza-prozesuen eta identitate-aukeren medikalizazioa. eta, hirugarrenik, arreta 
psiko-soziala, osasunaren determinatzaile sozialetan euskarriturik den osasun publikoko ereduaren funtsezko 
oinarri denaz bezainbatean. 

Bi eremu geografiko zehatzetara mugatzen da, hots, Bizkaiko lurralde Historikoa, alde batetik, eta Hondurasko 
atlantida Departamendua, bestetik. ikerketa honek, aldi berean, xede-populazioaren bi talde zehatz identifi-
katzen ditu. Batetik, erabiltzaileak (emakumeak, lgTBi...); bestetik, medikuak eta osasun langileak. ikerketa 
ikuspegi intersekzional batetik jorratu izan da, eta hauxe azpimarratzen du: generoa, etnia, klasea edo sexu-
orientazioa, hala nola beste kategoria sozial batzuk, eraikitakoak direla, ‘naturalak’ edo ‘biologikoak’ izan 
beharrean, eta elkar lotuta daudela. Hori dela eta, aztertu beharrekoa da pertsona batek kategoria sozial 
batzuetako kide izateagatik zapalkuntza jasanarazten dion edo pribilegioak eskaintzen dizkion fenomenoa.

lurralde bakoitzeko atal zabal baten eta azken konklusio baten arabera antolatu den ikerketa hau lehen hur-
bilpen bat baino ez da, apala bezain anbiziotsua, lehen Mailako Osasun arreta ikuspegi intersekzional batetik 
aztertzeko Hondurasko atlantida Departamentuan eta Bizkaian. medicusmundi bizkaiarentzat, gainera, jarrai-
tu beharreko bidea adierazten digu.
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Osasuna, eskubide unibertsala. Lehen mailako osasun-arreta, osasun-profesionalekin den 
lehen elkartzea, hurbila eta komunitateari lotua.

lgTBiQ+ pertsonak, gizakien arteko askotarikotasunaren isla. Beste pertsonekin batera bizitza bizitzea eta goza-
tzea beste asmorik ez dutena, gainerakoak bezala.

atlantida, Hondurasko eskualde bat. Pertsonak bizi diren, amesten duten eta nahiak dituzten leku bat.

Honaino, denak normala dirudi. Baina errealitatea ez da hala. Hondurasen urratu egiten dira ggeeak eta berta-
koek muturreko zaurgarritasun-egoerak bizi ohi dituzte. Batez ere lgTBiQ+ direnak. Horiek muturreko indarkeria 
jasaten dute. Hor arriskutsua da (elkar) maitatzea, (elkar) nahi izatea eta (elkar) gozatzea. eta lehen mailako 
osasun-zerbitzuetarako aukera nahiko urria bada herritar gehienentzat, zer esanik ez lgTBiQ+ pertsonentzat.

ikerketa honi ikuspegi intersekzionala eransten saiatu gara, kontuan hartuz pertsonen bizitza konplexuak eta 
aitortuz arraza, klasea, generoa eta sexualitatea.

Herrialdearen errealitate horren aurrean, aitortu nahi dugu badela herritarrek eratutako ehun sozial bat, urteak 
daramatzana antolatzen eta herrialdean nagusi den ereduari alternatibak bilatzen. Pertsona eta erakunde horiek 
ez dira txosten honen zain egon gertatzen denaz jabetzeko. esperientzia eta borroka ausartak bizi izan dituzte, 
beste testuinguru batzuetan bizi garenontzat argigarri zatzaizkigukeenak. Horrela, alternatibak ehuntzen goaz 
geure tokiko ingurunean, batzuk eta besteak elkarlotuz. eta borroka globalak sortzen goaz.

ikerketa hau aspalditik datorren prozesu baten parte da, eta gako batzuk eskaini nahi ditu etorkizunerako. Bertan 
Bilboko (euskadi-espainia) eta atlantidako pertsona talde batek hartu du parte, askotariko profilak eta erantzuki-
zun ezberdinak dituzten pertsonez osatua. Hori dela eta, ikerketa-prozesu hau elkarrekin eta era parte-hartzai-
lean prestatu izan dugu hasiera-hasieratik.

atlantidako taldeak, ikerketaren edukiaren norabidea finkatzen parte hartzeaz gain, elkarrizketetan parte hartu 
duten pertsonak ere identifikatu ditu. 

Hasieran erabiltzea pentsatu genuen metodologia moldatzen joan beharrean izan gara prozesuak aurrera egin 
ahala. Herrialdean den urrakortasunari, bereziki lgTBiQ+ pertsonen aldetik, Covid-19ak munduan eragin duen 
inpaktua gehitu behar zaio. eta hori gutxi balitz, bi urakan (eta eta iota) azaldu ziren ikerketaren lehen urratsetan 
ginenean, larriki eraginez eskualdeari. Testuinguru horrek zaildu egin zituen komunikazioak eta ikerketa-lanaren 
burutzea.

Hala eta guzti, eta ahalegin kolektiboari esker, prozesu hau burutzea lortu dugu, eta hemen aurkezten dizuegun 
txosten hau da horren emaitza. Txostenak eduki hauek biltzen ditu:

C  Batetik, ikerketaren foku izan diren hiru analisi-kategoriak aurkezten ditugu. eskura genituen baliabideak 
zein denbora eta, halaber, osasunaren determinatzaile sozialei (ODS) heltzen dieten kategoriak kontuan 
hartuz, hauek lehenetsi izan ditugu: i) sarbiderako ezberdintasunak; ii) medikalizazioa; eta, iii) arreta psi-
kosoziala. kapitulu honetan, kategoria horietako bakoitzarentzat gure ustetan denari buruzko profil labur 
bat ere identifikatu dugu (“abiapuntuko hausnarketak” eta “ikerketari buruzko galderak” ataletan jasotzen 
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da). Taldea bere esperientziatik abiatu izan da lan honetarako, erabilitako argitalpenek eskainitako ekar-
penez gain. erreferentzia horiek 1. eranskinean biltzen dira.

C  Bestetik, burutu den ibilbidea ere aurkezten dugu, emandako urrats bakoitza zehaztuz.

C  Ondoren, ikerketarentzat jarri genuen helburua, jarraitu izan den ikuspegia eta elkarrizketetan eta inkestan 
parte hartu duten pertsonak azaltzen dira

C    Hurrengo kapituluan, berriz, inkestan eta elkarrizketetan lortutako aurkikuntzak antolatu ditugu, lehene-
tsitako hiru kategorien arabera. Parte hartu duten pertsonen ekarpen batzuk jasotzen dira hor, hitzez hitz 
jasota.

C   azkenik, konklusioak eta hobekuntza-ildoak erakusten ditugu kapitulu honetan.

C  eranskinak datoz horren ondoren, eta hauek dira:

 M  lehenengoan, erabili izan den bibliografia dago. Dokumentu bakoitzetik garrantzitsuak iruditu zaizkigun 
edukiak ere hitzez hitz jaso izan ditugu. Bibliografia lau ataletan banatzen da, zehazki hauetan: osasuna 
eta osasun determinatzaile sozialak, ikuspegi psikosoziala, Hondurasi buruzkoa, eta ikerketaren metodo-
logia.

 M  Bigarrenean, online banatu izan dugun elkarrizketa dago, bestalde erabat anonimoa dena.

 M  Hirugarrenean, berriz, subjektuei egindako elkarrizketak daude.

Prozesu honetan parte hartu izan dugunon nahia da Hondurasen osasuna eskubide unibertsala eta errealitatea 
izan dadin egunero lan egiten dutenentzat baliagarria izango zaien ikerketa-txosten bat egitea. eta lgTBiQ+ 
pertsonak ere eskubide horren parte izan daitezela. Baina ez da egongo Hondurasik aniztasunik gabe. gure 
mundua askotarikoa delako. Osasuna.
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Hiru analisi-kategoria
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Ugariak dira osasunaren determinatzaile sozialek erreferentzia egiten dieten analisi-
kategoriak. Ezinezkoa litzateke horiei guztiei ikerketa honetan heltzea. Ditugun 
baliabideak eta denbora kontuan hartuta, ikerketa hiru kategoria hauetara zuzentzea 
lehenetsi izan dugu:

1.  koadroa analisi-kategoriak

Behin hiru kategoria horiek hobetsita, lan-taldearen ustez bakoitza zer den azaltzeari buruzko profil txiki bat 
prestatu dugu. Hausnarketa hori burutu ondoren, ikerketan erantzun beharko diren galderak prestatu ditugu. 
Jarraian aurkezten ditugu.

2.1 .  desBerdintasunak sarBidean

2.1 . 1  abiapuntuko Hausnarketak

 C Desberdintasunak sarbidean Vs zailtasunak sarbidean.

 C  Sarbiderako desberdintasuna osasun-zerbitzu jakin batzuetarako aukera eragozten duten lege, proto-
kolo eta arauei lotutako dago. adibidez, osasun-sistemarako sarbide unibertsalik ez egotea.

 C  Sarbiderako zailtasunek zerikusia dute gure gizartea inguratzen duten eta osasun-sisteman ere sartu-
rik diren ezagutza ezarekin, aurreiritziekin zein diskriminazioarekin. 

 C  Biek ala biek desberdintasunak sortzen dituzte emaitzetan. are arauturik sartzeko aukera izanik ere, 
osasun-zentroa beldurra eragiten duen espazioa bilakatzen da, jendea epaiturik sentitzen delako, 
tratu desatseginak eta diskriminatzaileak jasotzen direlako, etab.

 C  lehen Mailako arretako establezimendua konfiantzazko lekua izan behar luke. Nahiz eta, alderdi ko-
munitarioari erreparatuz gero, mundu guztia elkar ezagutzen den komunitate txiki batentzako errefe-
rentziazko zentroa izatea faktore negatiboa izan daitekeen pertsona batzuentzat. 



Os as u n a r e n  e r e d u  e z - n O r m at i b O  e ta  f e m i n i sta  b at  e r a i k i t z e n .  H O n d u r as  t xOst e n a 2 2

2.1.2 ikerketarekin lotutako galderak

 LGTBIQ+ pertsonak bizi diren ingurunea
  M  Uste duzu segurua dela zure elkarteko pertsonak bizi diren tokia?
  M  Familiak naizen bezala onartzen nau
  M  Bizi naizen tokia segurua da niretzat
  M  Pertsona maitatua sentitzen naiz bizi naizen komunitatean
  M  isolamendua edo bakardadea lgTBiQ+ pertsonen osasun arazoak dira?

  Osasun-arreta
  M  Nola baloratzen duzu lgTBiQ+ pertsonek osasun-establezimenduetan jasotzen duten arreta?
  M  Uste duzu osasun langileek datu mediko eta informazio eguneratua dutela lgTBiQ+ pertsonen 

osasunaren egoerari buruz?
  M Badakizu ba al dagoen osasun-politika publikorik lgTBiQ+ pertsonen osasunari buruz?
  M  Osasun langileek ezagutzen dute indarkeria sexualen biktimei osasun-zerbitzuetan arreta 

integrala emateko gida klinikoa? euren lanetan aplikatzen dute?
  M  Uste duzu osasun langileen sinesmenak oztopo direla osasun-establezimenduetan lgTBiQ+ 

pertsonei tratu ona emateko?
  M Uste duzu osasun-establezimendua zure etxetik hurbil dagoela?
  M Osasun-establezimendua publikoa, pribatua edo subrogatua da?
  M lgTBiQ+ pertsonak ikusarazten dira osasun arloan? zein egoeratan?
  M Beharrezkoa ikusten duzu lgTBiQ+ gisa ikusaraztea osasun-establezimenduetan?
  M Osasun-establezimenduak bermatzen du arreta diskretu eta pertsonalizatua?
  M Urtean zenbat aldiz joaten zara osasun-establezimendura?
  M zure osasun-establezimendura ez bazara joan, zein arrazoirengatik izan da?
  M zer arazo mota izan duzu osasun-establezimendura joan izan zarenean?
  M  Osasun-establezimenduetako langileek ezagutzen dituzte lgTBiQ+ pertsonek bizi dituzten 

errealitateak?
  M Osasun-establezimenduetako langileek badakite pazienteak lgTBiQ+ direnik?
  M  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek errespetuz eta txeraz tratatzen dituztela 

lgTBiQ+ pertsonak eta interesatzen direla euren bizi-baldintzez eta inguruan gertatzen 
zaienaz?

  M Osasun-establezimenduetako langileek badakite pazienteak lgTBiQ+ direnik?
  M Jendea identifikatzen den generoaren arabera tratatzen al da?
  M Uste duzu osasun-establezimenduko instalazio fisikoak egokiak direla arreta emateko?
  M  koronabirusari eskaintzen ari zaion arreta orokorrak galarazi egin ditu lgTBTiQ+ gisa behar 

zenituen beste zerbitzu batzuk? 
  M  gaixotasun motaren bat garatu duzu osasun-establezimenduan behar bezala ez 

artatzeagatik?
  M  Osasun-establezimenduan galdetzen dizute jasotzen duzun osasun-zerbitzu publikoa nola 

hobetu daiteken?
  M Osasun-arretan falta al da lgTBiQ+ pertsonei ematen ari zaien zerbait?
  M  Uste duzu osasun-establezimenduetan egiten direla lgTBiQ+ pertsonek behar dituzten proba 

medikoak?
  M Uste duzu osasun-establezimenduko instalazio fisikoak egokiak direla arreta emateko?
  M  koronabirusari emandako arretak galarazi egin ditu lgTBiQ+ pertsonek behar dituzten beste 

zerbitzu batzuk?
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  M  lgTBiQ+ pertsonek garatu izan dute gaixotasunen bat osasun-establezimenduan behar 
bezala artatua ez izateagatik?

  M  Osasun-establezimenduan galdetzen dizute jasotzen duzun osasun-zerbitzu publikoa nola 
hobetu daiteken?

  M  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek prestakuntza berezia jasotzen dutela 
lgTBiQ+ pertsona nola artatzeari buruz? Prestakuntza hori osasun-zerbitzu publikoak 
ahalbidetzen du?

  M Badakizu zein osasun-zerbitzutara joan behar zaren sexu-indarkeriaren biktima bazara?
  M  Uste duzu zure osasun-establezimenduaren errealitateak eragiten duela nolabait (onerako 

edo txarrerako) zure osasunean? 
 

2.2. medikalizazioa

2.2.1. abiapuntuko Hausnarketak

 C   eredu biomedikoa aringarrietara zuzentzen da, ez prebentziora. eredu horrek industria farmazeuti-
koaren babes handia du, merkatu-nitxoa delako harentzat. Sektore farmazeutikoak normalizatu egin 
du lgTBiQ+ diskurtsoa eta sistema bitarra sustatzen du, horrek gorputzetan oso goiz esku hartzera 
darama eta baita euren produktuen behar handiagoa ere. 

 C   eskema bitarrak patologizatu egin du transgeneroen zehazgabetasuna. Nerabeek bere buruaz bes-
te egiteko gurasoek duten beldurrak eta bitartasuna zehazteko premiak areagotu egin du familien 
permisibitatea esku-hartze goiztiarrerako: blokeatzaile hormonalak 7-8 urtetik aurrera, antsiolitikoak 
tratamenduaren mugaegunik gabe...

 C   ezezaguna da haurtzarotik blokeatzaile hormonalen bidezko tratamenduak gorputzetan duen inpak-
tua, baina itxura guztien arabera, hainbat gaixotasun onkologikotan estatistiketan espero baino pre-
balentzia handiago ematen da adin goiztiarragoetan. Halaber, inork ez daki zenbateraino heltzen 
den tratamendu horiek osasun-zerbitzuei eta herri diru-kutxari dakarkien benetako prezioa eta botika 
horiengatik industria farmazeutikoak eramaten duen mozkinen portzentajea. 

 C  Medikalizazioak patologizazioan oinarritutako osasun-ikuspegia indartzen du, gizartetik eta komunitate-
tik urrundurik dena, eta beraz, gorputzetan esku-hartzaile dena. Bere alderdi kolektiboari muzin egiten 
dion, eta beraz, osasunaren determinatzaile sozialei itsu den osasun-kontzepzio indibidual bat, izan. 

 C  Medikalizazioak, aldi berean, indartu egiten ditu lgTBiQ+ jendearen unibertso estandarizatuak, 
lgTBiQ+-ri buruzko kontzepzio zurruna (sigla batean kokatu behar zara), eredu hegemoniko eta he-
teronormatiboaren ildotik. eredu horrek eragotzi egiten du identitate indibidualei buruzko kontzepzio 
malguago bat, gorputzetan esku-hartzera eta medikalizaziora bultzatuz arau denari behar den mo-
duan erantzuteko. zirkuluaren koadratura ezinhobea, industria farmazeutikoari mesede egiteko pres-
tatua pertsonen askatasun indibidualaren kaltetan. 

2.2.2. ikerketarekin lotutako galderak

  M  Uste duzu zure osasun-establezimenduan behar bezala artatzen direla giBarekin zerikusia 
duten kontuak? 
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  M  eta jarraipena egiten zaie giBarekin bizi diren pertsonei?
  M Nola laguntzen diete erakundeek giBa duten pertsonei?
  M gustatuko litzaizuke osasun-establezimenduan hormonazio prozesua eman ahal izatea?
  M  Osasun-establezimenduan jarraipen egokia egiten zaie gorputza hormonatzen duten 

pertsonei? 
  M  Uste duzu zure osasun-establezimenduan heltzen zaiela zure osasun integralarekin lotutako 

beste gai batzuei?
  M  Osasun-establezimenduetako profesionalek azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 

prebenitu sexu-transmisiozko infekzioekin lotutako gaixotasunak?
  M  Osasun-establezimenduetako profesionalek azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 

prebenitu beste gaixotasun batzuk?
  M  Uste duzu osasun-establezimenduetan diskriminatu egiten direla lgTBiQ+ pertsonak gainerako 

populazioaren aldean?
  M ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den beste alternatibarik transentzat eta interentzat?
  M  gizarte-antolakundeetan gorputza aldatzea sustatzen da ala beste alternatiba batzuk 

planteatzen dira?
  M  Badakizu transak hormonazio-prozesu klandestinoak edo autoadministratuak burutzen ari 

diren?
  M  Uste duzu transek ezagutzen dituztela gainbegirapenik gabe euren kontura botikak hartzearen 

arriskuak?

2.3. arreta psikosoziala

2.3.1. abiapuntuko Hausnarketak

 C   Osasun komunitarioak gaixotasunetik ongizatera aldatzen du fokua, osasuna lehengoratzetik osasuna 
sustatzera. komunitateko beharren ebaluazioak pertsonengandik hurbilen jarduteko arloak adierazten 
ditu, osasun esku-hartzeaz harago.

 C   arlo horiek pertsonen osasuna zedarritzen duten inguruabar indibidual zein kolektibo guztiak biltzen 
dituzte, bere zentzurik holistikoenaz ulertuta. Halatan, pertsonaren osasun egoerarekin loturiko eran-
tzukizunak birbanatu egiten dira, eta fokua komunitatearen osasun egoeran jartzen da.  

 C   Osasunaren ikuspegi politiko bat da, pertsonak subjektu aktibotzat hartzen dituena, ez paziente gisa. 
ikuspegi aldaketa horrek, biraketa horrek, atea zabaltzen dio osasun arloko parte-hartze sozialari eta 
pertsonak jartzen ditu erdigunean: bere burua zaintzen dakiten eta euren artean zaintzen diren per-
tsonak, osasuna ondasun publiko gisa ulertzen den testuinguru batean. era horretan, indartu egiten da 
alderdi kolektiboa, komunitatea. 

 C   “Osasun komunitarioa komunitate jakin bateko osasunaren adierazpen kolektiboa da, pertsonen, fa-
milien, gizartearen, kulturaren eta ingurumenaren ezaugarrien arteko elkarrekintzek zedarritua dena, 
eta baita osasun-zerbitzuek eta faktore sozial, politiko eta globalen eraginek ere". 

 C   arreta psikosozialari ez zaio heltzen osasun-sistema publikotik (ez euskadin, ez Hondurasen). kasurik 
onenean, kanpoko erakundeekin, kolektibo edo antolakunde espezializatuekin hitzarturik da diru-la-
guntzen bidez. kasurik okerrenean, aldiz, guztiz bazterrera utzirik da. Oinarriko antolakundeak eta 
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erakunde espezializatuak dira gizarte orok inor bidean bazterrera ez uzteko behar duen arreta psiko-
sozialaren sarea sortzen dutenak, zenbaitetan oharkabean. 

 C   Badira, izan, euren kontsultan ikuspegi psikosoziala jorratzen dutenak, dela interes propioagatik dela 
horretan sinesten dutelako, baina zerbait pertsonala da, ez du ondoriorik osasun-politikan eta osasun-
arretaren praktikan, edozein izanik ere arreta maila. 

 C   Herritarren zati baten aldetik oso zabalduta dago osasunaren ikuspegi medikalizatzailearekin zuze-
nean lotutako eskaera. Herritar horiek medikuak errezetatzen dizkion errezeta eta botika kopuruarekin 
lotzen dute kalitatezko osasun-arreta. zenbat eta errezeta gehiago, kasu gehiago egin izan diote eta 
tratu hobeagoa jaso izan dute. Pertsona baten egoera psikosoziala eta haren osasunean kalterako 
eragiten dioten ODSak ikertzen dituzten lehen mailako arretako langileak zenbaitetan salatuak izaten 
dira. 

 C   Osasun-eragileak: zer faltako litzateke ikuspegi psikosoziala lehen mailako arretaren praktikara era-
man ahal izateko? zer politika eta protokolo bultzatu behar lirateke Osasunetik lMOan arreta psikoso-
ziala bermatzeko?

2.3.2. ikerketarekin lotutako galderak

  M  zailtasunak dituzu osasunerako sarbidean zure nortasun agiriagatik?
  M Osasun-establezimenduak harreman hurbila du komunitatearekin?
  M  Osasun-establezimenduko langileek laguntzen dizute zure osasun mental eta afektiboan 

ere? (laguntza emateaz ari garenean, esan nahi dugu botikak emateaz harago artatzen al 
zaituen)

  M  Uste duzu osasun-establezimenduek kontuan hartzen dutela lgTBiQ+ pertsonak bizi duten 
egoera soziala eta familiarra?

  M  Osasun-establezimenduetako langileak sentiberak dira lgTBiQ+ izateagatik aurre egin 
behar izaten dieten egoera eta zailtasunen gainean?

  M  Osasun-establezimenduetako langileek laguntzen dizute lgTBiQ+ izateagatik aurre egin 
behar izaten diezun egoera eta zailtasunei heltzen?

  M  Osasun-establezimenduetako langileek ezagutzen dituzte lgTBiQ+ pertsonek euren adiskide 
eta antolakundeekin dituzten harremanak eta loturak?

  M  Uste duzu badagoela koordinazioa osasun-zerbitzu publikoaren eta beste erakunde publiko 
batzuen artean lgTBiQ+ pertsonak artatzerakoan?

  M  Osasun-establezimenduko langileek harremanetan jartzen zaituzte beste erakunde 
publikoekin edo beste pertsona eta antolakundeekin zuk beste babes batzuk ere izan 
ditzazun?

  M Osasun-establezimenduko langileek babesten zaituzte zure familia-harremanetan?
  M  lgTBiQ+ pertsonen parte-hartzea ahalbidetzen da bere hiriko edo komunitateko bizitza 

sozial eta politikoan?
  M  zure komunitatean edo hirian badira lgTBiQ+ taberna edo zentroak beste lgTBiQ+ 

pertsona batzuekin egoteko?
  M zer aisialdi mota planteatzen diete antolakundeek lgTBiQ+ pertsonei?
  M  zer neurrik uste duzu hobetuko luketela zure ongizatea, zure askatasuna edo zure giza 

eskubideen gauzatzea osasun-zerbitzuetan?
  M  Osasunaren zein determinatzaile sozial uste duzu daudela egoera ahulenean eta zein uste 

duzu lgTBiQ+ jendearekin indartu behar litezkeela?
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Ikerketak jarraian zehazten den ibilbidea izan du aurreko kapituluan azaltzen diren hiru 
analisi-kategorien gainean. Urrats bakoitza Taldean kontrastatua izan da, Euskadin zein 
Hondurasen, testuinguruan gertatzen joan izan diren aldaketetara moldatuz.

3.1. iBilBidea
2. koadroa  Burututako iBilBidea

3.2. emandako urratsak
inkesta eta elkarrizketak prestatu eta elkarrizketatuko ziren pertsona eta erakundeak identifikatu ondoren, proze-
suan planteatu diren galderak antolatu izan dira (ikus 2. eta 3. eranskinak).

elkarrizketak eta inkesta egin dira. Pertsona horiek egindako ekarpenekin, dokumentu-zirriborroa prestatu izan 
dugu. Dokumentu hori lantzean, berriz, hiru kategorietako bakoitzean izandako aurkikuntzak identifikatu izan 
dira. azkenik, konklusioak eta hobekuntza-ildoak prestatu dira.

Hurrengo kapituluetan, urrats horietako bakoitzean lortu izan diren ekarpenak ikus daitezke.
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04
Helburua,  
ikuspegia eta  
parte-Hartzaileak



helBurua

eragileak
1 .    osasun eragileak
2.    lgtbiQ+ pertsonak
3.    gizarte antolakundeak 

(lgtbiQ+ eta osasunari 
lotutakoak)

ardatzak
1 .  ardatza  
 desberdintasuna sarbidean
2.  ardatza  
medikalizazioa
3.  ardatza  
arreta psikosoziala
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3. koadroa  helBurua-ardatzak-eragileak

4.1. helBuru Bat,  hiru ardatz eta hiru eragile
ikerketa honek helburu hau lortu nahi du:

Lehen mailako osasun-arreta sexu- eta genero-aniztasunetik aztertzea, osasuneko 
determinatzaile sozialen ereduan oinarritutako analisi-esparru batetik abiatuta eta bi 
testuinguru geografiko jakinetan: Hondurasko Atlantida departamentua eta Bizkaiko 
Lurralde Historikoa.

Parte hartu duten eragileak hiru taldetan antolatu izan dira:

 C  alde batetik, osasun-eragileak (osasun langileak eta akademikoa).

 C  Bestetik, gizarte-antolakundeak: lgTBiQ+ eta osasunari lotutako beste batzuk.

 C  eta, azkenik, lgTBiQ+ pertsonak.

ikerketaren erdigunea Hondurasko eskualde atlantikoa izan da. izan ere, medicusmundi Bizkaiak urte askotako 
esperientzia du hor.

4.2. ikuspegia
galdetegi orokor bat prestatu izan dugu, eta hortik abiatuz joan izan gara antolatzen subjektu-talde bakoitzari 
egin beharreko galderak. ez dira galdera berberak egin inplikatutako subjektu guztiei, baina galdera guztiak 
elkarrekiko koherenteak izan dira eta elkar osatu dira.

Planteatu izan dugun ikuspegia, batez ere, kualitatiboa izan da, kontuan hartuz parte-hartzaile bakoitzaren ikus-
pegi subjektiboak eta argudioak. Horretako zerbait azaltzen da aurkikuntzen kapituluan. 



20; %63

4;  %12

5;  %16

3;  %9

 osasun-eragileak
 osasun-antolakundeak
 lgtbiQ+ antolakundeak
 lgtbiQ+ pertsonak
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ikerketa honek ez du Hondurasko atlantida eskualdeko lgTBiQ+ populazioa ordezkatzeko asmorik. aitzitik, iker-
keta esanguratsu baten modura hartzen dugu, populazio jakin batengana helduz. Pertsona-kopuru murriztu ba-
tengana heltzea lehenetsi izan dugu, baina euren ikuspegietan sakontzeko aukera izanez elkarrizketa mamitsuen 
bitartez. Horrez gain, informazio hori sare sozialetan eskuragarri den inkesta anonimoarekin osatu nahi izan 
dugu.

eta prozesuaren gure bideratzaile-ahotsa gehitu dugu hobekuntza-ildoen bitartez. lortu izan diren aurkikuntze-
tatik sortutakoak dira. agian beste batzuk presta genitzakeen, baina iruditzen zaigu prozesuan bertan planteatu-
tako kezka eta erronketara doitu behar direla.

Bukatzeko, burutu izan diren aldaketak ulertzeko garrantzitsua da aipatzea prozesua ustekabeko gertaera ba-
tzuk baldintzatu izan dutela. alde batetik, Covid19arengatik bizi izan den muturreko kalteberatasuna. Bestetik, 
berriz, Hondurasek jasan izan dituen bi urakanak gehitu behar dira, horiek parte-hartzaileen bizitzetan izan duen 
inpaktuarekin eta komunikatzeko sortutako zailtasun erantsiekin. 

4.3. parte-hartzea eta intersekzionalitatea
ikerketako gure proposamenean funtsezkoa izan da kontuan hartzea parte-hartze prozesu bat dela eta intersek-
zionalitatea gehitzen duela ikuspegira, izan gaiaren analisirako izan horri heltzerakoan. 

Parte hartzeko gure proposamenetik, elkarrizketan jarri behar izan ditugu Hondurasko eta euskadiko hitzak, to-
kiko diskurtso eta praktikak zein globalak ehunduz horrela. askotariko ahotsentzako aukera egon da prozesu 
honen lehen galderak prestatzetik bertatik. arrazoi horregatik, prozesuaren Talde Motorra (TM) Hondurasko eta 
euskadiko pertsonek eratu izan dute.

era berean, inkestan eta elkarrizketetan parte hartu izan duten pertsona eta taldeek profil plural eta askota-
riko horri erantzun izan diote, arraza, klasea eta sexu- eta genero-aniztasunaren intersekzionalitatea tarteko. 
Hurrengo atalean ikus daitekeenez, agian ez gara izan gai atlantidan den kultur aniztasun osora heltzeko, baina 
nolabait islatu izan dugu hori.

4.4. parte-hartzaileak eta euren proFilak
guztira 32 pertsonek hartu dute parte: 22k elkarrizketetan eta 10ek inkestan.
(LGTBIQ+ pertsonen artetik, 10ek elkarrizketetan hartu dute parte eta 10ek inkestan).

1.  grafikoa  ikerketako parte-hartzaileak
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4.4.1. osasun-eragileen profila

Parte hartu duten bostak heterosexualak dira, arauz dagokien sexu-adierazpenekoak. euren lanean, batez ere 
ladinoak-mestizoak artatzen dituzte.

4.4.2. lgtbiQ+ pertsonen profila

Parte hartu dutenen artean, gehienak gayak dira, 26 eta 35 urte bitartean dituzte, unibertsitate-ikasketak eginak 
eta maila ekonomiko ertainekoak. Beste profil batzuk ere badaude (adibidez, %19 emakume lesbianak eta %19 
emakume bisexualak), baina garrantzitsua da informazio hori kontuan izatea egin dituzten ekarpenak irakurtze-
rakoan (transen presentzia baxua, esaterako).

2. grafikoa  lgtBiQ+ pertsonen adinak 3. grafikoa  esaten dute hau direla. . .…

Sexu joeratzat “besterik” aukeratu dutenek, berriz, hau adierazi dute: i) ez dut orientazio sexualik, eta ii) ez naiz 
kokatzen dauden etiketetan.

4. grafikoa  hau dela ere esango luke. . .… 5. grafikoa  genero-adierazpidea

“Beste bat” aukeratu duenak, “bien arteko nahasketa” bat dela adierazi du.
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Parte-hartzaileek duten prestakuntza-profilari eta maila ekonomikoaz denaz bezainbatean, 13 lgTBiQ+-ri gal-
detu zaie.

6. grafikoa   hezkuntza maila     7. grafikoa  maila ekonomikoa

azkenik, artatzen duten populazioaren kultur aniztasunaren profila nabarmendu dute bai lgTBiQ+ taldeek bai 
osasun-erakundeek. ildo horretan, nabarmentzekoa da ez dagoela lgTBiQ+ antolakundeek artatutako uharteko 
pertsonarik. 

8. grafikoa   antolakundeek kolektiBo hauek artatzen dituzte
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4.5.  eraBilitako gakoak
Parte-hartzaileen konfidentzialtasuna eta segurtasuna bermatzeko, gako bat erabili dugu haiek aipatzerakoan, 
euren izenaren ordez:

4. koadroa  parte-hartzaileei esleitutako gakoak

LGTB+ antolakundeak lgTBiQ+ antol1
lgTBiQ+ antol2
lgTBiQ+ antol3

Osasun-erakundeak Osasun-erakun1
Osasun-erakun2
Osasun-erakun3 (3 pertsona)

Osasuneko elkarrizketa pertsonala Osasun-eragileak1
Osasun-eragileak3 (2 pertsona)
Osasun-eragileak4

LGTBIQ+ pertsonen elkarrizketa lgTBiQ+pertsona1
lgTBiQ+pertsona2
lgTBiQ+pertsona3
lgTBiQ+pertsona1bis
lgTBiQ+pertsona2bis
lgTBiQ+pertsona3bis
lgTBiQ+pertsona4bis
lgTBiQ+pertsona5bis (2 pertsona)
lgTBiQ+pertsona6bis

Inkesta  inkesta 
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05
aurkikuntzak  
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5.1  1.  ardatza: desBerdintasuna sarBidean
ardatz horri buruz parte-hartzaileek egin dituzten ekarpenak 15 ataletan antolatuta daude:

 M indarkeriazko testuingurua
 M ikusgarritasuna
 M Diskrezioa eta konfidentzialtasuna
 M Mesfidantza 
 M Osasun-establezimenduetako tratua
 M Sinesmenak
 M ikerketa eta informazioaren eguneratzea
 M Prestakuntza eta gaikuntza
 M arreta berezitua
 M Probak eta tratamenduak
 M komunitarioa dena eta ingurunea
 M zentroen hurbiltasuna eta horien azpiegiturak
 M Berdinen arteko loturak
 M genero-ekitatearen legea eta protokoloak
 M Sexu- eta genero-identitatearen aitortza

5.1 . 1 .  indarkeriazko testuingurua

 Parte hartu duten lgTBiQ+ pertsonek adierazten dutenez, ez dago loturarik bizi zaren ingurunean maitatua 
sentitzearekin eta hor den segurtasunarekin. inkestetan azaltzen da pertsona gehienek uste dutela euren familiek 
diren moduan onartzen dituztela, eta badirudi hori giltzarri dela nolabaiteko segurtasunarekin bizitzeko. izan ere, 
pertsona horiek adierazten dute bizi diren tokia segurua zaiela. Bestetik, ordea, gehienak ez dute bere komuni-
tateak maite dituenik sentitzen. ingurune seguruetan bizi direla adierazten duten pertsonak gorabehera, badira 
beste batzuk lgTBiQ+ pertsonentzat bizitzeko seguruak ez diren tokiak daudela diotenak.

Familiak ez daki LGBT+ komunitatekoa naizenik, eta jakinez gero ez lukete onartuko, ez eurek ez gizar-
teak ez lukete onartuko, homofobia erabat zabaldurik dagoelako. inkesta

Ez, inguru oso zaurgarrietan bizi dira. Eurekin jarduera bat burutuko dugula esaten diogunean, proiek-
tuek bere egiten dute haien bila etxera joatea, jasan dezaketen indarkeriarengatik. Errepidean zain 
geratzen gatzaizkio laguntzeko, adibidez Unibertsitatera joateko. Badaude migrazio arazoak ere. Askok 
mehatxuak jasotzen dituzte eta alde egiten dute auzotik, baina oso arriskutsuak diren beste batzuetara 
joaten dira. osasun-erakun1

 lgTBiQ+ pertsonek herrialde matxista baten indarkeria bizi dute, eta indarkeria hori herritarrengandik zein po-
liziarengandik jaso ohi dute. adierazten da Hondurasen ez dela inor seguru bizi, gorroto-erailketak gertatzen 
dira. Pobreziaren eta desberdintasunaren herrialde bat da. Jendea herrialdetik ihes egin beharrean dena bizirik 
jarraitu ahal izateko. ikusten dugunez, elkar gurutzatzen diren ezaugarri horiek funtsezkoak dira hainbat lgTBiQ+ 
pertsonen bizitzak ulertzeko.

Herrialde nahiko ez-seguru batean bizi gara, ez bakarrik LGTBI+ jendearentzat, horiek izan arren kalte-
berenak. Matxismoaren kontuagatik. Jazarriak gara, bai zibilen aldetik bai poliziak berak. Preso hartzen 
dituzte, jazarri egiten zaizkie... zaindu beharrean, guztiz kontrakoa da. lgtbiq+antol1
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Gure herrialdean, nahiko altuak dira indarkeria indizeak. Batzuk joan egiten dira herrialdetik, bizi-itxaro-
pen berrien bila. Pertsona guztiok gaude norbait motorrean etorri eta hilko gaituenaren mehatxupean. 
osasun-erakun3

 indarkeria egoera horiek bizi dituzten lgTBiQ+ pertsonek horiei aurre egiteko erak irudikatzen joaten dira (adi-
bidez, bizi diren eremutik irten gabe), eta bizitzeko ingurune seguruak antolatzen. elkarrizketatuetako batzuk 
adierazten dute auzotarren sinesmen erlijiosoek presio psikologiko handia eragiten dietela. eta adierazten dute 
zenbait gizonek, are, indarkeria fisikoa erabil dezaketela.

Hemen, homosexualenganako indarkeria nabarmenagoa da La Ceiba-n baino. Ez da ez naizela seguru 
sentitzen, baina zerbait gertatuko zaidanaren beldur naiz eta ez naiz irteten eremu honetatik. lgtbiq+ 
pertsona1bis 

Segurua da hemen sortu eta hazi izan naizelako eta oraindik ere bertan nagoelako, La Ceiban. lgtbiq+ 
pertsona3bis

Egiazko arriskua bizi dut, baina inguruan oso isilik ibiltzen eta kalean agerian ez jartzen saiatzen naiz. 
lgtbiq+ pertsona4bis

Nire auzoa segurua da, bertan bizi naizelako jaio nintzenetik eta jendeak ezagutzen nauelako. Baita 
beste batzuk ezingo lukete esan gauza bera. lgtbiq+ pertsona1

Segurua, herri baztertu bat da, jende berria... zeren sortu zinen tokian bizitzeak arazo emozionalak 
ekartzen dizkizu. Behintzat, ez naiz gorrotatuta sentitzen. lgtbiq+ pertsona2

Ingurua ez dut uste, erlijiosoegiak direlako eta gehiegizko presio psikologikoa eta soziala dagoelako. 
Eta, gizonen aldetik, berriz, baita presio fisikoa ere. lgtbiq+ pertsona3

5 . 1 .2 .  i k u s g a r r i ta s u n a 

inkestetan parte hartu duten lgTBiQ+ pertsonen erdiek adierazten dute ez dutela inolako arazorik izan osasun-
establezimendura joatean. %40k adierazten du ez dutela arazorik izan establezimenduetan ez direlako lgTBiQ+ 
gisa ikusarazten. eta inkestatutakoen %90k adierazten dute errespetuz artatzen dituztela osasun-establezimen-
duetan.

lgTBiQ+ pertsonen esanetan, errazagoa zaie osasun pribatuan ikusaraztea, ordaindu egiten dutelako. inkestan 
parte hartu dutenen artean, erdiek diote beti ikusarazten direla eta beste erdiak, berriz, beharrezkoa ikusten du-
tenean ikusarazten direla, egoeraren arabera. 

Jendearen aldetik diskriminazio eta indarkeria handia dago. Nahiago dut ez erabili osasun-sistema pu-
blikoa. (…) Nire osasuna pribatuan tratatzen dut. Badakite transa naizela eta nahi dudan izenez deitzen 
naute, ordaintzen ari natzaielako. lgtbiq+ pertsona2

Erizaina naiz eta gaixo bezala noanean identifikatzen naiz, bai kontsultara noanean bai LGTBIQ+ per-
tsonak artatzen ditudanean. Gehiago irekitzen dira horrela, zintzoagoak dira eta konfiantza handiago 
dago. lgtbiq+ pertsona3

Ez, inoiz ez. Ez da gertatu nire sexu-orientazioa argitu beharra nuen egoerarik. inkesta
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Gurutze Gorrian diskriminatu egin ninduten joan nintzen lehen aldian. inkesta

arreta integraleko zerbitzuek -aiz- (jarraian azaltzen da zer diren, 5. koadroan) zerbitzu hobea eskaintzen die 
lgTBiQ+ pertsonei osasun-establezimenduetan baino. Osasun-establezimenduetan diskreziorik ez dagoela adie-
razten da, eta badirela fokupean jartzen diren pertsonak jakitera ematen badute lgTBiQ+ direla. Hori zarela esa-
teak kaltebera bilakatzen zaitu, eta osasun langile batzuk ez zaituzte egoki tratatuko. Hala ere, inkestetan parte 
hartu duten erdiek diote osasun-establezimenduetan diskrezioz tratatzen dituztela. eta adierazten dute bere sexuali-
tatearekin lotutako kontu batengatik joaten badira ikusarazten direla, beti  ez delako beharrezkoa. Parte-hartzaileen 
erdiek, gainera, ez dute beharrezkoa ikusten osasun-establezimenduan ikusaraztea. Badago medikuen aurrean 
bakarrik azaltzen dela dioenik, baina ez duena nahi jendartean esatea, eta erabaki pertsonala dela.

Eta osasun langileak pertsona horri bizkarra emanez bildu eta berataz hasten dira hitz egiten, eta 
batzuetan bere aurrean ere hitz egiten dute. Eta hori onartuta ez egoteagatik gertatzen da, eta gaizki 
tratatzen dituzte. lgtbiq+ pertsona3

GIB dutenak artatzen dituzten arreta integraleko zerbitzuetan (AIZ), langileak oso trebaturik daude eta 
pazienteak eroso sentitzen dira.  Baina lehen mailako osasun-arretan medikuek ez dute jaso prestakun-
tza hori GGEEri eta LGTB pertsonei buruz. Eta, hor, kalteberagoak dira. osasun-erakun1

Ez baitut uste garrantzitsua denik lehentasun sexualak argitu beharra, horrek ez badu zerikusirik osasun 
konturen batekin. inkesta

Zergatik erakutsi behar dugu zein garen? inkesta

Zeren zenbat eta pertsona gehiago ikusarazi, ikusiko delako zenbat lagun dezakegun laguntza emanez 
edo jasoz, eskubideak ditugulako, nor maite dugun edo nola identifikatzen garen axola gabe. inkesta

5. koadroa   zer dira arreta integralerako zerBitzuak?

Honduras Erdialdeko Amerikan GIB/Ihes kasu gehien zituen herrialdeetako bat zen 
90eko hamarkadan. Garai hartan, hango osasun-sistema ez zegoen prestatuta GIBak 
kutsatutako pertsonei berezkoak zaizkien behar medikuei erantzuteko.

GIBa duten pazienteei laguntzeko lehen 3 unitateak 2002. urtean sortu ziren, 
OMEren gidalerroei jarraituz eta IHESaren, tuberkulosiaren eta malariaren (GF) aurka 
Borrokatzeko Funts Globalaren laguntza finantzarioarekin. Zentro horiei ARRETA 
INTEGRALERAKO ZENTROAK (AIZ) deritze (Tegucigalpan: unibertsitate-eskola ospitalea 
eta Toraxaren Ospitale Nazionala, egun Bihotz-biriketako Institutua deitua; eta Mario 
Catarino Rivas Ospitalea, San Pedro Sula hirian). 

Gerora AIZ gehiago ezarri ziren herrialdean banatutako hainbat eskualde-ospitaletan, 
hango 18 departamenduetan. Garai hartan, AIZk jada desagerturik den Osasun 
Idazkaritzako STI/BIG/IHESaren Sailaren mende zeuden administratiboki eta teknikoki, 
eta horietan lan egiten zutenek GFk egindako finantza-ekarpenen mende ziren. Hortaz, 
AIZ bakoitzak diziplina anitzetako langileak biltzen zituen, GIB kontuan trebatutako 
mediku, erizain, psikologo, gizarte-langile eta farmazialariek osatua. 2011-2012tik 
aurrera, GFk langileak kontratatzeko laguntza finantzarioa gutxitzen joan zen eta 
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asistentzia-baliabideak izugarri murriztu ziren, hainbat psikologo, gizarte-langile eta 
farmazialarik lan horretan aritzeari uzteraino. 

2014. urtean, ARB terapiaren estaldura zabaltzeko ikuspegia lagun, lehen mailako 
osasun-unitateak sartzen dira arreta integralerako estrategian. Era horretan, urte hartan 
49 osasun-establezimenduk zuten ARB artatzeko eta banatzeko zerbitzua. 

Politika hori hedatzearekin eta zerbitzu mota horiek osasun-establezimenduek 
funtzionatzen duten tokietan ematen duten arretaren paketearen barruan ikustearekin, 
AIZ izena aldatu egin zitzaien eta Osasun Arreta Integralerako Zerbitzuak (OAIZ) izatera 
pasatu ziren. 

Atlantida Departamenduan 4 establezimenduk eskaintzen dituzte zerbitzu horiek: La 
Ceiban, Sambo Creek Osasun-establezimenduak eta Osasunaren Establezimendu 
Metropolitarrak; La Másica udalerrian, San Juan Puebloko Osasun-establezimenduak; 
eta, Tela udalerrian, Telako Ospitale Integratuak. 

Sergio Flores Urrutia dokotorea1

Beharrezkoa ikusten da izatera eta bizitzera ausartzea, ikusgarri eginez lgTBiQ+ pertsonen eskubideen alde. 
ikusgarritasunak lagundu egiten du osasun langileak konturatu daitezen badirela lgTBiQ+ pertsonak, eta ho-
riek ere agertu behar dutela ikerketetan eta txostenetan. Horrez gainera, adierazten dute osasunarekin lotutako 
bizipen eta arriskuak ezberdinak direla heteroa bazara edo lgTBiQ+ bazara. esaten dute gayak eta transak 
ikusarazten direla, oro har, eta bisexak eta lesbianak ez. Osasun langileek kontatzen dute hasieran ez dakitela 
euren pazienteak lgTBiQ+ direnik, eta hori urteetako tratuak ematen duen konfiantza bide joan ohi direla jakiten. 
Bestetik, aipatzen da giBak lgTBiQ+ populazioa ikusgai egiten lagundu izan duela, zoritxarrez.

Baina dagoenarekin ikusgarri egin behar ginateke zeren jende batek ez daki garenik ere. Horregatik, 
ikusarazi  beharra dugu, gure eskubideak ere aldezteko. lgtbiq+ pertsona1bis

(…) ezagutu gaitzatela, eta ezagutu ditzatela izateko beste modu batzuk. Izatera ausartu beharra dugu, 
azaltzera, bizitzera. lgtbiq+ pertsona1

Gehienean... badago talde bat ez duena egiten, adibidez bisexualak. Gayak eta transak bai, normalean. 
Baina badago talde handi bat ez duena egiten. Lesbianak ere ez dira horren ikusgarriak. lgtbiq+ antol1

Niretzat beharrezkoa da, era horretan eragin dezakegulako kopuru eta estatistika horren begibistarako.  
lgtbiq+ antol2

Gertatzen dena da GIB epidemiagatik dela arreta-taldea, eta horregatik eskaini zaie arreta. GIBaren 
alde onari erreparatuz, ikusgarri egin dira. osasun-erakun 2

Batik bat, arreta bera, garrantzitsua da pertsona bakoitzaren sexu-aniztasuna errespetatzea. Bizipenak 
(arriskuak) ezberdinak direlako heteroa baldin bazara ala ez bazara. lgtbiq+antol1

1 gure esker ona Sergio Flores Urrutia doktoreari ikerketari egindako ekarpen honengatik, Oaizak zer diren argituz.
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5 . 1 . 3 .  d i s k r e z i oa  e ta  ko n f i d e n t z i a lta s u n a

elkarrizketetan parte hartu duten pertsonek adierazi dute Hondurasko osasun-sistema publikoan ez dela konfi-
dentzialtasuna errespetatzen. Tratua egokiagoa bada ere osasun-establezimenduetan ospitaleetan baino, au-
rrenekoetan diskrezio gutxiago gordetzen dute. Halere, osasun-eragileen ustez bermatzen da diskrezioa, udalerri 
txikietan zailagoa den arren, jende guztia elkar ezagutzen delako. Horrez gain, adierazten da osasun langileek ez 
dakitela nola tratatu lgTBiQ+ pertsonak, kalte egiteko interesarengatik bainoago ezjakintasunagatik.  

OAIZen jende guztia ilaran zegoen eta botika edo proba jakin bat nork behar zuen oihukatzen zuten. 
Era horretan, hautsi egiten da GIBari buruzko konfidentzialtasuna, eta nahikoa ikusarazi nintzen LGTBI 
gisa. lgtbiq+ pertsona1bis

Pare bat aldiz joan naiz ospitale publikora azterketa ginekologiko bat egitera, eta zaila da benetan. Nire 
agiria aurkeztean, tratu ezberdina sentitu dut. Ez dakite nola deitu niri, nola eman arreta, nola tratatu... 
eta zeharo deserosoa da hori. lgtbiq+ pertsona4bis

Erdipurdiko balorazioa ematen diot. Mediku pribatu bat ordaintzea nahi dutenen bizipena izan dugu-
lako. Estigma eta diskriminazioa dagoelako, batik bat STI jasaten dutenekiko, esaterako GIBa. Ez diete 
gizartean duten izenarekin deitzen, bere espedientean agertzen denarekin baizik. (…) Baita unibertsi-
tatean ere, tituluak ematera gindoazenean, espedienteko izena jarri nahi zioten. Azkenean, izen soziala 
jartzea lortu zen. Covidarengatik utzi egin zieten GIBaren botika bat emateari, GGEEren borroka bat 
sortu zen eta azkenean lortu zen. osasun-erakun1

Bai, dezente dugu, eta horregatik dugu arrakasta LGTBI jendea artatzen. osasun-eragileak3

Gutxi gorabehera. Ez beti, zaila da ohituren kontra borrokatzea, batez ere herri txikietan, denak elkar 
ezagutzen dutenean. osasun-eragileak4

 arestian azaldu den moduan, osasun-establezimendu publikoek ez dute bermatzen arreta diskretu eta pertso-
nalizatua, besteak beste zentroak gainezka daudelako, jende mordoa joaten da-eta horietara. Nabarmentzekoa 
da transei eskaintzen zaien arreta urria, nahiz eta, orokorrean, lgTBiQ+ pazienteak ezagutzen dituzten estable-
zimenduetan egoki tratatuak diren.

Ez hainbeste niri, gehiago da gainerako trans neskei. Adibidez, pertsona batek positibo ematen due-
nean GIBen, mundu guztia konturatzen da zer daukan, tratatzeko moduagatik. lgtbiq+ pertsona3bis

Kontsultan hitz egiten dena gero otorduetan kontatzen dute osasun langileek, eta langile horietako 
bat zure auzokoa izan daiteke. Ni osasun langileetako bat naiz, eta ez dago diskreziorik eta esames 
eta zurrumurruetarako hartzen dira. Eta kontatu behar ez diren gauzak esaten dira, eta ez diskrezioa 
zaintzen. lgtbiq+ pertsona5bis

Egiazki, nik ezetz diot. GIBa duzunari edo ez duzunari buruzko informazioa argitara irteten da eta 
espedienteak inolako arazorik gabe erakusten dira. Pertsonei buruzko informazioa nola gorde aztertu 
behar da. lgtbiq+antol1

establezimendu publiko guztietan ez bada ere modu berean artatzen, lehen ere esan da ez dela, oro har, arreta 
diskretu eta pertsonalik. Horren aurrean, osasun pribatura jotzen da azkenean. eta, gainera, tratu txarra ematen 
dela aipatzera ere heltzen dira, oro har, herritarrei, eta bereziki lgTBiQ+ jendeari. elkarrizketatu izan diren per-
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tsonek azpimarratzen dute errespetuz artatuak izatea eskubide bat dela eta hori ezin dela egon artatzen zaituen 
profesionalaren mende.

Nahiago duzu harremanik ez izanda establezimenduarekin, tratu txarra ematen dielako herritar guztiei, 
baina bereziki LGTBI jendeari. lgtbiq+ pertsona1

Dagoen estigma eta diskriminazioagatik. Ez dagoelako pribatutasunik arreta medikoan. Hor da guk, 
antolakunde gisa, laguntzen dieguna elkartekideei artatuak izan daitezen. Artatu egiten dituzte orduan, 
baina bakarrik joaten direnean aulki baten eserita pasatzen dute denbora, eta azkenean alde egiten 
dute. lgtbiq+antol2

Gure osasun-sisteman ez dago botikarik. Esaten dute hobe dela farmaziara joatea, eta botikak euren 
kontura hartzen dituzte. Arazo bat da. osasun-antol1

Osasunerako aukera hoberena gaitasun ekonomikoa dutenena da, pribatura doazelako. Gainerakoak 
estatuarenera joaten dira eta esan dizudana gertatzen da, diskriminazioa nabariagoa da. Osasun-
sistema prekarioa da eta pertsonen beharrak bete gabe daude. Botikak falta dira... eta jendea ez dago 
prest goiz bat alferrik galtzeko edo diskriminatua izateko. osasun-erakun2

 Hau orain, aipatu izan den iritzi orokortu horren ondoan bada osasun langileek diskrezioa gordetzen dutela esa-
ten duenik, aitortu arren egon daitezkeela konfiantza urratzen duten kasuak ere.

Osasun-zerbitzuak diskrezio-arau zorrotza du. Baina kasurik gehienetan, ez da zerbitzu edo tratu ego-
kia ematen. Guztiek ez, baina zenbaitek urratu egiten dute euren lanbideko etika. lgtbiq+pertsona1

5 . 1 .4 .  m e s f i d a n t z a 

Mesfidantza orokortua dago osasun-sistema publikoarekiko. Horregatik, ikerketan parte hartu duten pertsonek 
nahiago dute artatuak izan sektore pribatuan.

Ez dut konfiantzarik sentitzen gertatu izan den guztiagatik, eta egin ditudan lagun guztiek aho zapore 
gazia utzi didate. lgtbiq+pertsona1bis

egitez, amarru eta manipulazio praktikak aipatzen dira, are norberaren pribatutasuna ere agerian utzita, lgTBiQ+ 
pertsonek probak egin ditzaten, dela giBarena dela STirena.

Bai, izan dut arazorik. Nire pribatutasuna agerian. Banoa OAIZera bikotekidearekin eta probak egiten 
ari naizela bikotekideari esaten ez diote, bada, ni promiskuoa naizela eta hark ere proba egin beharko 
duela. Ni zer naizen egia izan ala ez, ez dago hori egiteko motiborik. lgtbiq+pertsona1bis

5 . 1 . 5 .  o s a s u n - e sta b l e z i m e n d u  p u b l i ko e ta ko  t r at u a

arestian aipatu denez, elkarrizketatu izan diren pertsonak osasun-zentro pribatuetara joaten dira, ahal badute. 
Horretarako hainbat arrazoi daude, baina eginkako inkestetan jasotakoaren arabera hauek nabarmentzen dira: 
i) behar diren zerbitzuak ez ditu osasun-establezimenduak estaltzen; ii) ez dute establezimendura joateko kon-
fiantzarik; iii) osasun-establezimenduetako langileek ez dute inolako esperientziarik sexu- eta genero-aniztasu-
naren kontuetan.
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Ez noa publikora zaila delako arreta. Ez nau tratatzen nahi dudan bezala, ez nau tratatzen gizon bezala. 
Jaiotzako nire izenez deitzen didate. Deseroso sentiarazten nau, eta, gainera, hor dago osasun-zentro-
ko jende baten jokaera ere. Horrek ez nau eroso sentitzen, ezta seguru ere. lgtbiq+pertsona4bis

Nahiago dut ez joatea herritar gehienak bezala, zeren eta osasun-establezimendu batera joaten bagara 
lehen baino gaixoago itzuliko gara. Osasun holistiko eta naturalera jotzen dut. lgtbiq+pertsona1

Gurutze Gorriak ez dit uzten odola ematen. inkesta

Osasun-establezimenduetara ez joateko aipatzen den beste arrazoi bat mediku falta eta itxaronaldia dira. 
Osasun-zentro gutxi daude jende askorentzat, eta establezimenduek antolakuntza zaharkitua dute. gainera, ez 
dira artatzen heldu ahalako txandaren arabera, adiskidekeriaz baizik.

Osasun-zentroa arduratzen da herritar kopuru esanguratsu bat tratatzen dituen eremuak betetzeaz. 
Sarbide-sistema zeharo zaharkiturik dago eta horrek zaildu egiten du pazienteei tratu duina ematea. 
Osasun-zentrora baldin bazoaz, goizeko lauretan jaiki beharra duzu, zentrotik eguerdian irteteko. Eta 
gogoa ematen dien arabera ere arta zaitzakete. lgtbiq+pertsona1

Osasun-zentroko langile gehienak, gehienetan, praktikak egiten ari diren jendea da, eta erizaintzan li-
zentziatuak direnek ez gaituzte artatzen, oro bat. Praktiketan ari diren pertsonak izan ohi dira. Ospitale 
nagusian, berriz, kontua bestelakoa da. lgtbiq+pertsona1

Oro har, azaltzen dute ez dutela ahozko indarkeriarik jasan, baina tratu desegokia bizi izan dutela aipatzen 
dute. ildo horretan, elkarrizketatu izan diren transetako batzuk esaten dute iraina dela euren izenez ez deitzea. 
gainera, kontatzen dute pertsona gehienek tratu desegokia jaso izan dutela aurreiritziengatik, erlijio kontuetan 
oinarritzen direnak nabarmentzen direlarik.

Agian ez da iraina zaren izenez ez deitzea. Pertsona mota ororekin aurkitzeko trebaturik egon behar 
lukeen langileak egon behar lirateke. Eta gaizki sentitzen gara emozionalean. lgtbiq+pertsona3bis

Bai, uste dut gehiago dela establezimenduetan lan egiten duten pertsona batzuen erlijioagatik. Eta eli-
zara joaten al naizen edo Jainkoarengan sinesten dudan galdetzen dit...  lgtbiq+pertsona4bis

Errespetuak hainbat gauza daramatza berekin: denbora, kalitatea, bizkortasuna, konfidentzialtasuna... 
Beraz, ez dute errespeturik. Ez zaizkie interesatzen bizi-baldintzak. Baina STI egitasmo bat dutenean 
eta kanpaina bat egiteko pertsona kopuru bat behar dutenean, orduan bai, orduan gure bila dira. lgt-
biq+antol2

Dirudienez, tratua ezberdina da gizonezko transa, emakumezko trans edo emakume lesbiana –gainera, bikote-
kidearekin joaten da establezimendura– zaren arabera.

Baina kontua da ez dakitela niregana nola zuzendu nire nortasun agiria eskuan dutela ikusten naute-
nean. Edo ez dakite niregana nola zuzendu, edo nire agirian agertzen naizen bezala zuzentzen dira. 
Gizonezko transa naizen aldetik, baina badakit zeharo bestela dela emakumezko trans bat denean. 
lgtbiq+pertsona4bis

lgTBiQ+ pertsonek ez dute lotsarik sentitzen osasun langileek jakiten dutenean nortzuk diren. Hala ere, adieraz-
ten dute diskriminazioaren beldur direla, baita lgTBiQ+ direlako ziurtzat emateagatik ere iHeSa edo STi dutela.
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Ez da lotsagatik, diskriminazioagatik da, ematen diguten tratuagatik. Jakintzat ematen dute GIBa edo 
STI dugula. Edo lesbiana izateagatik kutsagarria zarela. lgtbiq+pertsona5bis

Hori, batez ere, gizonezko gayez eta emakumezko transez pentsatzen da, aurreiritziagatik. Funtsezkoa da ahal-
dundurik egotea osasun-establezimenduetan horrelako egoerei aurre egiteko.

Neska batzuei gertatu izan zaie, ez denei, baina ahalduntzeak euren eskubideak ezagutzea dakarkie 
zenbaiti. Ezagutzen ez dituztenak behartuak izan direnak dira. lgtbiq+pertsona3bis

Gizonezko transak ez gaude herritar kalteberen artean proba horiek egin ahal izateko. Hemen, hori 
gehiago da emakumezko transentzat eta gizonezko gayentzat. lgtbiq+pertsona4bis

Pertsona gehienek osasun-establezimenduetan jasotzen den tratuak euren bizitzetan eraginik –ez kalterako, ez 
onerako– ez duela dioten bitartean, pertsona batek adierazten du kalterako eragiten duela arlo emozionalean 
eta psikologikoan, errespetuz artatuak ez izatean.

Emozionalean eragiten du ororen gainetik, arlo psikologikoan. Behar bezalako errespetuz artatuak ez 
izateagatik. Eta horrek kalte psikologiko edo emozionalak eragiten ditu. lgtbiq+pertsona2

5 . 1 . 6 .  s i n e s m e n a k  e ta  e st e r eot i p oa k

elkarrizketetan parte hartu duten pertsonek adierazten dute osasun langileen zati baten sinesmenek (erlijiosoak, 
esate baterako) eta estereotipoek tratu ez batere egokiak eragiten dituztela. Hala eta guzti, aipatzen da ere 
apurka-apurka lantzen doazela osasun langileen sinesmenak, lgTBiQ+ pertsonei tratu egokia emateko osasun-
establezimenduetan.

Arrakala handia dago alde horretatik. Osasun langileen beren artean ere, diskriminazioa dago herritar 
mota horrekiko. osasun-eragilea1

Bai, eragiten du. Jende gehiengan ez, baina eragiten du. osasun-eragilea3

Gaur egun, ez. Tailerrak eman ditugu LGTB komunitateari, estigmari eta diskriminazioari buruz. Eta 
sinesmenak aldatu egin dira. osasun-eragilea4

5 . 1 .7.   i k e r k e ta  e ta  i n fo r m a z i oa r e n  eg u n e r at z e a

adierazten da osasun langileek ez dutela datu mediko eta informazio eguneraturik lgTBiQ+ pertsonen osasuna-
ren egoerari buruz. Dirudienez, gobernutik ez da ezer planteatzen horri buruz, eta gizarte-antolakundeak dira 
informazio eta ikerketa lan hori egiten dutenak. Baliabide falta eta osasun langileen etengabeko txandakatzea 
kontuan hartu beharrekoak dira.

Bai, horretan ari gara lanean. GKE bat dugu (ez da zuzen-zuzenean osasun-idazkaritza, ez duelako 
herritar horiekin lan egitera zuzendutako langilerik. Antolakunde horrek jartzen ditu langileak, eta he-
rritarrekin zuzenean lan egiteko), eta osasun metropolitarrean laguntzen digute herritar horiekin lan 
egiteko. Urte batzuetatik egiten dugu hori, neska-mutilen osasunaz adi egoteko. osasun-eragilea3

Mundu guztia ez. Gehien-gehienak ez. Finantza-baliabideak falta direlako sozializatzeko eta udalerrie-
tan egoera horiek ezagutzera emateko. Baita langileen txandakatzeagatik ere. osasun-eragilea4
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Nahiz eta baden lgTBiQ+ pertsonentzat osasun-politika publiko bat, Oaizetan gauzatzen dena, gizarte-anto-
lakundeak eta nazioarteko lankidetza dira, antza, hori betetzea bermatzen dutenak. era berean, adierazten da 
osasun langileek ezagutzen dutela indarkeria sexualen biktimei osasun-zerbitzuetan arreta integrala emateko 
gida klinikoa. alabaina, osasun-sistema publikoak ez die ematen prestakuntzarik horri buruz eta langileek beste 
langileen artean bilatzen dute laguntza.

Nik ezagutzen dut. Nire lankideek, berriz, ez %100ean baina bai ehuneko altu batean. Hobetoen eza-
gutzen duguna GIB pazienteak ezagutzen ditugun zentroak gara. Nik aplikatzen dut. Gobernuko le-
geen edo osasun idazkariaren jarduera espezifikoen mailan trebatua ez izanagatik ere. Gertatzen dena 
da lankideen artean partekatu eta praktikan jartzen dugula. osasun-eragilea1

lgTBiQ+ izatea zer denari buruz ezjakintasuna dagoela ere aipatzen da, eta establezimenduetako langileak de-
seroso sentitzen dira halakoetan, eta baita lgTBiQ+ pertsonak ere. adibide batzuk ematen dira horri buruz. alde 
batetik, osasun-establezimenduetan artatuak diren arren osasun langileek arbuiatu egiten dituztela sentitzen du-
ten transak daude. Beste aldetik, berriz, transak estigmatizaturik sentitzen dira giBarekin lotzen dituztenean, eta, 
gainera, indarkeria sorrarazten da beste paziente batzuen aldetik. azkenik, kontatzen dute legeak espediente 
medikoan legezko izena jartzera behartzen duen arren medikuek idatzi dezaketela transek aukeratutako izena 
ere, izen horrekin arta ditzaten.

Eta ahots gora deitzen dizute legezko zure izenez. Beldurra ere badizute, uste dutelako GIBa duzula, 
eta bide ematen dio hirugarren batzuk, pazienteek esate batera, izan dezaketen indarkeriari. lgtbiq+-
pertsona2

Osasun langileekin ari gara lantzen transek gogoko duten izenez deitzea. Espedientean izen soziala 
ager dadila, izen legala egonik ere. Trebatu izan ditugun osasun langileekin heldu izan diogu gai horri. 
Eta osasun-langileek esaten digute izen sozialarekin deitzen zaiela eta pertsona bakoitzaren erabakiak 
errespetatzen direla. osasun-erakun3

Espedientean izen legala jarri beharra diogu identitate kontuengatik, baina bere izen sozialez deitzen 
diegu. Espedientean izen soziala ere jartzen dugu, hori baita deitzeko gogoko dutena. Mediku berri 
baten esperientzia dugu: bere izen legalaz deitu zion, pazientea mugitu ere ez zen egin bere aulkitik, 
eta kexatu egin zen. osasun-eragileak3

Ez zaie tratatzen eurek nahi bezala, euren jaiotze-izenez deitzen zaie, legeak ez duelako aukerarik 
ematen beste era batera tratatzeko. Ez da legala. osasun-eragileak4

5 . 1 . 8 .  p r e sta k u n t z a  e ta  g a i k u n t z a

gaikuntza ezak eta baliabide faltak zaildu egiten du lgTBiQ+ pertsonenganako arreta. elkarrizketatuek aipatzen 
dute osasun langileei zuzendutako sentsibilizazio-kanpainak burutzen diren arren komeni litzatekeela horren 
inpaktua baloratzea. izan ere, hainbat hitz ezagutaraztera zuzentzen dira, baina arreta atseginago eta enpati-
koagoa nola eman behar den sakondu gabe. gainera, osasun langileek prestakuntza horietarako interesa izatea 
sustatu behar da, ez daitezela soilik behartuta joan. era berean, indartu egin behar litzateke prestakuntza horie-
tan profesional batzuen parte-hartzearekin establezimendu bakoitzean izan dezaken inpaktua. eta gizarte osoa 
sentsibilizazio-kanpaina horietan engaiatzeak duen garrantzia ere aipatzen da.

Sargai eta baliabideen falta. Ez dago ondo senti gaitezken eta gure segurtasuna eta osasuna bermatuko 
duen arretarik. Langileen gaikuntza eza... berme falta dago. lgtbiq+pertsona4bis
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La Ceiban mediku errezeta batengatik joaten gara, ez dago eta botikarik. Farmazietan erosi beharra 
dugu. lgtbiq+pertsona3bis

Baina beste era batera, badaude-eta kanpainak egiten dituzten antolakundeak baina batere ez dutenak 
balio. Hitzek zer esan nahi duten azaltzen zaie, baina besterik ez. Hobe da praktika gehiago eta teoria 
gutxiago. lgtbiq+pertsona5bis

Atseginak ez izatea ez dit axola, baina enpatia apur bat beharrezkoa da. Badaude kontsultarik eman 
nahi ez duten medikuak. lgtbiq+pertsona5bis

Gaikuntza jasotzera doaz, baina behartzen dituztelako. Hortik irteten diren orduko, ahantzi egiten zaie. 
(…) Batzuetan ospitale edo establezimendu bateko zuzendariarengana zuzentzen gara, baina pare bat 
pertsona bidaltzen dituzte arazotik irteteko. Bi pertsona horiek tailer batzuk ematea izango litzateke 
kontua, lanean ari diren zentroetan. lgtbiq+pertsona3bis

Osasun-zentro guztiak gaiturik daude eta curriculum bat prestatu dugu osasun-zentro guztientzat sexu-
aniztasunari, GGEEri, lanbideko etikari, hurbiltasuneko eta kalitatezko arretari eta gisakoei buruz. Hala, 
pertsona horiek iristen direnean osasuneko profesional horiek dagoeneko sentsibilizaturik artatuko di-
tuzte. Konfidentzialtasunak duen garrantziez trebatzen ditugu. osasun-erakun3

Bai, sentsibilizazio- eta gaikuntza-kanpaina gehiago eginez. Gainerako herritarrak ere engaiatzea estig-
maren eta diskriminazioaren aurkako kanpaina horietan. lgtbiq+pertsona1bis

Osasun-zentroetan baldintza gutxi jartzea. Ez bakarrik LGTBI jendearentzat. Ez dago botikarik, ez dago 
baliabiderik, zentro askotan ez dago medikurik. Ez dago laborategirik. Herritar guztientzako lehen mai-
lako osasun-zerbitzuak pobreak dira. Lau pertsona daude artatzeko horren populazio handiarentzat. 
osasun-erakun3

aipatzen dute osasun langileek ez dutela prestakuntzarik jasotzen unibertsitateetan sexu- eta genero-aniztasu-
nari buruz, eta gizarte-antolakundeak direla prestakuntza ematen dietenak behin jardunean direnean, Osasun 
zerbitzuaren laguntzarekin. kontatzen denez, prestakuntza horiek ez dira aski, ez dietelako laguntzen lgTBiQ+ 
pertsonei ulertzen, eta aitortzen da oso zaila dela ezarrita diren sinesmen eta aurreiritziak ezabatzea. gainera, 
derrigorrezkoa da prestakuntzetara joatea, eta horregatik egiten dituzte. adierazten da lgTBiQ+ jendearekin 
praktika propioak eginez doazela ikasten. lanean diren profesionalak trebatzea funtsezkoa izanagatik ere, uni-
bertsitateetan ere trebatu beharra dago. Horren haritik, osasun langileek azaltzen dute lgTBiQ+ jendearekin 
zuzenean lan egiten duenak jasotzen duela prestakuntza, baina ez gainerako langileek.

Bai, badute, bereziki osasun langile guztiek. Ez dakidana da zer sentsibilizazio-maila duten. Hondurasko 
unibertsitate katolikoan prestatutako langileek ez dut uste prestakuntzarik dutenik sexu- eta genero-
aniztasunean. Eta prestakuntza publikoan egiten dutenek, medikuek, ez dute aniztasuna (ez bakarrik 
sexuala) ulertzen lagunduko dieten prestakuntzarik. lgtbiq+pertsona6bis

(…) prestakuntza jasorik izan dezakete, baina behar bezala ez artatzeko hamaika arrazoi daude (lan-
gileak aldatzea, LGTBIQfobia, matxismoa...) eta bestelako tratu bat ematen zaie, are txarra. Batik bat, 
emakumezko transei. lgtbiq+pertsona4bis

Izan dezakete ezagutza teorikoa, ez ordea sentimendua, gaixoak bagina bezala tratatzen gaituztelako, 
pertsonak ez bagina bezala. lgtbiq+pertsona5bis
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Tailerrak ematen dizkigute. Guri bakarrik, horiekin lan egiten dugunoi. Besteei, herritar arruntekin lan 
egiten dutenei, ez zaie ematen prestakuntza hori. Hemen ez ditugu tratatzen diskriminazioz, bada-
kigulako nola egin lan horiekin. Prestakuntza hori antolakundeek ematen dute, osasun-zerbitzuaren 
laguntzarekin, horietara joateko aukera eskaintzen digulako. Joaten garenok gainerako langileen artean 
zabaltzen dugu. osasun-eragileak3

Osasun langileek ez dituzte ezagutzen oinarrizko kontzeptu jakin batzuk. izandako elkarrizketetan, esatera-
ko, agerian geratu da zis eta transen arteko aldeari buruz den ezjakintasuna. Osasuneko profesional batzuk 
erabiltzen duten hizkuntzaren arabera, normala gizonezkoa edo emakumezkoa izatea da, transa denari kon-
trajarrita.

5 . 1 . 9 .  a r r e ta  b e r e z i t u a

Sistema heterozisgeneroak direnentzat antolatuta dagoela kontatzen da; ondorioz, transak eraginpean dira eta 
nahiago dute osasun pribatura joan. arreta berezituaren beharra dago, lgTBiQ+ identitateak errespetatuko di-
tuena eta transei buruz sentsibilizazio handiago izango duten zentroekin, adibidez berariazko gelekin, eroso 
egon daitezen.

Baina merezi dugun moduan tratatu behar gaituzte. Geure identitatearekin, eroso sentituko garen gela 
batean. Izan ere, ez dakite gu non jarri. lgtbiq+pertsona4bis

Zehatz-mehatz esanda, transek nahiago dute mediku pribatu bat, abusuak, estigmatizazioa eta beste 
saihesteko.  lgtbiq+pertsona2

Gure populazioaren artetik, emakumezko transak dira, diskriminatuak direlako. Eta sentsibilitate gehia-
go izan beharko lukete gu joaten garen osasun-zentroek. lgtbiq+pertsona2bis

Baina garrantzitsua dela uste dut, zeren eta ugalketako osasun sexualaren mailan heterozisgeneroa-
rengandik bereiziriko tratu bat merezi dugu. Sistema, izan ere, pertsona horiei arreta emateko dago 
prestatuta, eta horregatik da garrantzitsua ikusgarritasuna. lgtbiq+pertsona6bis

5 . 1 . 1 0 .  p r o b a k  e ta  t r ata m e n d u a k

Parte-hartzaileek adierazten dute establezimendu publikoetan beharrezko proba medikoak eskatzen direla bai-
na horiek ordaindu ditzaketenek egiten dituztela, osasun pribatuan egiten direlako. Bestetik, adierazten dute ez 
diotela uko egiten probak egiteari, horretan jasotzen duten tratuari baizik. Horrez gain, kontatzen dute ginekolo-
gia-zerbitzuan, adibidez, soslai heterosexualak, ugalketara zuzendutakoak, mantentzen direla, ziurtzat emanez 
lesbiana izanez gero ez dagoela proba batzuk egin beharrik.  

Egiteko agintzen dute, baina norberaren kontura izaten dira, pribatuan egiten direlako. lgtbiq+per-

tsona6bis

Berdin proba ginekologikoetan, lesbiana izatean uste dutelako ez dagozkidala heterosexualen proba 
berberak. lgtbiq+pertsona5bis

Ez dizute zuzenean ukatzen, baina behartu egiten zaituzte... eta are tratua erasokorra bilakatzen da, 
gaztigu modukoa. Bortxakeria zuzentzaileak balira bezala. lgtbiq+pertsona5bis
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Oso urrun gaude ginekologiako profesionalak gizonezko trans bat artatzen jakitetik. Edo emakume 

transak joaten diren urologoak jakitetik. lgtbiq+pertsona6bis

Ez dugu aski gaitasunik. Une bakoitzean erreaktiboetan diren baliabideen mende dago. Denborarik 

gehienean badira probak, baina zenbait unetan ez dugu proba osagarririk. osasun-eragileak4

Proba medikoekin gertatzen den gauza bera ematen da botikekin, zentroetan errezetak ematera bakarrik heltzen 
dira, ez dituztelako komeni diren botikak. Horrek beste arazo bat dakar, jendeak ez duenean horiek ordaintzeko 
baliabiderik.

Establezimenduetan botika falta dago. Eta gure herritarrek ez dute diru askorik eta ezinezkoa 

egiten zaie errezetatu dizkieten botiketarako aukera, ospitaletako medikuntza ez delako nahiko. 

lgtbiq+antol1

Covid-19aren egungo testuinguruaz denaz bezainbatean, kontatzen dute lehendik ere zegoen osasun-sistema 
egokia ez bazen, birus horrek biderkatu egin dituela arazoak. Hasieran arreta zaildu egin zen, botikak falta 
zirelako eta ez zituztelako artatzen giBa zuten pertsonak. Jendeari zaildu egin zitzaion sistemarako sarbidea, 
garraio arazoengatik edo beldur zirelako osasun-establezimendura joateko. zentro batzuetan, ikusita ezinez-
koa zela giBa zuten pertsonak artatzea, osasun langileak euren bizilekuetara joan izan ziren, inplikatutako 
pertsonen aurretiazko baimenarekin. gainera, zenbait pertsonek ezin zutenez lanik egin, janariak emanez 
lagundu zitzaien.

Gai korapilatsua da. Hondurasko osasun-sistema txarra baldin bada, Covidarekin arazoak biderkatu 

egin dira, gorriak eta bi ikusteraino. GIBa duten pertsonentzako osasun-araketari dagokionez, berriz, 

normalean ez da ospitaletan egiten. Gobernuz kanpoko erakundeek egiten dute. Eta informazioaren 

eta pazientearen trataera oso profesionala da. Nahiago dut osasun-araketa bat antolakunde batean 

ospitale batean baino. lgtbiq+pertsona1

Beti artatu izan gaituzte. Hasieran murrizketa batzuekin, baina era guztietako kasuak artatu izan dira, 

oro har. GIBarentzako botikak zail jarri ziren, ezin zelako joan horiek eskatzera, eta osasun-zentroak 

berak joan ziren pertsonei ematera. Ez zuten utzi pertsonak botikarik gabe gera zitezen. lgtbiq+antol1

Bai, ez delako egon garraiorik eurak bizi diren tokietan. Kezkaturik geunden, oso gutxitan etortzen 

zirelako hiru hileroko kontsultara. Eta bizi diren tokietara nola hurbil gaitezken aztertzen ari gara, baina 

ez dago funtsik haiengana hurbiltzeko. osasun-eragileak3

Bai. Pandemia hasieran pertsonak botikarik geratu ziren AIZean (ARD) bi hilabete eta 15 egunez. Eta 

zer esanik ez beste botikei buruz. lgtbiq+antol2

indarkeria sexualaren biktima diren pertsonei buruz, azaltzen dute normalena ezer ez egitea dela. Osasun-
zerbitzuetara prozedura ezagutzen duena bakarrik joaten da. egitez, inkestari erantzun dioten %70ak dio ez 
dakitela zein osasun-zerbitzutara joan behar duten indarkeria mota horren biktima izango balira.

Bai, osasun-zentrora edo ospitalera joan naiteke. Ez da kontu erraza gai hori. Normala ezer ez egitea 

da. Baina prozedura ezagutzen duen pertsona bat naizenez, ospitalera joko nuke edo gobernuz kanpo-

ko erakunde bateko pertsona bati deituko nioke, prozeduran lagun nazan. lgtbiq+pertsona1
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5 . 1 . 1 1 .  ko m u n i ta r i oa  e ta  i n g u r u n e a

Dirudienez, osasun-establezimenduak hurbilagoak dira komunitatearentzat eskualdeko establezimenduak baino.

Eskualdeko medikuak baldin badira, ez daudelako horren irekirik komunitateari. Irekita bazaude, bihotz 
zabalik hitz egiten duzu, segurtasunagatik da. lgtbiq+pertsona5bis

Oro har, adierazten da ez dagoela lgTBiQ+ pertsonen bizi-baldintzekiko interesik (gizarte mailan, familian...). 
Osasun langileek esaten dute ez dutela denborarik eta profesional batzuk badute lgTBiQ+ pertsonen bizi-bal-
dintzen errealitateen berri, baina ez gehienak. Nolanahi ere den, entzuten eta laguntzen saiatzen direla konta-
tzen dute, baliabide falta egon arren.

Ez da osasunari buruzko ikuspegi bat. Ez doaz pitin bat harago ere. Aholkularitza maila ikara emateko 
modukoa da. lgtbiq+pertsona1bis

Ez, kontsultaren unean eskuartean duzun osasun gaiaz jarduten delako, ez dute neu aurkitzen naizen 
testuinguruaz harago arakatzen. Galdera espezifikoak dira: hau edo hura al dudan, honen edo halako-
ren eraginpean egon naizen... eta halako edo besteko hartu behar dudala. lgtbiq+pertsona4bis

Litekeena da orain aldaketa bat egotea 2017tik sentsibilizazio horrekin, eta osasun langileen aldetik 
errespetu gehiago egotea LGTBI komunitatearekiko. osasun-erakun1

Nire kasuan, sakon ezagutzea ez esango nizuke. Eta ez dakit nola gustatuko litzaidakeen ezagutzea, 
horri ahalik hoberen heltzeko. Egiazki, badira diskriminatzen duten senideak ere. Batez ere, harresiz 
kanpo lan egin ahal izateko denbora kontua da. Nire establezimenduan neu bakarrik nago mediku be-
zala 4.000 herritarrentzat. Eta ez dut denborarik. Eta lehentasuna nori eman erabaki beharrean izaten 
naiz. osasun-eragilea1

Kalterako ez, lagundu eta babestu egiten ditugulako. Hemen ezer ez egon arren, nola lagun ditzake-
gun bilatzen dugu. Baita haiei entzutea ere, horrela barrenak hustu ditzaketelako arazo baten aurrean.  
osasun-eragileak3

Bai, eragiten du. Positiboa da beti saiatzen dela erantzuten. Eta negatiboa da zenbaitetan ez dugula 
erantzuteko gaitasunik, Hirugarren Munduko herrialde bat gara, muga askorekin, baina baita laguntze-
ko gogo handiarekin ere. osasun-eragileak4

aipatzen da kabildeoa giltzarri dela aldaketak sortzeko. Badira gizarte antolakundeekin elkarrizketan diren osa-
sun-establezimenduak eskaintzen den zerbitzua nola hobetu daitekeen aztertzeko. kasurik gehienetan, antola-
kundeek egiten dizkiete proposamenak establezimenduei, nahiz eta, antza, baden ekimena duen establezimen-
durik ere. Talde Tekniko Operatiboa (gaztelaniaz, eTO) ere aipatzen da gorabeheretarako diziplina anitzeko 
espazio gisa. 

Atlantida ospitalean gizonentzako eta emakumeentzako oheak daude. Heltzen da neska trans GIBdun 
bat, eta gizonen gelara bidaltzen dute, emakumeen gelan egon behar zuenean. Azkenean, emakumeen 
gelara joan zen. Hori urrats izugarria izan zen, emakume hura eta emakume haiek gela horretan onar-
tuak izateko. Kabildeorik gabe ez da lortzen. Horrek esan nahi du prestakuntza gehiago eman beharra 
dagoela osasun langileei. Lan piloa dago egiteko horretan. osasun-erakun 2
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Ez. OAIZarekin da gehien lan egiten duguna, nahiko harreman hurbila dugu horiekin. Normalean ez di-
gute kontsultatzen. Are gehiago, guk trebatzen ditugu erizain eta medikuak LGTBI gaian. lgtbiq+antol1

Bada, begira, lana izan da beti pertsona guztiak trebatzea, hasi harrerakoetatik eta erizainak, medikuak, 
zeladoreak... trans komunitatea artatzeari buruz, eta oraindik ere ez daude prestaturik arretarako. Ez 
dute eskatzen. Geu joaten gara eurengana eta tailerrak eskaintzen dizkiegu. lgtbiq+antol2

Bai. Guri lan-bileretara deitzen digute talde tekniko operatiboaren bitartez, nola hobetu daiteken eta 
arreta nola eman daiteken ikusteko. osasun-erakun1

Egitez, gure lana da OAIZren arreta-baldintzak hobetzea. Gure egitekoa Idazkaritzari pazienteengana-
ko arreta hobetzen laguntzea da. Eta zeharkako ardatzetako bat da GIBa duten eta LGTBI pertsonen 
diskriminazio eta estigmarik eza. osasun-erakun2

5 . 1 . 1 2 .  z e n t r o e n  H u r b i lta s u n a  e ta  a z p i eg i t u r a k

Nahiko ziurra da elkarrizketatu diren pertsonen etxebizitzetatik hurbil egotea osasun-zentroak. Baina, dirudienez, 
hurbiltasuna bainoago da eskaintzen duten zerbitzua eta zenbat jende artatzen duten.

adostasuna dago osasun-establezimenduetan azpiegiturak hobetzen ari direnari buruz, baina batez ere admi-
nistrazio eta osasun langileen arloan, ez hainbeste herritarrek erabiltzen dituztenetan. ildo horretan, hondatuta 
eta mantenimendu faltan direla adierazten da, baldintza higienikoei eragin diezaieketelarik.

Bai, asko hobetu dira. Ez da egokia %100ean, baina asko hobetu da hazten noan heinean. Ez dira ho-
betu pazientearentzako instalazioak, establezimenduan lan egiten dutenentzat baizik. lgtbiq+pertsona1

Ez da horien mantentzerik egiten eta oso hondatuta daude. lgtbiq+pertsona3

Ez. Hemen bi osasun-establezimendu publiko daude. Bat berria da, baina ez dago klimatizatuta. 
Zaharra egoera txarrean dago, higiene falta handiarekin. lgtbiq+antol1

5 . 1 . 1 3 .  b e r d i n e n  a r t e ko  lot u r a k

aipatzen dute interesgarria dela kolektibo horietako partaide diren bitartekariekin kontatzea, horrela beste lotura 
mota batzuk ezar daitezkeelako.

Sarean lanean ditugu, emakumezko trans bat kontratatu dugu hezitzaile bezala, eta emakumezko tran-
sen sare bat du. Lagunez lagun biltzen dute jendea. Gauza bera egiten dugu GHSrekin edo sexuan lan 
egiten duten emakumeekin. osasun-erakun3

eta lehen osasun-zerbitzu publikoan lan egindako erizainek gehien bat osatutako antolakunde bat dago, eta hori 
laguntza bat da establezimenduetako langileekin tratua izatean. Horrez gain, antolakunde horrek arreta-ordute-
gia malguagoa duela aipatzen dute, arratsaldera arte lan eginez eta lgTBiQ+ pertsonei arreta erraztuz.

Koordinazio ona dugu osasun-zentroekin; izan ere, gehienok osasun idazkaritzan lan egiten genuen 
erizainak gara eta horrek erraztu egiten ditu gauzak. (…) Arreta bikaina da, gaueko 8rak arteraino luza-
tzen da. osasun-erakun3
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5 . 1 . 1 4 .  g e n e r o - e k i tat e a r e n  l eg e a  e ta  p r oto ko loa k

adierazten dute urrats garrantzitsua dela genero-ekitaterako lege bat izatea, baina muga modura ikusten da 
sexu- eta genero-aniztasunaz ez hitz egitea.

Herrialdean bada generoaren zainketarako lege bat –Genero-ekitaterako Legea (maskulinoaz eta fe-
meninoaz ari dena)–, baina ez da aipatzen den sexu-aniztasuna eta identitate konturik. Hilketak gerta-
tzen dira gorroto eta diskriminazioagatik. osasun-erakun2

aipatzen dute beharrezkoa dela lgTBiQ+fobiaren aurkako barne protokolo batzuk izatea osasun-sistema guz-
tietan eta, horrez gain, nahitaezkoa da horien betearazpena jarraitzeko tresna batzuk ere izatea, ez dadin izan 
osasuneko profesionalen borondate onaren kontu bat. Jasotako tratuagatik gero eta salaketa gehiago direla 
ere aipatzen da, eta gehiago hartzen dituzte kontuan horren ondorioz, formaltasun hutsarengatik bada ere. 
lgTBiQ+ pertsonak euren eskubideak ezagutzen eta eskatzen doaz apurka-apurka. Deigarria da pertsona 
batek egiten duen ekarpena, esaten baitu lgTBiQ+ jendea oso sentibera dela eta egoeren aurrean neurriz 
kanpo protestatzen dutela.

Instituzionalizatzea ezin da du utzi osasuneko profesionalen borondate onaren esku. Ez dago araudirik, 
hezkuntzan SGAren diskriminazioa debekaturik dagoen moduan. lgtbiq+pertsona6bis

Oro har, errespetuz tratatze zaie, orain zalaparta gehiago dagoelako salaketengatik. Baina errespetuz 
tratatzeak ez du esan nahi benetan errespetuz tratatzen zaienik. osasun-erakun2

Hori bai, eurek badakizkitelako euren eginbehar eta eskubideak. Eta behartuak baldin badira, salaketa 
jarriko dute. Langile guztiei eman ziguten prestakuntza, ez bakarrik osasun langileei. osasun-eragileak3

Gaur-gaurkoz, bai. Horrela izan behar du guztietan. Komunitate hau estigmatizatua izan denez, edo-
zein esaldi zerbait txarra balitz bezala hartzen da. LGTBI komunitateak landu beharreko gauza da duten 
paranoia hori, egon izan den estigmaren ondorio dena. osasun-eragileak4

5 . 1 . 1 5 .  s e x u -  e ta  g e n e r o - i d e n t i tat e a r e n  a i to r t z a

azpimarratzen da eztabaidaezina dela sexu- eta genero-identitatearen aitortza pertsonak eta horiek izateko 
duten eskubidea aitortua izateko. Herritartasunerako eskubidea. gazteek erakusten duten izateko eta bizitzeko 
modu berriekin planteatzen den erronka ere aipatzen da, era ez-bitarrekin.

Bai, hein handi batean genero-identitatearen lege batekin lortuko litzateke. Premia hori berdintasunez-
ko ezkontzaren baino aurretik dago, transak oso diskriminatuta daudelako, bere NANean ez direlako 
agertzen euren burua identifikatzen duten eran. lgtbiq+pertsona6bis

Bai, identitate ez-bitarrak ez dira ulertzen, batez ere gazteengan. Are komunitatearen barruan ere ez 
bazaie ulertzen, askoz gutxiago oraindik komunitatetik kanpo. lgtbiq+pertsona6bis
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5.2.  2. ardatza:  lgtBi pertsonen medikalizazioa
ardatz horri buruz parte-hartzaileek egin dituzten ekarpenak 5 ataletan antolatuta daude:

 M   gorputz transak
 M   gorputzen hormonazioa
 M   giB tratamendua
 M   giBdunen jarraipena eta babesa
 M   Prebentzioa

5 .2 . 1 .  g o r p u t z  t r a n s a k

adierazten da beharrezkoa dela inbertsio handiagoa transei euren gorputzetan ahalduntzen laguntzeko eta, 
horrela, bide ez horren kirurgiko edo hormonalen alde ez egiteko, betiere hala nahi badute. zenbait pertsonek 
kontatzen dutenez, gorputzei buruzko arauak arriskuan jartzen dituzte, antza denez, arriskuan jartzen dituztenak 
erantzukizunez artatzen ez dituzten sistema bat dela esan behar genukeenean. gorputz bitarra izateari balioa 
ematen zaiola ere aipatzen dute, eta trans komunitateak gorputzak ez aldatzeari bizkar ematen diola kontatze-
raino heltzen dira.

Bai, behin betiko. Transa izatea zure identitatearen parte da. Eta duzun gorputza duzula ere, ezagutu 
zaitzatela. Eta ez da ezinbestekoa prozesu kirurgikoa edo hormonala. lgtbiq+pertsona1bis

Horren barneraturik dago hori, arriskuan jartzen dituzten kontuak erabili behar izateraino, adibidez 
gorputzarentzat toxikoak erabiltzea, publikoan ez dituztelako artatzen. Eta horrek zerikusia du trans 
izateko euren irudiarekin. lgtbiq+pertsona5bis

Ni ez naizenez transa... badaude ebakuntza egiten duten transak, badutelako dirua kirurgia horiek egi-
teko. Dirurik ez badute, eurek berek jartzen dute injekzioa, eta hori ez dago ondo. Ez da beharrezkoa 
gorputzak aldatzea, neure burua normalean emakume edo gizon bezala ikusi nahi dudan arren. Baina 
prozesu bat da guztia. Hondurasen, adibidez, mutil gay bat izanez hasten dira, ilea lagatzen dute... eta 
gorputza aldatzen doaz horrela. Trans komunitateak berak ez du onartzen gorputza ez duzunik alda-
tuko. lgtbiq+antol1

5 .2 .2 .  g o r p u t z e n  H o r m o n a z i oa

aho batez erantzuten dute hormonazio prozesua osasun-sistema publikoan eman behar eta, ondoren, horren 
jarraipen egokia ere egin behar denari buruz. elkarrizketatuentzat garrantzitsua da erabaki horretan lagunduta 
egotea, medikuen bermerik gabe egiteak esan nahi duenaz jabeturik egon dadin. izan ere, aipatzen da trans 
batzuk ez dituztela ezagutzen tratamendu klandestinoen ondorioak. edo, are jakinean egonik ere, prest daudela 
arriskatzeko. Osasun langileak artatzen dituzten transak ezkutuan burututako hormonazio-prozesuaren edo au-
tomedikazioaren ondorioengatik euren kontsultetara joatean konturatzen dira transak zertan diren.

Nire kasuan sinestezina izango litzateke, prozesuekin ez hastea herrialdean horiek eskuragarri ez ego-
teagatik izan delako. Nire lagun trans batzuk Nikaraguan edo Mexikon ekin izan diote hormonazioari. 
Batzuk hemen egin izan dute mediku orokor batetin, lagun arteko zirkuluetan. Ezagutzen ditudan nes-
ka trans guztiak, berriz, euren kasa hormonatzen dira, medikurik gabe. Ezagutzen ditudanen artean, 
bat joaten da endokrino pribatu batengana. lgtbiq+pertsona1
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Bai, erabat. Baditugu medikuaren hormonazio prozesurik ez izateagatik arriskatu izan diren neska trans 
batzuk. Garrantzitsua da mediku batez lagundurik egitea. lgtbiq+antol1

Nik uste dut kontziente direla. Baina batzuetan gehiago arriskatzen dute ondo sentitzearren. Batzuk 
ezjakintasunez egiten dute. osasun-eragilea1

Bai, badago, ezkutuan eginez. Bai, ezagutzen dut. Atzo artatu nuen pazientea, hain zuzen ere. Eta bere 
GIB eta STI kontrola eman genion, eta diabetesarentzako tratamendu bila zetorren bera. Beste analisiak 
azaldu nizkion, eta onartu egin zuen. Eta badakit ezkutuan ari dela hormonatzen bularrak handituta 
dituelako eta erabiltzen ari den metodo bat aipatu zidalako. osasun-eragilea1

Ez dugu ezagutzen. Baten batez konturatu ginen ipurmasailak infektatu zitzaizkiolako. osasun-eragilea3

zerbitzu hori eman nahi den arren, ez zaie jarraipenik egiten tratamendu hori egin duten pertsonei, ez dutelako 
zerbitzu publiko bat balitz bezala jasotzen. eta ez bakarrik osasun fisikoaren aldetik, ez da jarraipen edo lagun-
tza psikologikorik ere egiten. Prozesu aurretik eta prozesu ondoren eman behar litzateke hori. Hala eta guzti, 
badaude trans pertsonen osasunaz arduratzen diren osasun profesionalak, eta beste profesional batzuekin kon-
trastatuz doaz ikasten.

Bai, pertsonek euren gorputzean esku-hartzen dute euren buruaz ikustea gustatuko litzaieken irudi 
bat dutelako. Batzuei esku hartu ondoren gertatzen zaie beste era batera nahi izatea egitea edo, are, 
nahiago izatea esku-hartzerik egin ez balute. lgtbiq+pertsona6bis

Publikoan ez da jarraipenik egiten. Dirua baldin baduzu, pribatuan ordaintzen duzu. lgtbiq+antol2

Ez, eta kontu hori da ez ukitu ez ematen denetako bat... hori zero herrialde osoan. Ez dugu inolako 
hormonazio motarik. Eurek kontsultara jotzen dute eta zer egin behar duten azaltzen dute. Botika 
behar badute, errezeta egiten diegu eros dezaten, ez ordea Osasun Idazkaritzak eman diezaien. Nik 
lagundu diezadaketela uste dudan beste lankide batzuei kontsultatzen diet telefonoz. Eta horrela goaz 
erantzuna ematen behar dituzten beharrei. osasun-eragilea1

aipatzen dute gorputza aldatzea erabaki pertsonala dela, eta horren aurrean antolakundeek aukera ezberdinak 
sustatzen dituztela, baina beti errespetatuz pertsona bakoitza nola ikusi nahi den. Orain eredua ez da lehen 
bezain bitarra, gazte jendearen eraginez, gehiago baloratzen baitu bere genero-adierazpidea erakustea. izan 
ditugun elkarrizketengatik esan dezakegu osasun langileen aldetik nahiko ezjakintasuna dagoela trans izatea 
zer denari buruz, oinarrizko lau kontu jakiteaz landa. gainera, inkestatuen %80k esaten du ez dutela gorputzak 
aldatzea ez den beste alternatibarik ezagutzen transentzat eta interentzat.

25 urtetik beherakoak ari dira sartzen Interneten informazioa dutelako. Eta ikusten dute euren genero-
identitatea bizi dezaketela gorputza aldatu beharrik gabe, adibidez bere genero-adierazpideaz. Apur 
bat argiago daukate. Lehen bitartasun handiago zegoen. lgtbiq+pertsona6bis

Kontua da kanpoko pertzepzioaz harago nola begiratzen garen. Are gehiago, geu nahi garen moduan 
begiratzea. Gorputza aldatu ala ez, ondo daude bi aukerak. lgtbiq+pertsona1
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5 .2 . 3 .  g i b a r e n  t r ata m e n d u a

giBaren tratamendu egokiari buruz, azaltzen dute zentroetan jarduera-protokolo bati heltzen diotela hasieran, 
baina botikak administratzeaz harago joango den laguntza baten falta dagoela. Jarraipena, agian, osasun-zen-
troetan egin daiteke, tratu diskretu eta hurbilagoa jaso litzateke era horretan. Baina esaten dute jarraipena, egun, 
gizarte antolakundeekin egiten dutela.  

Ez dut gogoko nire egungo bikotekideak GIBa izanik azterketak egitera joan eta bere botiken bila dato-
rren ahots gora nola esaten dioten. Eta, horrela, jende guztiak jakiten du. lgtbiq+pertsona1bis

Prestakuntza jasotzeak eta eguneratzeak duten garrantzia azpimarratzen dute etengabe. estigma eta mespre-
txuzko tratua egonez jarraitzen du lgTBiQ+ pertsonekiko, eta horrek gayentzat eta transentzat toki espezifiko 
batzuk behar ez ote diren galdetzera garamatza.  

Bai, lan asko dute GIB kontuan eta badaude gizonezko gayentzat eta emakumezko transentzat arreta 
ematen duten establezimenduak ere (vicit klinikak, alegia osasun-establezimenduetako eta ospitaleta-
ko etzaleku batzuk). lgtbiq+pertsona4bis

eratorritako gaixotasunentzat zenbait unetan botikarik ez dagoela ere azaltzen dute, eta erretrobiralen eskasia. 
eta proba azkarrik ere ez da ematen batzuetan, baliabide faltagatik. gizarte antolakundeak saiatzen dira ga-
bezia hori betetzen, baina nazioarteko lankidetzaren eta euren agendaren menpe daude. gabeziak gabezia, 
inkestatutakoen %40k esaten du osasun-establezimenduetan erantzun egokia ematen zaiela giBarekin lotutako 
kontuei, nahiz eta batek esaten duen zerbitzu horien beharrean diren bere ezagun guztiek nahiago dutela beste 
zentro batzuetara joan.

Badago zerbitzu espezializatu bat, baina apenas duten erretrobiralik. Eta batzuetan gobernuak ez ditu 
betetzen behar diren eskariak. lgtbiq+pertsona6bis

Osasun-zentroetan ez zaio garrantzirik ematen. Ospitaletara bidaltzen dituzte. Pazienteari ez zaio ja-
rraipenik egiten, ezta ere laguntzarik ematen. Zenbaitetan ez zaie garrantzirik ematen. Ez dago pazien-
teei laguntzeko ardurarik. lgtbiq+pertsona5bis

Protokoloari lotzen dira. Botikak? Non daude, bada? Sistema ez da ari ematen. Hiru urte inguru dara-
matzat ohiko azterketa batzuk (bularra, tiroidea...) egin nahian eta ez dizkidate egiten. Eta azkenean 
kanpoan egiten dituzu. Arreta integralerako zentro bat izan arren. lgtbiq+antol2

Batez ere, autozainketarenak. Hasieran euren artean ematen zen, elkar laguntzen ziren. Zegoen proiek-
tua jada ez dago, eta proiektuak erortzen direnean erori egiten dira hori sustatzen zuten ekintzak ere. 
Jada ez dagoelako dirurik langileentzat (proiektuaren koordinatzailea, psikologoa...). osasun-erakun1

Gutxi gorabehera, OAIZetan bai, baina zentro arruntetan ez. OAIZetan, esan daiteke horien %80k ar-
tatzen duela. osasun-eragileak4

Ez dakit, zeren nik ezagutzen ditudan gaixotasun hori izan duten edo daukaten pertsonek nahiago dute 
beste nonbaitera jo artatuak izateko. inkesta

egoera horri beste fenomeno bat ere gehitu behar zaio: bere herrialdetik alde egiteko migrazio-prozesu handiak 
ematen dira, euren tratamenduei utzi eta osasuna eta bizitza arriskuan jarriz.
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Baita beren tratamendua utzita EEBBtara masan doan migrazioa ere, eta bidean hiltzen dena. osasun-
erakun1

arestian ere azaldu izan dugunez, laguntza psikologiko eta emozionala falta da. ahaztu gabe badagoela osasun 
langileria konprometitu bat, arreta gizatartzen duena.

Baina osasun langileek oso ondo artatzen dituzte. Arretak gizatiartuz eta pertsonalizatuz. Pertsona da 
gure proiektuaren erdigunea. orgsalud2

Langileek badute arreta emateko prestakuntza, baina gabeziak daude. Botiketara zuzentzen dira, eta 
ez zaie iruditzen garrantzitsua emozionalki indartzea. Osasun-establezimenduetan arraroa da psikolo-
goak ikustea. Gabezia guztien artean, osasun langileak saiatzen dira kalitatezko zerbitzu bat ematen. 
osasun-erakun3

5 .2 .4 .  g i b d u n e n  j a r r a i p e n a  e ta  b a b e s a

Tratamenduari utzi ez diezaioten giBa duten pertsonei egiten zaien jarraipenari dagokionez, azaltzen dute gizar-
te-antolakundeekin batera egiten dela, nazioarteko erakundeen laguntzarekin (doakoak ez diren probak egiteko 
edo botikak erosteko baliabideak ere eskaintzen dituzte). gizarte-antolakunde horiek laguntza ematen diete 
lehen hitzorduetan ere. Bestetik, kontatzen dute pandemiaren egungo larrialdi egoerarengatik osasun-estable-
zimendu batzuk jarraipena etxean egitera heldu izan direla, tratamenduari utz ez ziezaioten, pertsonei aurretik 
horretarako baimena eskatuta.

Elkartearen (ASONAPVSIDAH) proiektu batek egiten du, Nazio Batuen laguntzarekin. Sustatzaileei 
ordaintzen die eta etxez etxeko bisitak egiten dituzte. OAIZekin koordinatzen dira, horiek ema-
ten dizkiete helbideak, espedienteak... Pandemiarekin eten egin da, eta ez dakit berriz hasi diren. 
Helburua da tratamenduari ez diezaiotela utzi, jarrai dezatela joaten OAIZeko aldizkako hitzordue-
tara. orgsindemucalud1

Behar bezala identifikatzen ditugu GIBa duten pertsonak eta osasun-establezimenduetara eramaten 
ditugu eta lehen hitzorduan laguntzen diegu, hortik aurrera establezimenduak arta ditzaten. osasun-
erakun3

Jarraipena egiten diegu GIBa duten pertsonei. Sostengu-talde bat dugu (GIBa duen pertsona bat da 
horren buruan, eta taldeak zer behar dauden ikusi ondoren erabakitzen da nola lagundu), eta hor 
biltzen dira, batez ere elkarri laguntzeko. Pertsona horiei laguntzeko proiektuak bilatzen aritzen gara 
etengabe.  Adibidez, osasun-azterketa batzuk kostu bat dute, horiek agian ezin dituzte ordaindu eta 
guk laguntzen diegu. lgtbiq+antol1

Bai, pertsona bat pandemiarekin bazen, haren etxekoak ezin ziren irten etxetik. Etxez etxe botikak 
ematea jarri genuen. Eta ematen jarraitzen dugu. Telefonoz deitzen zitzaien euren baimena eskatzeko, 
eta diskrezioez eramaten zitzaien etxera. Hobetzeko aukera bezala ikusten ditugu egoera horiek. osa-
sun-erakun2

5 .2 . 5 .  p r e b e n t z i oa

kontatzen dute osasun langileek lgTBiQ+ pertsonei azaltzen dietela prestakuntza bidez nola prebenitu STirekin lo-
tutako gaixotasunak, baina langileen artean denetariko jarrerak ematen direla ere azpimarratzen da. Dirudienez, 
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gizarte-antolakundeek ematen dituzte prestakuntza horiek, ez osasun-zerbitzu publikoak. eta osasun langileak 
gai horietarako ez daudela gaiturik ere esaten da, eta prestakuntza jaso nahi badute antolakunde horiengana 
jotzen dutela, sistema publikoak ez dielako eskaintzen halakorik. 

Baina ez du sektore publikoak egiten, gizarte zibilekoek egiten dute. lgtbiq+pertsona3bis

Arreta-protokoloetan dago. Baina mediku bezala ez bazara eroso sentitzen trans batekin, ez dugu 
egingo. Edo erizain bezala ez bazara eroso sentitzen mutiko gay batekin, ez diozu zerbait azaltze-
ko denborarik eskainiko. Ez da ohikoa, baina halakoak entzuten ditugu oraindik ere. Burutik kendu 
beharra dugu sexu-orientazioa sendatzeari heltzearena. Badaude oraindik hori egiten duten lankideak. 
Osasun-establezimenduetan sexu-aniztasuna indartu beharra dugu. osasun-erakun2

Azaldu beharra dutela dioen agindu bat baldin badute bakarrik, ez euren ekimenez. Osasun langile 
oso gutxi daude gaituta gai horietarako. Kanpoko tailerretara joan beharrean dira horretan trebatzeko, 
hor dago koska, Estatuak ez dituelako horretan trebatzen. (…) Gobernuz kanpoko erakundeei esker, 
horietan trebatzeko era asko daude. Badira euren curriculumean gai horretako trebakuntza gehitu nahi 
duten osasun langileak. Baina bere denboran da eta barrutik irteten zaien gauza bat da, eta denak ez 
daude prest hori egiteko. lgtbiq+pertsona1

Herrialdean sekulako urrakortasun mailara ari dira heltzen, badira gehiago kobratzearren kondoirik gabe aritzen 
diren sexuko langileen kasuak ere.

Batzuetan bezeroek diru gehiago ematen diote kondoirik gabe, eta kondoirik gabe uzki-harremanak 
izaten dituzte, beharrak bultzatuta. Eta galdera handia dator orain: zer gertatzen da kondoia behar 
bezala erabiltzearekin? Kondoiak banatzen zaizkie; beharragatik, baina, erabiltzen al dituzte? osasun-

erakun1

Oro har, ez dago osasuna prebenitzeko kulturarik. gainerakoan, prebentzio-lana giBarekin eta STirekin lotutako 
gauzetara bideratzen da, gehien bat. Beste kontu batzuetan, gizarte-antolakundeak dira prestakuntzak antola-
tzen dituztenak, eta horiek ezagutzen dituztelako edo harremanen baten bidez joaten dira. antolakunde horiek 
berebiziko garrantzia dute.  

Beti STIrekin lotzen dute. Zakar egiten dute, baina egiten dute. lgtbiq+pertsona5bis

Ikusi dut hitzaldi orokor batzuk ematen dituztela batzuetan osasun-zentroan paziente guztientzat. 
Baina LGTBIQ+ pertsonei zuzendutako tailerren ikuspegi pertsonalizatua, sekula ez. Hori antolakun-
deetan bakarrik ematen da. Eta, horra joateko, tailer horietara gonbidatuko zaituen norbait ezagutu 
behar duzu. Zirkulu oso murriztua da. Beti pertsona berberak jasotzen ditugu tailerrak. lgtbiq+pertsona1

Joaten diren pertsonei bai, baina ez da etengabeko jarraipen bat egiten ikastetxeetan bezala. inkesta

Osasun langileen borondate onaren esku dago lgTBiQ+ pertsonen osasunari lotutako beste arreta batzuei 
heltzea. zenbait kasutan, gainera, kontuan izan behar da ekonomikoki zaurgarria den populazioa dela eta 
oinarrizko kontuetan (adibidez, gel labaintzaileak emanez) lagundu beharra egoten dela. inkestatutakoen 
%90ek esaten du ez duela garatu gaixotasunik osasun-establezimenduan behar bezala artatu ez izanagatik. 
eta inkestatuen %40k dio osasun-establezimenduan osasun integralarekin zerikusia duten beste gai batzuei 
ere heltzen zaiela.
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Prebentzio-eginbehar hori guk ematen dugu komunitateetan (kondoiak, labaintzaileak, heziketarako 

materialak, autozainketari buruzko informazioa jasotzen dute telefonotik...). Informazioa etengabe bi-

daltzen diegu, eta eurek esaten digute zenbatero bidali behar diegun autozainketari eta prebentzioari 

buruzko prestakuntza. osasun-erakun3

Adibidez, alderdi psikologikoa, emozionala... familiarrekin esku-hartzea ere nolabait lagunduz. Etxean 

izan ditzaketen horniduretan ere lagunduz, zeharka. Batzuetan ez dute ekonomia kaudimendunik, diru-

sarrera askorik gabe joaten direlako etxetik. Horretan ez zaie Idazkaritza gisa laguntzen, neure intere-

sagatik laguntzen diet. Gel labaintzaileak, esaterako, baldin badakit behar dituztela, beste bide batetik 

saiatzen gara lortzen haiei emateko, baina maila pertsonalean egiten dugu. osasun-eragilea1

gaixotasunak prebenitzeko lanean nabari den lesbianen hutsunea aipatu izan da.

Trebakuntza ematen zaie hipertentsio arteriala nola prebenitzeari buruz, janariak nolakoak izan behar 

direnari buruz, ez gaixotzeko autozainketari buruz edo umetokiko minbizia prebenitzeari buruz les-

bianak badira. Izan ere, lesbianek minbizi horretarako arretarik ez jasotzearen arazoa dago. Ia ez dira 

joan ere egiten osasun-zentroetara eta umetokiko eta bularretako azterketak egin beharrak dituzte. 

Gutxiengo bat dira, hamar bat iritsi dira proiektura. Ia ez dute parte hartzen, etorri eta joan egiten dira.  

osasun-erakun1

5.3.  3. ardatza:  arreta psikosoziala
ardatz horri buruz parte-hartzaileek egin dituzten ekarpenak 5 ataletan antolatuta daude:

 M   Herrialdearen testuingurua
 M   arreta psikosoziala
 M   komunitarioa dena eta inguruneak
 M   Parte-hartze sozial eta politikoa
 M   aisialdiko guneak

5 . 3 . 1 .  H e r r i a l d e a r e n  t e st u i n g u r u a

azaltzen da Honduras arazo psikosozialetan tasa altuak dituen herrialde bat dela, are gehiago lgTBiQ+ popu-
lazioan. lgTBiQ+ jendearentzako behar psikosozial zehatz batzuk badirela esan badezakegu ere, litekeena da 
horiek sakonean ez ezagutzea, heldu ere ez zaielako egiten. zehazki, zabaldurik dagoen estigmagatik kolektibo 
horrek bizi duen isolamendua aipatzen da.

Tratua profesionala izan dadila eta beste pertsona batzuen gisara trata gaitzatela, geure beharren ara-

berako arreta berezituarekin. lgtbiq+pertsona4bis

Ondorioak. Populazio osoan gaixotasun psiko-emozionaletan tasa altua duen herrialde bat gara, are 

gehiago LGTBIQ+ populazioaren artean. lgtbiq+pertsona6bis

Bai, arazoa da. Eurekin kontsultan nagoenean aipatzen duten zerbait da. Diskriminazioagatik da. Eta 

isiltasun eta isolamendu hori bere ingurukoek zer esango dutenagatik da. osasun-eragilea1
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Bai, hein batean estigmarengatik da, isolamenduagatik bainoago. Pertsona horiek ahalegintzen direlako 

komunitatean parte hartzen. osasun-eragileak3

Badira nazkaturik daudela adierazten duten pertsonak, bere burua zentsuratzen dutenak egunerokoan lasaita-

sunez bizi ahal izateko.

Kontziente naiz nire inguruaz, nire errealitateaz eta bizi naizen tokiaz. Eta badakit non ahal dudan eta 

non ez. lgtbiq+pertsona1

Pandemiak “armairura” itzuli du jende asko, beren familiekin etxean itxita egotera beharturik izan direlako, haiek 

lgTBiQ+ direla jakin gabe. egoera horiek osasun mentalean ere ondorioak dituztela kontatzen da.

Etxean ezer esan ez duen batentzat ez da erraza etxean konfinaturik egotea, orain tripak eginda egon 

beharko dutelako, egunero etxean egonez ezer ez dakien familiarekin. Ondorioak ditu osasun menta-

lean. osasun-erakun2

5 . 3 .2 .  l a n g i l e  p s i ko s o z i a l a k

ia-ia ez zaio heltzen lgTBiQ+ jendearen arreta emozionalari eta psikologikoari. esaten da ez dagoela kasik psi-

kologorik eta gizarte-langilerik. erizainen egitekoa nabarmentzen dute, prestakuntza berezirik izan gabe horretan 

laguntzen saiatzen direlako. Beste alde batetik, ordea, inkestatutakoen %50ak esaten du osasun-establezimen-

duetako langileek laguntzen dutela osasun mentalean eta arlo afektiboan, botikak emateaz harago.

Batez ere, 15 urterekin beren etxetatik botatzen dituzten nerabeak, haien sexu- eta genero-aniztasunaz 

ahalduntzearekin batera. Eta horrek aztarna fisiko eta psikologikoa uzten du. lgtbiq+pertsona6bis

Oso garrantzitsua. Ia-ia ez da ematen. OAIZetan ustez psikologoek lantzen dute osasun-zentroetan, 

baino gehiago heltzen zaie osasun fisikoaren kontuei arlo emozionalari edo psikologikoari baino. lgt-

biq+pertsona5bis

Hor ahal duguna egiten dugu, ez dugu-eta psikologorik. Erizainak ausartagoak gara emozionalki la-

guntzen. Ez dugu psikologoen prestakuntza zehatzik, baina ahal dugun neurrian saiatzen gara ematen.  

osasun-eragil3

Ez dago beste laguntzarik, ezpada botikak ematea eta beste profesional batzuk gomendatzea krisi psi-

kologiko bat edo LGBTQ+ kolektibokoa izatea onartzearekin lotutako arazo bat bideratzen laguntzeko. 

inkesta

Osasun-establezimendutik ez da laguntzen lgTBiQ+ pertsonek aurre egin behar izaten dieten egoera eta zailta-

sunei heltzen, profesional batzuk laguntzen duten arren interes pertsonalarengatik eta prestakuntza espezifikorik 

gabe. azaltzen dutenez, lan hori gehiago burutzen dute gizarte-antolakundeek.

Bai, baina sentitzen dut ez dituztela hori egiteko erreminta guztiak. Prestakuntza eta trebakuntza falta 

zaie LGTBIQ+ pertsonak zer diren jakiteko. Bakoitzak bere kontura ikasi izan duenaren arabera dago. 

Baliabide sendo batzuk finkaturik izan gabe. lgtbiq+pertsona6bis
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5 . 3 . 3 .  ko m u n i ta r i oa  e ta  i n g u r u n e a k

azaltzen dute ez dagoela lan komunitariorik, ezta ere harreman hurbilik komunitatearekin, eta osasuna era indi-
bidualean lantzen dela. esku-hartze familiarra egiten dela aipatzen bada ere, ez da batere ohiko kontua, antza. 
Bestetik, aipatzen da lgTBiQ+ pertsonak zuhurrak direla osasun langileak euren komunitatera hurbiltzeari da-
gokionez, auzolagunei azalduko dieten beldur direlako. Halere, kontatzen dute komunitate batzuetan badirela 
lankidetzazko esperientziak gizarte-antolakundeen, osasun-establezimenduen eta udal-zerbitzuen artean.

Baietz uste dut. Jarduerak burutzen dituztenean osasun-zentroa inplikatzen dute. Eta komunikazioa 
dago. Komunitate batzuetan osasun-zentroarekin eta udalarekin komunikatzen dira eta prestakuntzako 
hitzaldiak ematen dituzte. Komunikazio ona dago komunitate guztien artean prebentzioa lantzeko.  
osasun-erakun3

Ez. Nahiko lehorrak dira zein tokitan bizi diren esateko. Komunitateari gonbidatzea osasun-probak 
egitera bai, baina ez bere etxera. osasun-eragileak3

(…) informazioa nahi bada, klinika edo osasun-zentro batera joan beharra dago zuzenean, nik ez dut 
ikusi jendearentzako hitzaldirik leku irekietan. inkesta

Oro har, ondorioztatzen da osasun-establezimenduetan ez dagoela interesik lgTBiQ+ pertsonen eta horien era-
kundeen gainean. arrazoi horregatik, ez zaizkie harremanetan jartzen beste erakunde publiko batzuekin edo 
beste pertsona edo antolakunde batzuekin babesa aurki dezaten. Osasun langileek, baina, esaten dute poli-
ziarekin eta antolakunde pribatuekin egiten dutela lan, haiek babesteari begira. aitzitik, elkarrizketetan parte 
hartu duten pertsona batzuk adierazi dute giBari lotutako zerbaitengatik bakarrik jartzen dituztela harremanetan 
antolakunderen batekin. Orain, beti ez da horrela, badaudelako beste era batera jokatzen duten osasun profe-
sionalak ere, laneko eginkizun zehatza ez izan arren.

Ez, tratua oso azalekoa da eta ez baduzu hurbiltasun pertsonalik ez da joango parametroek behartzen 
dutenaz harago. Langile hauekin ezinezkoa da dauden antolakundeei buruz informaziorik jasotzea. Oro 
har, ez dut uste langileek dakitenik halako antolakunderik badenik ere. Eta baldin badakite, uste dut ez 
zaiela axola. lgtbiq+pertsona1

Informazioa ematen duten eta arlo psikosozialean, juridikoan, medikoan... laguntzen duten antolakun-
de berak. Osasun-zentroari ez zaio interesgarria iruditzen eta ez gaituzte lagundu beharreko xede-po-
pulaziotzat hartzen. lgtbiq+pertsona2

Bai, badago koordinazioa. Baina ez dakit Atlantidako beste zentro batzuetan ere hala den, ez dakit eta 
nola heltzen dioten. Bai nik nola lagundu bilatzen dut. Eta ez bakarrik gobernuaren beste erakunde 
batzuekin, baita zentro pribatuekin eta lagundu diezaieketen lagunen artean ere. osasun-eragilea1

Oso koordinazio ona, adibidez poliziarekin. Euren lan sexuala egiten ari direnean behartuak ez izateko 
trebatu ditugu. Baina beste erakunde batzuekin ez dugu harremanik. osasun-eragilea3

(…) Udal sarean bada LGTBI jendeari laguntza ematen digun toki bat (INDEMUC): janaria, garraioa, 
aterpean kokatzea, fiskaltzan salatzera laguntzea...  osasun-eragilea3

Hori egiten dute soilik pertsonak GIBa harrapatzen duenean eta USAidarekin harremanetan jartzen 
dutenean. lgtbiq+pertsona3
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Bai, zenbaitetan lagundu izan diegu. Behartuak izan direnean, jarraitu beharreko protokolo bat dugu-
nez, laguntza bilatzen diegu. Eta zenbaitetan aterpea ere bilatu izan zaie, emakumezko transak arta-
tzen diren toki bat. osasun-eragileak3

5 . 3 .4 .  pa r t e - H a r t z e  s o z i a l  e ta  p o l i t i koa

Parte hartu duten gehienek adierazten dute hartzen dutela parte euren hiriko edo komunitateko bizitza sozial eta 
politikoan, izan antolakunde baten bitartez, izan alderdi politiko baten bidez. eta azpimarratzen dute zenbait ka-
sutan prestakuntza politikoa ematen zaiela lgTBiQ+ pertsonei eta alderdi politikoak sektore horrengana hurbil-
tzen ari direla. Baina azaltzen dute horrela arriskuan eta agerian jartzen direla, Honduras narkoestatu bat delako, 
pertsona batek esaten duen moduan. are herrialdetik ihes egitera ere heltzen dira lgTBiQ+ pertsonenganako 
den indarkeria politiko, sozial eta familiarrarengatik. gorroto eta indarkeria horren aurrean, berebiziko garrantzia 
du familiaren eta inguru sozialaren laguntzak. 

Bai. 2017ko hauteskundeen ondoren, gertatu zen hondamendiagatik eta segurtasuneko erakundeek 
zibilen kontrako gatazkak eta gero, utzi egin nion parte hartzeari, arriskuan jartzen duzulako zure eta 
zureen bizitza. Baina LGTBIQ+ komunitateko pertsona gisa aurpegia ematen geunden botoak zaintzen, 
hiriaren jardueretan parte hartzen eta gazteen artean bideak zabaltzen. Beti komunitateari eta guri, 
LGTBIQ+ pertsona gisa, lagunduko diguten erak bilatzen. Baina zaila da, herrialdea politikoki zuzenak 
ez diren eta itzaletik aritzen diren pertsona batzuek egituratuta dagoelako. Batik bat, kontuan hartuta 
narkoestatu bat garela. Herrialdea osasun-sistema bera baino okerrago dago. (…) Baina ez da maita-
garrien ipuin bat, gure irudimenaz kanpo dauden botereen aurka ari garelako, izaki makabro batzuen 
kontra. (…) Nire lagunek alde egiten dute herrialdean diren aldaketengatik, baina baita familiako indar-
keriagatik ere. lgtbiq+pertsona1

Bai. Egitez, diputaturako hautagaitza dut neronek. Lehen aldia da Atlantidan LGTB bezala nabarmendu 
den batek parte hartzen duela. LGTB kideok parte-hartze sozialerako trebatze-prozesu batean gaude, 
eta horrek bultzatu nau parte hartzera. Antolakundeari esker izan da. Baina zaila da LGTB jendearen-
ganako den fobiagatik, matxismoagatik, heteronormatibitatearengatik... Herritarrek berek ez dituzte 
babesten LGTB hautagaiak. lgtbiq+erakun1

Badira osasun-antolakundeak beste zerbitzu batzuk eskaintzeaz gain lgTBiQ+ erakundeen indartzea ere bultza-
tzen dutenak. ikuspegi estrategikoagoa eskatzen du horrek.

Erakunde mailako indartzea da. Talde horiek indartu izan ditugu, unibertsitatean ikastaro bat emanez 
honako gai hauei buruz: giza eskubideak, euren eskubideak, autoestimua, sexualitatea, estatuko eta 
nazioarteko legeak, kodeak... osasun-erakun1

5 . 3 . 5 .  a i s i a l d i ko  g u n e a k

Udalerrien arabera baina, azaltzen da ia ez dagoela berez lgTBiQ+ den aisialdiko eta elkartzeko tokirik (taber-
nak edo antzeko establezimenduak). kolektibo horiei sartzen uzten zaien taberna edo diskotekak daude. Halere, 
kasu batzuetan emakumezko transei sartzen ez zaiela uzten ere aipatzen da.

Badago komunitateari irekirik den taberna-diskoteka bat, eta komunitatearen ekitaldiak burutzen dira 
bertan. Lagunei entzun nien esaten dutela ez dela LGTBIQ+ komunitatearen toki bat, baina komuni-
tateak toki horretan biltzeko konfiantza sentitzen zuela. (…) Baina ez dago LGTBIQ+ toki berezirik. 
lgtbiq+pertsona1
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Bai, badaude zehazki LGTB diren bi edo hiru diskoteka. lgtbiq+pertsona2

Bai, badago. Bat bakarra. Taberna bat da, gayagoa da, batzuetan ez zaielako uzten sartzen emakumez-
ko transei. Gay populazioaren ideologia bat dutelako, emakumezko transa mozkorra edo drogazalea 
omen dela dioena. Eta areriotasun hori dago gayekin. Gay mota hori transfobikoa da. Beraz, neska 
transak diskoteka heteroetara joaten gara. Mutiko transak bai onartzen dituztela gay tabernan. lgt-
biq+antol2

Ez dago tabernarik edo aisialdirako tokirik. La Ceiban badago bat, baina gayek ez diete uzten sartzen 
emakumezko transei, baina bai emakumezko lesbianei. osasun-erakun1

Izan duguna maiatzaren 17a izan da, gay harrotasunaren eguna. Bidaiak izan ditugu, adibidez Tegus-era 
joan ginen genero-identitatearen legeari heltzeko foro batera. Aldarrikapen egunetan foroak edo mar-
txa baketsuak egiten ditugu parke zentralean. Baina aisialdirako ia ez, ildo horretan ez dugu helburu 
bat. Gabonetan era informalean biltzen gara, baina ez dugu alkoholik eskaintzen, eskatzen diguten 
arren. osasun-erakun1

Badago dantzagarriak jartzen zituzten zentro sozial bat, eta sarrera ordaintzen zutenak joaten ziren. 
LGBTQ gisa ikustarazten diren pertsonak trufa egiteko bakarrik hartzen dituzte. inkestak
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6.1 .  ekarpen nagusiak 
azaltzen denez, desberdintasun sozial gogorreko herrialdea de Honduras, indarkeria handiko aro batean dena. 
lgTBiQ+ pertsonek osasunerako aukeran dituzten zailtasunak testuinguru zabalago batean kokatu behar dira, 
herrialdean gehiengo handi batek ere ez duelako osasun eskubiderako aukerarik. kontuari bere konplexutasu-
nean heltzeko, baliagarria da askotariko zapalkuntzen intersekzionalitatea, esaterako arrazarena, klasearena, 
generoarena, sexualitatearena, etab. ez da ahaztu behar zenbait aldiz Polizia Nazionala eta indar armatuak 
seinalatu dituztela giza eskubideak urratzearen arduradun, are tortura eta erailketez.2 

kapitulu honekin jarraitu aurretik, komeni da azpimarratzea elkarrizketatu izan diren osasun langileak ikuspegi 
positiboagoa dutela establezimenduetako osasun-kalitateari buruz elkarrizketatutako lgTBiQ+ pertsonek baino.

Halatan, lgTBiQ+ pertsonek osasunerako aukera duina izan behar dute, baina eskubide hori hezkuntzarako, 
lanerako eta antzeko eskubideekin lotuta egon behar du. arestian aipatu izan denez, lgTBiQ+ pertsonek zailta-
sunak izan ohi dituzte lan-munduan sartzeko, eta beraz, ez dute aukerarik kalitatezko bizitza baterako eta, bide-
nabar, osasun egoki baterako ere. eta kalitatezko osasun-publikoa da nahi dena; ez, duen prekariotasunagatik, 
ordainetan bizitza eskatzen duen bat, parte hartu duenetako batek azaltzen duen moduan. garrantzitsua da 
azpimarratzea soilik baliabideak dituzten lgTBiQ+ pertsonek jotzen dutela osasun pribatura, gehiengo nagusi 
txiroa hortik kanpo delarik. gure ikuspegitik, gainera, osasun-zerbitzu pribatuetako arreta interes komertzialari 
lotuta dago, eta bezeroa gogobetetzera zuzentzen da. Hori dela eta, ezin da ondorioztatu osasun pribatua sen-
tiberagoa denik sexu- eta genero-aniztasunaren kontuan.

aurrerapena bada ere lgTBiQ+ pertsonentzat Oaiz delakoak izatea zerbitzu espezializatu gisa, ez dugu ahaztu 
behar osasun-establezimenduak herritar guztiak artatzeko egon behar dutela prestatuta. ikerketan Oaizen pre-
sentzia “ahalguztiduna" nabaritu izan dugu, hori bailitzan herritarrak artatzeko baliabide izarra. alabaina, eta 
azaldu dutenez, ez dago ezaugarri horietako hainbeste zentrorik, batik bat landa-eremuetan edo kanpoaldeko 
auzoetan. gainera, komeniko litzateke zerbitzu horiek herritar guztiei zuzendurik den mediku-arreta espezializa-
tuaren parte izatea, adibidez, osasun sexualaren unitate baten parte, baina lehen mailako arretako establezi-
menduei euren egitekoen ardurak kendu gabe. 

OMeren osasun determinatzaile sozialek osasunaren abordatze integralaren beharra mahairatzen dute, komu-
nitateko eta estatuaren askotariko eragileekin burutu beharrekoa. gure ikuspegitik, eta elkarrizketa horiek izan 
eta gero, uste dugu osasun langileen artean ez dagoela ezagutza handirik ODS horiei buruz. arlo horretan lan 
egiten duten gizarte-antolakundeek plantea lezakete horiek ezagutzera emateko lan bat osasun publikoaren 
zerbitzuetan. Horretarako OMe-OePrekin konta daiteke. eta errealitatea izan dadin, aurretiko beste esperientzia 
batzuk kontuan hartuz, erantzukizun hori departamentuetako zuzendaritzetan zentralizatu liteke, ezagutza hori 
euren lurraldetan bultza dezaten. eta prozesu horien inpaktuari buruzko ebaluazioak ere burutu ditzakete. Burutu 
dugun ikerketa honen ondoren nabarmendu beharrean gara sexu- eta genero-aniztasuna dela osasuneko deter-
minatzaile sozialen desberdintasunen ardatzetako bat, lgTBiQ+ pertsonak dituzten bizi-baldintzek eta bizi diren 
testuinguruek baldintzatu egiten dutelako osasun-zerbitzuetarako euren sarbidea.

ODSak aurrerapena dira osasun indibidual edo familiarrarentzat, lan komunitarioa jorratzen dutelako. Horretarako, 
osasun-establezimenduak dira arreta pribilegiatu batentzako tokiak, herritarrekin etengabeko elkarrizketan ego-

2 www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/cdv.html
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teko aukera ematen baitute eskaintzen duten zerbitzua etengabe nola hobetu daiteken ezagutzeko. atlantidaren 
kasuan, erronka da osasun-establezimendu gehiago eta baliabide eta langile gehiago izatea. Premiazkoa da 
parte hartu duen pertsonetako baten ikuspegia gainditzea, esaten duenean Osasun-establezimenduak horren 
ahulduta daude, lehen laguntzarako zentroak diruditela. Parte-hartzaile gehienek azaltzen dute osasun-estable-
zimenduen egoera dela dagoen ahultasunik handienetakoa.3

Populazio gehiena muturreko pobrezian bizi den herrialde batean, hain zuzen, osasun-establezimenduetako 
farmaziek ere garrantzi handia dute. Herritarrei botika baliagarriak ahalbidetuko dizkien zerbitzu batzuk izatea 
proposatzen da, ez larrialdiko farmaziak bakarrik izatea, elkarrizketatu batek azaltzen duen bezala. zenbait ka-
sutan, preserbatiboak eta labaingarriak ere komeni da banatzea.

erronka da lgTBiQ+ jendea bere osasun-prozesuetan engaiatzea, bai euren erakundeen bitartez bai erabiltzaile 
bakoitzaren bidez. gauzak horrela, berebiziko garrantzia du nahi duten pertsonen ikusgarritasunak, lgTBiQ+ 
pertsonak diren gizaki moduan onartzen joateko aukera ematen duelako. Horren haritik, azpimarratu beharrekoa 
da ikusgarritasuna bakoitzak nahi dueneraino heltzeko zerbait dela, herrialdearen testuinguruak arriskuan jar 
dezakeelako lgTBiQ+ pertsonen bizitza.

kolektiboei erreparatuz gero, etengabe aipatzen da emakumezko transei urratzen zaizkiela gehien eskubideak 
osasun-establezimenduetan. Horrek ez du esan nahi gainerako lgBiQ+ pertsonenak urratzen ez direnik. gure 
asmoa ez da lehia bat sortzea zapalduen artean, baizik eta emakume horien errealitate zehatza azpimarratzea. 
Horrez gainera, aipatzen dute gizonezko transek osasun-establezimenduetan bizi duten ikusezintasuna ere.

gizonezko gayei buruz, deigarria egiten zaigu osasun langileen aldetik gSg4 .izenez deitzeko egiten dituzten 
etengabeko erreferentziak. Ulertzen badugu ere hitz horrek izan dezakeen potentziala, uste dugu ikusezin 
egin dezakeela gayen kolektiboa eta subjektu politiko gisa duten potentziala. Beraz, hitz bata ez da bestearen 
ordezkoa.

Prozesu honetan zehar etengabeak izan dira osasun-establezimenduetan lgTBiQ+ pertsonen arreta hobetzeko 
beharrari egindako erreferentziak. Nahiz eta aipatu badirela egunero tratu duin bat eskaintzen saiatzen diren 
profesionalak, tolerantzia eta enpatiazko jarrerak eta arreta zehatza emateko behar diren beste gaitasunak 
lantzen dituen osasun langileen beharra ere aipatzen da. ildo horretan, azaltzen dute Hondurasen nazioarteko 
lankidetzaren eta agentzien agendak ezartzen dituela Osasun zerbitzuaren lehentasunak. azken urteetan, hain 
zuzen, giBarekin lotutako kontuetara zuzendu izan da. asko aurreratu izan da ildo horretan, baina giBa gayei 
eta emakumezko transei estuki lotuta dagoela ere azpimarratzen da, estigmatizatu eta, are, kriminalizatzeraino. 
Hori ezin da onartu osasun-establezimenduetan. egitez, lgTBiQ+ pertsonek erasoak pairatzen dituztenean edo 
euren eskubideak urratzen zaizkienean, osasun-establezimenduetatik ez du ematen abian jartzen direnik horiei 
arreta medikoa emateko eta lege aldetik babesteko protokoloak. esan dezakegu osasun langileen zati batek 
naturaltzat hartzen duela indarkeria hori.

azken urteetan ahalegin handiak eginagatik osasun langileei prestakuntza emateko, beharbada heldu da ordua 
burututakoaren balorazio edo ebaluazio bat egiteko. Jarraitu egin behar da prestakuntza eta sentsibilizazio lana-
rekin, bai osasun langileentzat bai herritarrentzat, alderdi kontzeptualetan baina baita jarrerazkoetan ere sakon-
duz. giltzarri da hori, gehien ahuldu den kontuetako bat dela ematen baitu pazientearen eta osasun langileen ar-
teko harremanaren konfidentzialtasunean sakontzea. interesgarriak dira ildo horretan ematen ari diren urratsak; 

3  https://cespad.org.hn/2019/04/29/cronologia-aprobacion-de-ley-provoca-crisis-en-salud-y-educacion-en-honduras/ 
 https://cespad.org.hn/2019/06/03/cronologia-en-que-terminara-la-crisis-en-salud-y-educacion/ 
4 gSg: gizonarekin sexua duen gizona.
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adibidez, CURlak eskaintzen duen erizaintza lizentziaturan irakasle batzuk sexu- eta genero-aniztasunarekin 
lotutako eduki batzuk sartu dituzte. Dena dela, kontatzen da ikasketa-planean ez dela sartzen ikasgai modura.

gainera, prestakuntzak eta sentsibilizazio-kanpainak giza eskubideetan eta Osasunaren Determinatzaile 
Sozialetan oinarritu behar dira. intersekzionalitatearen ikuspegiarekin, gainera.

Jardun horretan betekizun aktiboagoa eskatzen zaie estatuari eta gainerako erakundeei, erantzukizun guztia ez 
uzteko gizarte-antolakundeen bizkar, horiek ezin dituztelako bere gain hartu estatuarenak diren ardurak. Horrek 
lankidetza eta inplikazio handiagoa eskatzen du gobernuaren eta gizarte-antolakundeen artean. Osasun-
establezimenduak, eskari eta proposamenekiko iragazkorrak izaki, osasun-zerbitzu publikoaren eta gizarte zibi-
laren arteko komunikazio-bide pribilegiatua dira. 

esate batera, azaltzen dute itxarongelak baldintza onetan diren tokiak izan behar dutela, lgTBiQ+ pertsonak 
seguru sentitzeko modukoak. edo giBaren tratamenduari lotutako botikak banatzen diren zerbitzua ez izatea 
mundu guztiaren bistan diren toki batzuk, diskrezioa bermatuko dutenak baizik. Beste herritar sektore bati ere 
botikak banatzen zaizkien toki bat izan liteke, beharbada.

Bereziki azpimarratzen dute premiazkoa dela estatuak transei hormonatzeko aukera eskaintzea. Dena dela, 
aipatzen da ere garrantzitsua dela osasun-establezimenduetatik eta gizarte-antolakundeetatik transa edo intera 
izateko bestelako modu batzuk ere eskaintzea, medikalizaziotik edo gorputza aldatzetik pasatuko ez direnak. 
Horrek populazio hori artatzera zuzendutako mediku espezializatuak izatea eskatzen du, baliabideak dituzten 
politika publiko bat. 

arestian aipatu dugun osasun integralaz denaz bezainbatean, azaltzen da inbertsio handiago behar direla arreta 
psikologikoko (psikosoziala) eta nutrizioko zerbitzuetan. kontatzen dute lgTBiQ+ jendea min handia hartutakoa 
izan ohi dela, bereziki transak, eta funtsezkoa dela autoestimua indartzea. Hondurasko Osasun zerbitzu publi-
koan ez dago kolektibo horientzako arreta integralik.

aipatu izan da informazio urria eta eguneratu gabea dagoela lgTBiQ+ pertsonen lehen mailako arretako osasu-
nari buruz. gure ustetan, zeharo interesgarria izango litzateke sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea ikerkete-
tan, informazio-kanpainetan eta erabiltzen diren inprimakietan. 

Hondurasko estatua nazioarteko komunitatearekin eta bere herritarrekin konprometitu da nazioarteko itun batzuk 
tarteko. ezinbestekoa da estatuak horiek betetzea eta gizarte zibilak horien jarraipena egitea. gainera, lgTBiQ+ 
pertsonentzako lehen mailako osasun-arretaren kasu zehatzera etorrita, itun horiek eragingarri bilakatuko dituen 
araudi eta jarduera-protokolo batzuk behar dira.

garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea landaguneetan lehen mailako osasun-arreta indartzeak duen ga-
rrantzia, oro har kalteberatasun handiagoko eremuak izan ohi direlako, batik bat lgTBiQ+ populazioarentzat.

Sinesgarritasun gutxi eskaintzen zaio estatuari eta haren erakundeei. izan ere, herritarrei erantzunak ez emateaz 
gain herrialdeak bizi duen indarkeriaren erantzule ere izan daiteke. Hori izan daiteke arrazoietako bat lgTBiQ+ 
populazioak ez salatzeko jasaten dituzten eraso eta eskubide-urraketa guztiak. Horren harira, azaltzen dute 
behartuak izan diren emakumezko transei, adibidez, aterpetxeetan eman ahal zaiela arreta, administrazioak 
orain arte soilik emakumezko zisentzat izan dituenean.

azkenik, azaldu nahi dugu kontziente garela Honduras bezalako herrialde batek lgTBiQ+ jendearentzako lehen 
mailako osasun-arretarako bere zerbitzua hobetzeko orduan dituen aukerez. azaltzen diren hobekuntza-ildoe-
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tako batzuk inbertsio batzuk egitea eskatzen du, eta seguruenik ez dira egongo egungo gobernuaren agendan. 
Baina planteatzen diren proposamenetako beste batzuk ez dute aparteko inbertsiorik eskatzen, ikuspegi berri bat 
besterik ez jada burutzen ari diren ekintza eta esku-hartzeetan.

gainera, esan nahi dugu COPiNH (Hondurasko Herri erakundeen eta indigenen kontseilu zibikoa) eta 
OFRaNeH (Hondurasko Beltzen adiskidantzazko erakundea) elkarteen esperientzia lagungarria izan daitekee-
la aztergai dugun osasun publikoa hobetzerakoan. Horiek bezalako erakundeek egiten ari diren ahaleginak 
oso iradokitzaileak izan daitezke. Baliabide ona izan daiteke horiek sistematizatzea, ikasteko oinarri aproposa 
izateaz gain.

6.2.  hoBekuntza-ildoen laBurpena
Jarraian, gure ustez giltzarri diren 21 hobekuntza-ildo aurkezten ditugu arestian aipatutako ataletik abiatuz:

6. koadroa  hoBekuntza-ildoen laBurpena

ikuspegia

1.  aztertutako konplexutasunetik esku-hartzeko baliagarria izan daiteke askotariko zapalkuntzen 
intersekzionalitatezko ikuspegia, esaterako arraza, klasea, generoa, sexualitatea, etab.

2.  lgTBiQ+ pertsonek osasunerako aukera duina izan behar dute, baina eskubide hori hezkuntzarako, 
lanerako eta antzeko eskubideekin lotuta egon behar du.

3.  arlo horretan lan egiten duten gizarte-antolakundeek plantea lezakete horiek ezagutzera emateko 
lan bat osasun publikoaren zerbitzuetan. lan hori errazteko, erantzukizunak deszentralizatu daitezke 
departamentuetako zuzendaritzen bitartez, ezagutza hori euren lurraldeetan bultza dezaten.

4.  Departamentuetako zuzendaritzetan ebaluazioak egin daitezke ODSak txertatzeak duen inpaktuari 
buruz.

parte-hartzea

5.  erronka da lgTBiQ+ jendea bere osasun-prozesuetan engaiatzea, dela euren erakundeen bitartez dela 
erabiltzaile bakoitzaren bidez.

6.  gSg hitza kasuen arabera erabiltzeko egokia izan badaiteke ere, ezin da izan gay subjektu politikoaren 
ordezkoa.

7.  emakumezko eta gizonezko transei arreta berezia eskaini beharra azpimarratzen da.

8.  Jardun horretan betekizun aktiboagoa eskatzen zaie estatuari eta gainerako erakundeei, erantzukizun 
guztia ez uzteko gizarte-antolakundeen bizkar, horiek ezin dituztelako bere gain hartu estatuarenak 
diren ardurak.

osasun-estaBlezimenduak eta BaliaBideak

9.  atlantidaren kasuan, erronka da osasun-establezimendu gehiago eta baliabide eta langile gehiago 
izatea.
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10.  alde batetik, osasun-establezimenduek prest egon behar dute herritar multzo osoari (baita lgTBiQ+ 
pertsonak ere) arreta emateko. Bestetik, komenigarria izango litzateke Oaizak herritar guztiengana (ez 
bakarrik lgTBiQ+ pertsonentzat) zuzendutako arreta mediko espezializatuaren parte izatea, osasun 
sexualeko unitate baten parte, esate batera.

11.  alde batetik, azaltzen dute itxarongelak baldintza onetan diren tokiak izan behar dutela, lgTBiQ+ 
pertsonak seguru sentitzeko modukoak. Bestetik, azaltzen dute giBaren tratamenduari lotutako 
botikak banatzen diren zerbitzuak ez direla izan behar mundu guztiaren bistan diren tokiak, diskrezioa 
bermatuko dutenak baizik.

12.  Osasun-establezimenduetako farmaziek garrantzi handia dute. Herritarrei botika baliagarriak emango 
dizkieten zerbitzu batzuk izatea proposatzen da. zenbait kasutan, preserbatiboak eta labaingarriak ere 
komeni da banatzea.

13.  garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea landaguneetan lehen mailako osasun-arreta indartzeak 
duen garrantzia.

osasun langileak

14.  Tolerantzia eta enpatia eta, halaber, lgTBiQ+ kolektiboari arreta zehatza emateko behar diren 
gaitasunak landuko dituzten osasun langileak behar dira.

15.  Jarraitu egin behar da prestakuntza eta sentsibilizazio lanarekin, bai osasun langileentzat bai 
herritarrentzat, alderdi kontzeptualetan baina baita jarrerazkoetan ere sakonduz. Prestakuntzak eta 
sentsibilizazio-kanpainak giza eskubideetan eta Osasunaren Determinatzaile Sozialetan oinarritu behar 
dira. intersekzionalitatearen ikuspegia izango dute, gainera.

zerBitzuak

16.  lgTBiQ+ pertsonentzako lehen mailako osasun-arretaren kasu zehatzean, Hondurasek sinatutako 
nazioarteko itunak eragingarri bilakatuko dituen araudi eta jarduera-protokolo batzuk behar dira.

17.  Bereziki azpimarratzen da premiazkoa dela estatuak transei hormonatzeko aukera eskaintzea. Dena 
dela, aipatzen da ere garrantzitsua dela osasun-establezimenduetatik eta gizarte-antolakundeetatik 
transa edo intera izateko bestelako modu batzuk ere eskaintzea, medikalizaziotik edo gorputza 
aldatzetik pasatuko ez direnak.

18.  Osasun integralari dagokionez, inbertsio handiagoak behar dira lgTBiQ+ jendearentzako arreta 
psikologikorako (psikosoziala) eta nutrizioko zerbitzuetan, arreta berezia eskainiz transei.

19.  esan dezakegu zeharo interesgarria izango litzatekela sexu- eta genero-aniztasuna txertatzea 
ikerketetan, informazio-kanpainetan eta erabiltzen diren inprimakietan.

20.  interesgarria da, halaber, COPiNH (Hondurasko Herri erakundeen eta indigenen kontseilu zibikoa) eta 
OFRaNeH (Hondurasko Beltzen adiskidantzazko erakundearen) elkarteen esperientzia sistematizatzea, 
osasun publikoko zerbitzuak hobetzeari begira ikasteko elementu gisa, intersekzionalitatearen ikuspegia 
txertatuta.

21.  Premiazkoa da behartuak izan diren emakumezko transei aterpetxeetan arreta eman ahal izatea, 
administrazioak orain arte soilik emakumezko zisentzat izan dituenean.
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Bibliografia ugari dago diagnostikoa egiten laguntzeko.  
Egin nahi ditugun galderak prestatzeko lagundu diezaguketen dokumentu batzuk  
hautatu ditugu horien artetik, eta hiru analisi-kategoriei lotuta daude, hots: 
desberdintasunak sarbidean, medikalizazioa eta arreta psikosoziala.  
Dokumentu horiek, eta beste berri batzuek, lagundu diezagukete lortzen goazen 
aurkikuntzen kontrastea egiten ere.

lau ataletan antolatu ditugu:

Jarraian, dokumentu bakoitzaren erreferentzia aurkezten da lau atal horien araberako hurrenkeran, eta baita 
gure ikuspuntutik ikerketa honen xederako garrantzitsuenak iruditzen zaizkigun edukiak ere horietako bakoitzean.
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7.1 .  eraBilitako BiBliograFia
q  Blanco Amalio eta Valera Sergi (2007): Los fundamentos de la intervención psicosocial [esku-hartze psiko-

sozialaren oinarriak] (koord.) Intervención psicosocial [esku-hartze psikosoziala]. Pearson educación, Madril.

q  Castañeda, Wilson; Agamez, Melissa Monroy; Ullmer, Deborah; Carbajal, Vanessa Mejía; 
Sorto, Alex; Valle, David eta Anguita, Luis Abolafia (2016): Reflexiones sobre la participación 
política de las personas LGBTI en Honduras [Hausnarketak Hondurasen lgTBi pertsonen parte-
hartze politikoari buruz]. Caribe afirmativo, NDi, Somos, Victory institute, Colombia.

q  Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra (2018): Reconocimiento de derechos de personas 
LGTBI [lgTBi pertsonen eskubideen aitortza]. Washington.

q  Gil-Borrelli, Christian Carlo; Velasco, César; Iniesta, Carlos; de Beltrán, Paula; Curto, Javier 
eta Latasa Pello (2017): Hacia una salud pública con orgullo: equidad en la salud en las personas 
lesbianas, gais, bisexuales y trans en España [Osasun publiko harrotasunezko baterantz: osasun 
ekitatea lesbiana, gay, bisexual eta transetan espainian]. Gaceta Sanitaria 31 (3), 175-177

q   Koehler, Dominik eta Menzies, Nicholas (2017): Surveys, big data, and experiments how can we 
best learn about LGBTI development outcomes?. Policy Research Working Paper. World Bank group. 

q  Leoni, María Noel eta Pietrafesa, Andrea (2019): La opinión consultiva 24/17 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: una nueva herramienta para garantizar los derechos de las 
personas LGTBI [giza eskubideen gorte interamarikarraren 24/17 iritzi aholku-emailea: tresna berri 
bat lgTBi pertsonen eskubideak bermatzeko]. CeJil-Hivos, argentina.

q  Martín, Carlos (2010): Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos 
humanos [ikuspegi psikosozialari buruzko eskuliburua giza eskubideen ikerketan]. Hegoa, Bilbao.

q  OME: Subsanar las desigualdades en una generación. alcanzar la equidad sanitaria actuando 
sobre los determinantes sociales de la salud [Desberdintasunak belaunaldi batean zuzentzen: 
osasun-ekitatea lortu osasunaren determinatzaile sozialetan jardunez]. Buenos aires. 

q  OME (2011): Cerrando la brecha: la política de acción sobre los determinantes sociales de la salud. 
Documento de trabajo [arrakala ixten: osasunaren determinatzaile sozialen gaineko ekintza-politika. 
lan-dokumentua]. Río de Janeiro.

q  OEP-OME (2016): Estrategia de cooperación de país de la OPS-OMS Honduras 2017-2021 [OeP-
OMe Hondurasko herrialde-lankidetzarako estrategia 2017-2021]. Honduras.

q  OEP-OME (2018): Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización 
de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. 
[lesbianek, homosexualek, bisexualek eta transek osasun-zerbitzuetarako aukeran eta erabileran 
dituzten paregabetasunen arrazoiei heltzen]. Batzorde betearazlearen 162. bilkura. Washington

q  Rodríguez-Marín, Jesús; Cañadas, Isabel; García del Castillo, José Antonio eta Mira, José 
J. (2007): El diseño de un programa de intervención [esku-hartze programa baten prestaketa]. 
Intervención psicosocial [esku-hartze psikosoziala]. Pearson educación, Madrid.
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q  Osasun Idazkaritza; DGCES; OEP-OME; Osasun Publikoaren campus birtuala (2016): Guía 
para la elaboración de un diagnóstico en salud [Osasunean diagnostiko bat egiteko gida]. Mexico.

q  Sorto, Alex eta Jiménez, Abner (2020): Informe situacional de las personas LGTBI en relación 
a la pandemia del covid-19 en Honduras [Hondurasen covid-19aren pandemian lgTBi pertsonen 
egoerari buruzko txostena]. Somos, Tegucigalpa. 

7.2.  dokumentu Bakoitzeko ideia nagusiak

7.2 . 1 .  o s a s u n a  e ta  o s a s u n a r e n  d e t e r m i n at z a i l e  s o z i a l e i  b u r u z

OEP-OME (2018): Lesbianek, homosexualek, bisexualek eta transek osasun-
zerbitzuetarako aukeran eta erabileran dituzten paregabetasunen arrazoiei heltzen. 
Batzorde betearazlearen 162. bilkura. Washington.

C  Osasun ministerioek esan zuten giBaren infekzioa eta, hein gutxiagoan, sexu-transmisiozko beste infek-
zio batzuk (STi) jarraitzen dutela izaten lgBT pertsonen osasunarentzako kezka-iturri nagusienak. lgBT 
pertsonentzako beste osasun behar propio batzuk ere azaldu zituzten, arestian bibliografian aipaturik 
zirenak.  

C  Osasun ministerioek eta gkeek hauteman zituzten beste sexu eta genero gutxiengo batzuen kezkak ere, 
homosexual, lesbiana, bisexual eta transgeneroenez gain. 
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C  lgBT pertsonentzat dauden zerbitzu sentiberei dagokionez, inkestatutako osasun ministerioek sarbide 
irekiko osasun-arretako sistemak aipatu zituzten, euren ustez ez dutena gutxiengo talde inoren kontrako 
diskriminaziorik, eta baita giBrekin lotutako zerbitzuak eta lgBT pertsonekin begirunetsuak diren kontsul-
tategi zentralizatuak ere.  

C  lgBT pertsonei sarrienik eskaintzen diren osasun-zerbitzuak dira giBaren eta STiren infekzioen preben-
tzio eta tratamenduenak, eta gero osasun mentaleko eta jokabideari buruzko zerbitzuak. zerbitzu horiek 
gkeek ere eskaini ohi dituzte. (3)

lgBT pertsonentzako politiken kontuak emateko mekanismoak oso ahulak dira edo ez dira existitzen, eta batzue-
tan gehiegi daude norbanakoen kexen edo gkeren parte-hartzearen mende. (4)

inkestari erantzun zioten osasun ministerioen erdiek baino gehiagok esan zuten euren herrialdeak osasun-datu 
banakatuak biltzen zituela lgBT pertsonei buruz, baina gkeek esan zuten datuak falta zirela lgBT pertsonen 
osasunari buruz. (5)

oztopoak

C  lgBT pertsonentzat sentiberak diren zerbitzuak hornitzea, barne harturik zentralizazioa, urrakortasun 
mota ezberdinei helduko dieten ikuspegi intersekzional baten falta eta giBari egiten zaion enfasi bortitza; 

C  Osasun-arreta ematen dutenen trebakuntza eta sentsibilizazioa, barne harturik ez dagoela aski trebakun-
tzarik eta trebakuntza dagoenean horren inpaktua aztertzeko mekanismoak falta direla; 

C  lgBT pertsonen ahalduntzea osasun-zerbitzuak erabiltzeko, barne harturik gako diren karguetan lgBT 
pertsonen ordezkaritza urria eta osasun-arretaren testuinguruan ematen den diskriminazioa; 

C  lgBT pertsonen aldeko legezko neurriak, barne delarik diskriminazioaren kontrako legeen aplikazio ez-
berdina; 

C  lgBT pertsonentzako osasun-politikak eta kontuak emateko mekanismoak, barne harturik lgBT talde ba-
koitzarentzako protokoloen eta arretarako arau gabezia; 

C  lgBT pertsonen osasunari buruzko datuak bildu eta zabaltzea, barne harturik lgBT pertsonen osasunaren 
datuak biltzeko inkesta falta; 

C  lgBT pertsonen finantza-gaitasuna eta baliabideak, barne harturik lgBT pertsonentzat lanerako diren 
aukera urriak eta zerbitzua eskaintzen den tokian bertan zuzenean ordaintzea, osasunarekin lotutako 
zailtasun gehiago sortzen direlarik; 

C  Sektore arteko mekanismoak eta komunitatearekiko loturak, sektore bakoitzari dagokion ordezkaritza 
falta barne. 

azkenik, konklusio nagusiez eta lgBT pertsonen osasunerako aukerari eragiten dieten aipatu oztopoez gain, zu-
zendariaren txostenak jarraian zehazten diren gomendioak jasotzen ditu, CD52.R6 ebazpenari jarraituz osasun 
unibertsala lortzeari eta lgBT taldeentzat osasun-zerbitzuetarako sarbide unibertsala lortzeari begira kide diren 
estatuen hausnarketa eta ekintza sustatzeko:
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C  Pertsona guztientzat, lgBT pertsonentzat barne, eskuragarri egongo den osasun-arretako sistema bat 
ezartzea; 

C  lgBT pertsonentzat sentiberak izango diren osasun fisiko, mental eta jokabidezkoen zerbitzuak ematen 
direla ziurtatzea, antsietatea eta depresioa, suizidio arriskua eta substantzia psikoaktiboen kontsumoa 
bezalako osasun mentaleko arazoei helduko dietenak; 

C  Hezkuntza sektorearekin kolaboratzea osasunarekin lotutako ikasketa akademikoen programak aldatze-
ko, lgBT pertsonekin lotutako edukia ere sartzeko; 

C  Osasun-arreta eskaintzen dutenentzat eta osasun langileentzat lgBT pertsonen osasunari buruz trebatze-
ko programak ezartzea, gibaren eta stiren infekzioak tratatu eta prebenitzera mugatu gabe. 

C  lgBT populazioa herrialdearen osasun-arretako sisteman sartzeko estrategiak gauzatzea; adibidez, se-
xu-orientazioa eta genero-identitatea edo -adierazpidea berariaz azalduz, diskriminatze ezari buruzko 
kartelak ikusgai jarrita, eta ospitaleratzeetan sexu edo genero bereko bikotekideen bisitak onartuta. 

C  Transgenero identitateak patologiatzat hartzeari uztea; 

C  lgBT pertsonen aldeko legeak promulgatzea, eta lgBT pertsonak zigortzen dituzten legeak indargabetzea; 

C  Odola emateko debekuak berraztertzea; 

C  lgBT pertsonen osasun beharrak kontuan izango dituzten eta kontuak emateko mekanismoak indartuko 
dituzten osasun-politikak prestatu eta gizarteratzea; 

C  Sexu-orientazioari eta genero-identitateari buruzko datuak biltzea, lgBT pertsonek osasun-zerbitzuetara-
ko sarbidean aurre egin behar dieten edozein oztopo zaintzeko; 

C  Finantzazioari buruzko oztopoei heltzea, zerbitzua ematen den tokian zuzenean ordaintzea desagerrarazita; 

C  lgBT pertsonentzako lan aukerak hobetzea; 

C  Osasun ministerioen eta kide diren beste estatu batzuen artean lankidetzarako eta koordinaziorako sekto-
re arteko mekanismoak indartzea, lgBT pertsonen osasunaren gaiari helduko dioten praktika, politika eta 
estrategiak zabaldu eta aztertzeko. (5, 6 eta 7)

OME (2011): Arrakala ixten: osasunaren determinatzaile sozialen gaineko ekintza-
politika. Lan-dokumentua. Río de Janeiro.

Jendea sortu, bizi, lan egin eta zahartzen den baldintzek eragiten dute munduan erikortasun-karga handiena, 
eta baldintza horiek dira osasunean ematen den berdintasun ezaren arrazoi nagusiak. Baldintza horiei osasun 
determinatzaile sozialak deritze. Termino horrekin biltzen dira osasunaren baldintzatzaile sozial, ekonomiko, 
politiko, kultural zein ingurumenekoak. Determinatzailerik nagusienak dira gizarte batean estratifikazioari bide 
ematen dietenak (egiturazko baldintzatzaileak), hala nola diru-sarreren banaketa, diskriminazioa (adibidez, 
genero, klase, etnia, desgaitasun edo sexu-orientazioagatik) eta botere ekonomikoan desberdintasunak gutxitu 
ordez areagotu egiten dituzten politiken eta gobernatzen egiturak. (…) erdiko baldintzatzaileak, hala nola bizi-
baldintzak, inguruabar psikosozialak, jokabidezko faktoreak edo faktore biologikoak, eta osasun-sistema bera. 
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(…) hirugarrenik, aritu beharra dago osasunean ekitate handiago izatearen mende dauden lehentasun sozial 
batzuen gainean, osasuneko lehentasunen gainean aritzeaz gain. (2)

osasuneko determinatzaile sozialei  buruzko neurriak gauzatzeko leHentasunezko estrategiak

Neurriak gauzatzeko lehentasunezko estrategiak funtsezko bost elementu hauetako bakoitzean identifika daitezke:

C  Osasunean ematen den ekitate ezaren arrazoi nagusiei heltzeko gobernantza. Determinatzaile sozialen 
gaineko ekintzaren gobernantza ona indartu. (…) Sektoreen artean lankidetzazko ekintza (“sektore arteko 
ekintza”) martxan jarri. (…) 2. Parte-hartzea sustatu: parte-hartzea bultzatuko duten baldintzak sortu. (…) 
parte-hartzean bitartekotza egin eta ordezkaritza ziurtatu. (…) gizarte zibilaren parte-hartzea erraztu. (…) 
3. Osasun sektorearen eginkizuna, osasuneko berdintasun eza murrizteko osasun publikoko programak 
barne: osasun sektorearen eginkizuna gauzatu determinatzaile sozialei buruzko ekintzaren gobernan-
tzan. (…) osasun-zerbitzuak eta osasun publikoko programak birbideratu berdintasun eza murrizteko.  (…) 
ekitatea instituzionalizatu osasun-sistemen gobernantzan (...). 4. Determinatzaile sozialei buruzko mundu 
mailako ekintza: lehentasunen eta eragileen lerrokatzea: munduko lehentasunak eta eragileak lerrokatu. 
(…) 5. aurrerapena zaindu: neurketa eta analisia determinatzaile sozialei buruzko politikak oinarritzeko eta 
erantzukizunak garatzeko: iturriak identifikatu, adierazleak hautatu, datuak bildu eta helburuak zehaztu. 
(…) aurrera egin datu sistematikoak falta arren. (…) Osasuneko desberdintasunei eta determinatzaile sozia-
lei buruzko datuak zabaldu, eta datu horiek araubidezko prozesuetan txertatu. (3,4)

2. irudia. Osasun determinatzaile sozialen kontzeptu-esparrua (7)

Badira frogak osasunean berdintasun eza murrizteko determinatzaile sozialen gainean aritzearen eraginkortasu-
nari buruz. Halere, ikerketa eta ezagutza gehiagoren beharra dago politikak taxutzen dituztenak hobeto informa-
turik egon daitezen testuinguru partikular bakoitzean hoberen funtzionatzen duenari buruz. (10)

Osasun unibertsal ekitatiboaren estaldurak (ikus 6. irudia) eskatzen du sarbide eta estaldura eraginkorra berma-
tzea talde guztiei ("zabalean”), behar den arreta osoari (“hondoan”), baldintza onargarriko kostu egokietan eta 
baliabide zehatzekin baztertutako taldeen behar bereiziei erantzuteko (“altueran”) (...).  

6. irudia. estaldura unibertsaleko bidezko osasuna (eUO) (27)

ikertu behar diren faktore gakoak zehaztu testuinguruaren (adibidez, komunitate kalteberenak hautemanez) (38) 
eta arrazismoak osasunean duen inpaktuaren (39) arabera.

Osasunaren determinatzaile sozialak: jendeak jaiotzeko, bizitzeko, lan egiteko eta zahartzeko dituen baldin-
tzak dira, osasun-sistema barne. inguruabar horiek diruaren, boterearen eta toki, nazio eta nazioarte mailako 
baliabideen banaketaren arabera taxutzen dira eta erabaki politikoen eraginpean daude. Osasunaren determi-
natzaile sozialak dira, gehien batean, osasun alorrean ematen diren desberdintasunen erantzuleak. Termino ho-
rrekin, modu soilean adierazi nahi dira pertsonen bizi-baldintzak zehazten dituzten ahalegin sozial, ekonomiko, 
politiko, kultural nola ingurumenekoak (45).

Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra (2018): LGTBI pertsonen eskubideen aitortza. 
Washington.

Trans pertsonei buruzko azken puntu horren gainean, geBi erakundeak ohartarazten du euren egoera ekono-
mikoak zehazten duela, oro har, jasotzen dituzten mediku zerbitzuen kalitatea, generoa berresteko kirurgiak eta 
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gorputzarekin lotutako beste aldaketa batzuk barne. (…) “berraztertzeko indarrean diren praktika eta protokolo 
medikoak, haur intersexualetan euren aurretiazko baimen libre eta informaturik gabe beharrik gabeko esku-har-
tze medikoak burutzea ezartzen dituztenak" (84)

sexu-orientazioa edo genero-identitatea “aldatzeko” helburua duten "terapiak” (85)

geBiek aitortzen du giB izurria “gehien bat kontzentratzen dela [...] gizonekin sexua duten gizonetan, transetan, 
droga injektagarriak erabiltzen dituztenetan eta langile sexualetan”. Hala ere, Batzordeak aditzera ematen du 
izurrite hori faktore biologiko, soziokultural eta ekonomikoei ere loturik dagoela, pertsona talde jakin batzuen 
kontra burutzen den diskriminazio eta indarkeriaz gain. (88)

Batzordeak azpimarratzen ez duela berez “lgBT izateak” errazten giBaren infekzioa, gehiago errazten duela 
lgBT jendeak aurre egin behar izaten dien diskriminazio eta urrakortasunak, eta horiek kalteberago egiten dituz-
tela giBari. (89)

intersektorialitatearen bitartez sortutako estrategiek kontuan hartu behar dute giza eskubideen urraketa sakona-
goak ematen diren errealitateak sortzen dituzten beste faktore batzuekiko intersekzionalitatea, hala nola: etnia, 
arraza, sexua, generoa, etorkin eta desplazamendu egoera, adina, giza eskubideen defendatzailearen egoera, 
askatasun gabetzea, eta egoera sozioekonomikoa, besteak beste. (136)

lgBTi pertsonen berezitasunei erantzungo dieten osasun-protokoloak bermatu, (...) a. Sexu-orientazioa edo ge-
nero-identitatea “aldatzeko” edo "sendatzeko” “terapiak” eskaintzen dituzten profesionalen jarduera behar beza-
la fiskalizatu, eta, hala balegokio, halako jarduerak debekatu. b. Haur intersexualengan euren aurretiazko baimen 
aske eta informaturik gabe burutzen den beharrik gabeko esku-hartze mediko oro debekatu. c. lgBTi pertsonen 
arreta integralerako egokiak diren protokolo medikoak eraikitzea bermatu, errespetatuz euren sexu-orientazioa, 
genero-identitatea –erreala edo hautemandakoa– eta gorputz-aniztasuna eta borrokatuz pertsona horien gai-
nera joaten den indarkeria eta diskriminazioa. d. Mediku-arreta maila altuenerako sarbidea bermatu genero-
identitatea berresteko tratamenduetan, pertsonen aurretiazko baimen aske eta informatuan oinarrituta, betie-
re. e. Sexu-orientazioari, genero-identitateari –erreala edo hautemandakoa– eta gorputz-aniztasunari buruzko 
entrenamenduak eta trebakuntzak sustatu osasunean lan egiten duten profesional guztientzat, diskriminazioa 
eta aurreiritzia desagerrarazteko. f. Sexu bidez transmititu daitezkeen gaixotasunei buruzko heziketa-kanpainak 
sustatu sexuan lan egiten duten lgBTi pertsonentzat. g. giBa kutsatzeko moduei buruzko heziketa- eta informa-
zio-kanpainak sustatu gizartearentzat, lgBTi pertsonekiko dagoen estigma aldatzeko. h. giBa kutsatzeari eta 
tratatzeari eta horrekin lotutako gaixotasunei buruzko heziketa-kanpainak sustatu. i. giBarekin bizi diren lgTBi 
pertsonei informazio egokia eta tratamendua bermatu. (138-139)

OME: Desberdintasunak belaunaldi batean zuzentzen: osasun-ekitatea lortu osasunaren 
determinatzaile sozialetan jardunez. Buenos Aires. 

Hiru ekintza-hastapen: 

C  Bizi-baldintzak hobetu, hau da, jendea sortu, hazi, bizi, lan egiten eta zahartzen den inguruabarrak.

C  Boterea, dirua eta baliabideak era desberdinean banatzearen kontra borrokatu, hau da, munduan, nazio mai-
lan zein toki mailan bizi-baldintzak zehazten dituzten egiturazko faktoreak.

C  arazoaren magnitudea neurtu, esku-hartzeak ebaluatu, ezagutza-oinarria handitu, osasunaren determinatzai-
le sozialen gaian trebatua den langileak izan, eta iritzi publikoa horri buruz sentsibilizatu (2).
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Hiriaren hazkundetik eratorritako desberdintasunak borrokatu, lurraren jabetzari buruzko araubidearen eta hi-
giezin eskubideen gainean esku hartuz eta bizitza osasungarri baterako lagunduko duten bizirauteko bitartekoak 
bermatuz, nahiko inbertsioak eginez landako azpiegituretan eta landatik hirira doazen etorkinei laguntzeko po-
litikekin. (4)

emakume eta gizonei kalitatezko eta egoki ordaindutako enpleguak eskaini, bizitza osasungarri baten egungo 
kostu erreala kontuan hartuta. (6) 

Babes-sistemek bazterturik geratu ohi direnak biltzea lortu: lan-prekarietatean diren pertsonak, bereziki egituratu 
gabeko sektorean, etxeko lanetan edo beste pertsona batzuei laguntzen lan egiten dutenak. (8)

Herrialdeko osasun langileetan inbertitu eta landagunean eta hirigunean osasungintzan profesional kopuruan 
ematen diren dentsitateak orekatzen saiatu. (9)

genero-berdintasuna sustatuko duten eta sexu arrazoiengatik diskriminazioa legez kanpo utziko duten legeak 
sortu eta aplikatu. (16)

Osasun arloko erabakietan norbanako eta komunitate guztien bidezko ordezkaritza eta parte-hartzea bermatu, 
eta hori osasunerako eskubidearen ezaugarri bat izatea lortu. (18)

Leoni, María Noel eta Pietrafesa, Andrea (2019): Giza Eskubideen Gorte 
Interamarikarraren 24/17 iritzi aholku-emailea: tresna berri bat LGTBI pertsonen 
eskubideak bermatzeko. CEJIL-Hivos, Argentina.

(…) transgenero eta transexualen (aurrerantzean, “trans pertsonak” erabiliko da bi taldeak aipatzeko) kontrako 
diskriminazioa euren nortasun-dokumentuetan izena, generoa eta irudi-egokitzapena oztopatzen duten arau eta 
praktikak egoteagatik.

eskatzailearen baimen aske eta informatuan bakarrik oinarrituta egotea, ziurtagiri mediko edota psikologikoak 
edo arrazoiz kanpokoak hala nola patologizatzaileak izan daitezkeen beste batzuk eskatu beharrik gabe. (34)

ez dute eskatu behar ebakuntza kirurgiko edota hormonalen egiaztagiririk. gorputzaren itxura edo funtzioa bitar-
teko medikoekin edo kirurgikoekin zein beste mota batekoekin aldatzea pertsona batek bere genero-identitatea 
aske eraikitzearen eta adieraztearen parte izan daiteke, baina ez da nahitaezkoa transak eskubide hori gauzatu 
dezaten. Horregatik, ezin da halako neurririk eskatu genero-identitatea aldatzeko prozesuetan. (35)

Gil-Borrelli, Christian Carlo; Velasco, César; Iniesta, Carlos; de Beltrán, Paula; Curto, 
Javier eta Latasa Pello (2017): Osasun publiko harrotasunezko baterantz: osasun ekitatea 
lesbiana, gay, bisexual eta transetan Espainian. Gaceta Sanitaria 31 (3), 175-177

lgBT pertsonek desberdintasunei egin behar izaten diete aurre osasunean, eta herritar heterosexualekin alde-
ratuz gero kolektibo horrek prebalentzia handiagoa du osasun arazo batzuk izateko. (…) Sexu-orientazio eta 
genero-identitate ez normatiboei buruz norberaren, familiaren eta gizartearen aldetik sortzen diren onartze 
ezak lgBT pertsonen osasun mentalari zein haien segurtasunari eta ongizateari eragin diezaiokete. Pertsona 
horiek pairatu izan duten diskriminazioa gaixotasun psikiatriko, substantzien gehiegikeria, suizidio eta biktimi-
zazio tasa altuekin lotu izan da. (...) zalantzarik gabe, osasun arazo horretan zerizanezko eginkizuna betetzen 
dute kolektibo horrekiko diren aurreiritzi eta gorrotoek, zeinak estigmatizazioak, isolamenduak, umiliazioak, 
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jazarpenak eta hitzezko indarkeriak zein indarkeria fisikoak sortzen dituzten kalte emozional, psikologiko eta 
fisikoei gehitzen baitira. (...) identitate bakoitzaren baitan hainbat arazo gurutzatzen dira: hala, emakumezko 
lesbiana eta bisexualetan osteoporosia, gainpisua, bularreko minbizia eta zerbixeko minbizia izateko preba-
lentzia handiagoa azaldu izan da, eta minbizi-bahetze zerbitzuetarako aukerarik ez izateko arrisku gehiago; 
gizonezko gay eta bisexualetan, infekzio tasa altuagoak ematen dira giza immunoeskasiaren birusarengatik 
(giB) (espainian, giB kasu berrien erdiak gizonek gizonekin izandako sexuaren ondorioz transmititzen dira), 
hepatitis birikoengatik eta sexu-transmisiozko beste infekzio (STi) batzuengatik; eta transetan, berriz, genero 
identitatearen Unitatetan kudeatzen den gorputza aldatzeko prozesu espezifikoari lotutako beharrez gain, 
diskriminazio handiagoa ematen da, pertsonen arteko indarkeria eta suizidio tasa altuagoak eta mediku-
aseguruen tasa baxuagoak heterosexualen edo lgB pertsonen aldean. lgBT kolektiboaren osasun behar eta 
arazoak, gainera, ezberdinak dira bizitzaldian zehar. adibidez, nerabezaroan eta gaztetako lehen urteetan 
arrisku handiago egoten da bere buruaz beste egiteko eta kalean aurkitzeko. adinean aurrera egin ahala, 
berriz, lgBT pertsonek tabako, alkohol eta drogen kontsumo tasa handiagoak dituzte. zahartzaroan, aldiz, 
beste osasun-langa batzuk izan ohi dituzte, isolamendu sozialarengatik eta kulturalki trebeak izango diren gi-
zarte- eta osasun-zerbitzu batzuen gabeziagatik. (…) intersekzionalitate alderdiak kontuan hartu beharrekoak 
dira lgBT pertsonen kolektiboan, esaterako aniztasun funtzionala, etorkina izatea, gutxiengo talde etniko edo 
historikoki baztertuta izan den talde batekoa izatea, prostituzio egoeran aurkitzea edo beste edozein baldintza 
edo ezaugarri sozial erantsi. (1)

Hauek izan daitezke lan egiteko ardatzak:

C  Osasun eta heziketa sexuala, hasi lgBT komunitateko giB eta beste STi infekzio batzuetatik eta ugalketa-
osasunarekin edo funtzionamendu edo asebetetze sexual egokiarekin lotutako eskari hasiberrietaraino.

C  Sexu-orientazio eta genero-identitatearekiko diskriminazioaren (lgBTfobia) kontrako borroka, gero eta 
gehiago eta hobeto lantzera garamatzana horrek lgBT pertsonengan eta euren osasunean duten inpaktu 
negatiboa.

C  Ohitura osasuntsuen sustapena, arreta berezia jarriz kolektibo horri zehatzago erasaten dien osasun ara-
zoetan, esaterako gorputzaren kalterako diren substantziak erabiltzea (tabakoa, alkohola eta beste droga 
batzuk), terapiak ez betetzea, osasun-zerbitzuak behar ez bezala erabiltzea, etab.

C  Osasun-sistemako, osasun-zerbitzuetako eta osasun-eskumenak dituzten estatu nahiz erkidego mailako 
administrazio publikoetako langileei prestakuntza ematea, sexu-orientazioaren eta genero-identitatearen 
errealitatea ezagutu, ulertu eta bereganatu dezaten, osasun-arazo garrantzitsuenak ezagutu ditzaten eta 
lgBT pertsonak egoki eta errespetuz artatzeko baliabideak izan ditzaten. 

C  Osasuna zaintzeko proiektuak inplementatu lgBT kolektiboan, gerora begira komunitate horretako kideen 
osasuna, segurtasuna eta ongizatea hobetuko duten politika egokiak burutzeko.

C  lgBT osasunaren gaietan ikerketa sustatu, aniztasunaren ikuspegia txertatuz eremu zientifikoan eta uni-
bertsitate, administrazio eta gobernuz kanpoko erakundeen arteko sareak eta egitasmoak bultzatuz lgBT 
kolektiboaren parte-hartze aktiboarekin.

C  lan-ardatz guztien eta lgBT pertsonen osasunaren eta ongizatearen hobekuntzan parte hartzen duten 
erakundeen koordinazioa. (2)



esku-Hartze psikosozialaren 
oinarriak

esku-Hartze programa baten 
prestaketa

iksupegi psikosozialari  buruzko 
eskuliburua giza eskubideen 
ikerketan

ikuspegi psikosozialari Buruz

dokumentuak

Os as u n a r e n  e r e d u  e z - n O r m at i b O  e ta  f e m i n i sta  b at  e r a i k i t z e n .  H O n d u r as  t xOst e n a 7 6

7.2 .2 .  i k u s p eg i  p s i ko s o z i a l a r i  b u r u z

Blanco Amalio eta Valera Sergi (2007): Esku-hartze psikosozialaren oinarriak Blanco, 
Amalio eta Marín eta Jesús Rodriguez-ek (koord.). Esku-hartze psikosoziala. Pearson 
Educación, Madril. 

«latinoamerikako psikologiak utzi egin behar dio arreta berarengan jartzeari, utzi egin behar dio bere estatus 
zientifiko eta sozialaren gaineko kezkari, eta herritar gehienen beharrentzat zerbitzu eraginkor bat proposatu 
behar du. Bertako herrien arazo errealek, ez beste latitudeetako kezka diren arazoek, eratu behar dute euren 
lanaren helburu behinena. eta, gaur-gaurkoz, latinoamerikako gehiengo handienak aurre egin beharrean diren 
zapalkuntzazko premia gorria da arazorik garrantzitsuena, marjinazioko mendekotasun egoera, bizitza gizagabe 
batera behartzen dituena euren bizitza zehazteko gaitasunaz ere desjabetuta. Beraz, latinoamerikar gehiengoa-
ren behar objektibo luzaezina baldin bada zapaldurik mantentzen dituzten egitura sozial batzuekiko askapen 
historikoa, horrantz zuzendu behar du bere kezka eta ahalegina Psikologiak». (26)

Rodríguez-Marín, Jesús; Cañadas, Isabel; García del Castillo, José Antonio eta Mira, 
José J. (2007): Esku-hartze programa baten prestaketa Blanco, Amalio eta Marín, Jesús 
Rodríguez-ek (koord.)  Esku-hartze psikosoziala. Pearson Educación, Madril.

esku-hartzea taxutzeko zerizanezko kontua da arazoaren enuntziatu deskribatzaile bat ezartzea, esku hartuko du-
ten taldeko gainerako kideek arazoa eta haren adierazpideak ulertu eta partekatzeko moduko terminoetan. (54)

Martín, Carlos (2010): Ikuspegi psikosozialari buruzko eskuliburua giza eskubideen 
ikerketan. Hegoa, Bilbo.

Martín Baró egileak (1990) trauma psikikoa aipatzen du zauriaren metafora gisa, indarkeriazko esperientzia batek 
pertsona batengan sortutako kalte partikularra, alegia; baina trauma soziala ere aipatzen du, hau da, gertaera 
kolektibo horiek prozesu historikoetan edo komunitate edo talde jakin batean izan dezaketen inpaktua. Dimentsio 
horiek esperientzia-foku eta inpaktu-maila ezberdinak adierazten dituzte. Halatan, trauma psikosozialak pertsona-
la denaren eta soziala denaren arteko harreman dialektiko horri egiten dio aipu, non trauma sozialki gertatu den 
baina norbanakoaren eta gizartearen arteko harreman horretan elikatzen den. (…) Beste era batera esateko, bik-
timak gertatutakoari ematen dien esanahia bere ideologian edo beste batzuekin partekatzen dituen esperientzia 
politiko batzuetan oinarritzen da. Dimentsio psikosozial hori lagungarria da ondorioak ikuspegi ulerkorrago batetik 
aztertzeko. (…) Horrenbestez, giza eskubideen urraketen ondorioak bere testuinguruan baino ezin dira ulertu. (13)
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Beste alde batetik, ondorioak eremu sozialean ere nozitzen dira, esaterako estigma edo laneratzeko edo 
gizarteratzeko dituen ondorioak. (…) baita inpaktu sinboliko eta kultural bat ere, identitateari lotutakoa. (…) 
Pertsonek zerizanezko sinesmen edo “onarpen” multzo bat dugu geure buruari, munduari eta besteei buruz. 
Sinesmen inplizituak dira, esperientzia emozionalean oinarritzen dira eta, ezbeharrak ezbehar, horiei irmo 
atxikitzen dira. (14)

7.2 . 3 .  H o n d u r a s i  b u r u z

OEP-OME (2016): OEP-OME Hondurasko herrialde-lankidetzarako estrategia 2017-2021. 
Honduras.

Honduras diru-sarrera ertaineko-baxuko herrialdea da, eta herritarren %63 inguru pobrezian bizi da (…) herrial-
dearen giza garapenerako indizeak 131. posizioan kokatzen du 188 herrialderen artetik. lurralde mailan, gizar-
tean, politikan, justiziarako sarbidean eta etnia arrazoiengatik ematen den berdintasun eza da Hondurasen giza 
garapenerako oztopo nagusia. (…) gobernagarritasunaren Munduko adierazleen arabera, Honduras munduko 
koartilik baxuenean aurkitzen da ustelkeria kontrolatzen, zuzenbide estatuan eta gobernuaren eraginkortasu-
nean, eta batez bestekoaren azpitik egonkortasun politikoan, parte-hartze eta kontu ematean eta araubideen 
kalitateari buruzkoan. (...) 60 hilketen tasa zuen 100.000 biztanleko 2015. urtean. (18)

era indibidualean migratzean, familiarengandik fisikoki banatzen da, lotura afektiboak ahulduz eta desintegra-
zioari bide emanez. Familiako kideren baten edo batzuen falta faktore estresagarria da biztanle gazteenentzat, 
eta euren osasun mentalari eragiten dio. (…) alkohola, tabakoa edo legez kanpoko drogen (marihuana eta kokai-
na) bezalako substantzien erabilera da bidali dituzten komunitateetako bizilagunei esanguratsuki eragiten dieten 
arazoak, batik bat gazteei. Migratzaileen lagunen arlo psikosozialak ere aldaketa jasaten du bikotekidearen 
migrazio ondoren. Ustekabeko aldaketak, erantzukizun eta rol berriak, etorkizunarekiko antsietatea eta beldurra. 
(...) Familiako rolei dagokionez, gizonezkoa joaten denean ahalduntze femeninoa gertatzen da, emakumeak 
agintea hartuz jarduera ekonomiko, sozial eta familiarretan. (19)

Honduras trantsizio agertoki batean aurkitzen da, eta hiru karga epidemiologiko ezberdin ditu: a) infekzio- eta 
kutsadura-gaixotasunen eta bektoreek transmititutakoen irautea; b) transmisiozkoak ez diren gaixotasunen igoe-
ra; eta, c) herritarren segurtasunik eza, kanpoko kausak eragindako lesioen ondoriozko erikortasuna- eta herio-
tza-tasa altuetan adierazia, esaterako 10 eta 34 urte bitarteko gizonezkoetan kontzentratutako bide-istripuak eta 
giza hilketak. (20)
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Udalerri horiek, gainera, estatu mailako giB kasuen %94 biltzen dute. Honduras eskualdeko TB/giB koinfekzio 
tasa altuenak dituen 11 herrialdeetako bat da (%11). askatasunaz gabetutako biztanleengan (agB) jakinarazitako 
tasa 1.169,20 izan zen 100.000 biztanleko 2014. urtean, giBaren positiboak %8 izanez. (...) GIB/Ihesari buruz. 
2015erako aurreikusi zen adin guztietako 20.000 pertsona biziko zirela guztira giBarekin, %0,4ko prebalentzia 
izanez 15 urtetik 49 urtera bitarteko pertsonengan. giB aurreratuaren urteko hilkortasuna 1.160 pertsonakoa 
da. Bestalde, aurreikusi zen guztira 17.190 pertsonek beharko zutela terapia antirretrobirala. (…) arbobirosiari 
dagokionez, Hondurasek ingurumen mailako urrakortasunak ditu, sektore arteko erantzunarekin, pobrezia, po-
pulazio marjinalak eta metatze altua bezalako baldintzatzaileak kontuan hartuta, batez ere hirigunetan. (…) 
abordatze biomediko batetik gizarte-garapen eta -babes batetara igaroz, estuki loturik daudelako pobreziari 
eta bizi-baldintzei. (…) Datu horiekin, ikusten da emakumeek gaixotzeko eta hiltzeko arrisku handiagoa dutela 
gizonek baino. (21) 

Nazio Batuek giza hilketei buruz 2013an egindako ikerketa globalak Honduras jarri zuen lehen tokian giza hilke-
taren tasetan. (22)

Suizidioei dagokionez, azpimarratu behar da hori dela lehen heriotza kausa 10 urtetik 19 urtera bitarteko nesken-
gan. (…) Hondurastarren %17k ez du osasun-zerbitzuetarako sarbide arauzkorik. (23)

Herrialdeak politika publikoak, estrategiak eta ekintza-planak ditu generoari, ekitateari eta giza eskubideei bu-
ruz, generoaren estereotipoak ezabatu eta giza eskubideekiko errespetua sustatze aldera aldaketa kulturalak 
bermatzeko. (25)

Transmisiozko gaixotasunen abordatzeak aurrerapen esanguratsua lortu du, eta sortzetiko sifilisa, TBa, giBa 
eta immunoprebenigarrien bezalako gaixotasunen tasa murriztea lortu izan da horrela. (…) lehentasunezkotzat 
jotakoa azken bi urteetan hauteman diren eraginpe altuagatik eta kopuru altuko kasuengatik askatasunaz gabe-
tutako pertsonen, migratzaileen, diabetesdunen, indigenen eta afroondorengoen artean, muturreko pobrezian, 
pilaturik, alkoholismoak edota tabakismoak jota bizi diren pertsonez gain, transmisiozko gaixotasunak izateko 
eraginpean baitaude. (27)

3.2.1 Osasunaren gizarte- eta ingurumen-baldintzatzaileak ikertu, neurtu eta aztertzen aholkatzea, osasuneko 
desberdintasunak murrizteko ebidentzian oinarritutako politikak prestatu eta betearazteko euskarri gisa.  3.2.2 
Politika guztietan osasun ikuspegiaren aplikazioa sustatu osasuneko determinatzaile sozialetan eragiteko, asko-
tariko sektoreen parte-hartzea nabarmenduz. (42)

familia barruko indarkeria eta generoan oinarritua dena. (…) 3.3.3 Familia barruko indarkeria eta generoan oina-
rritutakoa murriztea bilatzen duten zaintza, ebidentziak sortzea, zabalpena eta elkarrizketa soziala indartzea. (43)

e. indigenentzat eta afrohondurastarrentzat informazio bereizia sortzen aholkatu. (…) generoaren eta giza esku-
bideen ikuspegiarekin. (73)

kulturartekotasunaren eta aniztasunarekiko errespetuaren ikuspegiarekin. (75)

Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra (2018): LGTBI pertsonen eskubideen aitortza. 
Washington.

2015etik aurrera “Osasuneko generoaren Politika Nazionala” inplementatzearen berri eman zion Hondurasek 
geBiri. arau horrek printzipio garbi batzuk ezartzen ditu sexu-orientazioagatik edo genero-identitateagatik ez 
diskriminatzeko bermeari buruz. (87)
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Castañeda, Wilson; Agamez, Melissa Monroy; Ullmer, Deborah; Carbajal, Vanessa Mejía; 
Sorto, Alex; Valle, David eta Anguita, Luis Abolafia (2016): Hausnarketak Hondurasen 
LGTBI pertsonen parte-hartze politikoari buruz. Caribe afirmativo, NDI, Somos, Victory 
Institute, Colombia.

Parte-hartze politikoa da gaur egun Hondurasko lesbiana, gay, bisexual, trans eta intersexualen mugimenduak 
(lgBTi) aurrean duen erronka esanguratsuenetakoa. (9)

Hala ere, 90. urteetatik giB iHeSak gora egitearekin batera, (…) bere lehentasuna zen giB iHeSa bere adierazpi-
de guztietan prebenitu eta artatzea, hain zuzen ere, osasunaren agertokian zuen eragina bakarrik indartuz. (22)

Hor giltzarri izan zen lgBTi mugimenduko buruen parte-hartzea. Prozesu sozialen eta politikoen buruan aritu 
ziren horiek, ikusgarri eginez herrialdea ohituta ez zegoen agertoki batean: erabakiak hartzen indarkeriaren 
koiuntura bideratzeko, ezaxolakeria eraistera eta heterosexuala ez den sexu-orientazio bat edo hegemonikoa ez 
den genero-identitate bat adierazten duten pertsonen integritatea eta bizitza errespetatzearen kausa goratzera 
bultzatzen duen ardatz gisa. (24)

latinoamerika eta karibeko lgTBi Buruzagi Politikoen 2015eko Topaketa, Tegucigalpan. (25)

ikusgarritasun handiagorekin arrisku gehiago izaten denaren prezeptua berretsiz. Homosozializatzeko tokiak 
(argiro lgBTi direnak ibiltzen diren lekuak) erasotuak eta hustuak izan ziren, pertsona horiek nora joan ez zekitela 
utziz, batez ere emakumezko transak eta gizonezko gayak, guztia estatuaren eta txandako gobernuen konplizi-
tatearekin. (29)

lgBTi pertsonek politikan parte hartzeko duten berme faltak bazterketarako edo diskriminaziorako kezka handia 
eragin du. Ondorioz, politikan aktiboki parte hartzeko interesa galtzen da, garrantzi handiko hauteskunde-in-
darra izatera hel litekeen arren; eta, bestetik, Tegucigalpan uste dute lgBTi pertsonek politikan parte hartzeko 
interes handiagoa dutela San Pedro Sula hirian baino. (31)

lgBTi pertsonek politikan parte hartzeko estatuaren aldetiko zailtasunak dira legeen, politika publikoen edo aitor-
penezko ekintzen gabezia. (…) aurreko grafikoan garrantzitsua da azpimarratzea herrialde osoan inkestatutako 
%81ek uste duela Hondurasko agenda publikoetan ez zaiela erantzuten herrialdeko lgBTi pertsonen arazo eta 
beharrei. (32)

prozesu politiko batzuen edo lidergo sozialen parte ez diren lgBTi pertsonentzat, lehentasunak dira hezkuntza, 
osasuna eta enplegua bezalako oinarrizko eskubideak eskatzea, sarritan euren sexu-orientazioagatik edo gene-
ro-identitatearengatik ukatuak zaizkienak, hain zuzen. (35)

Sorto, Alex eta Jiménez, Abner (2020): Hondurasen covid-19aren pandemian LGTBI 
pertsonen egoerari buruzko txostena. Somos, Tegucigalpa. 

azkenik, hirien militarizazioa faktore larria da eta urrakortasuna handitzen du. izan ere, lgTBi pertsonen kontra 
Hondurasko sexu-aniztasuneko antolakundeek erregistraturik dituzten delituen erdiak baino gehiago estatuaren 
segurtasun elementuek burututakoak dira. (11)

Medikuen komunitateak arreta koronabirusaren aurka jartzen duen bitartean, lehentasuna murrizten diete lgBTi 
komunitatearentzat gako diren beste ospitale-zerbitzu batzuei, osasun mentalari edo sexu arloko aholkularitza-
ri, kasu. Beste herrialde askotan ere bertan behera geratu dira tratamendu hormonalak eta giBa detektatzeko 
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probak. Beraz, emakumezko transexualek, historikoki prebalentzia handiagoa izanik birusari, ez dute bizi-arreta 
medikorako aukerarik. (13)

Bestetik, osasun-baliabideen berresleipenak areagotu egin du giBarekin bizi diren pertsonentzat antirretrobira-
letan den eskasia edo gabezia, eta emakumezko eta gizonezko transek terapia hormonala eta sexu berresleipe-
narekin lotutako beste  batzuk jasotzeko duten gaitasunean ere eragin du. (16)

7.2 .4 .  i k e r k e ta r e n  m e to d o lo g i a r i  b u r u z

OEP-OME (2018): Lesbianek, homosexualek, bisexualek eta transek osasun-
zerbitzuetarako aukeran eta erabileran dituzten paregabetasunen arrazoiei heltzen. 
Batzorde betearazlearen 162. bilkura. Washington.

galdetegi osoenak hamar atal zituen: a) lgBT pertsonen osasun egoera; b) lgBT pertsonen aldeko lege-espa-
rrua; c) lgBT pertsonei buruzko osasun-politikak; d) lgBT pertsonei zuzendutako osasun-zerbitzuak; e) lgBT 
pertsonekin lotutako gaiei buruz zerbitzuak ematen dituztenen gaikuntza eta sentsibilizazioa; f) lgBT pertsonen 
ahalduntzea eta diskriminazio eza; g) lgBT pertsonei buruzko datu demografikoak eta osasunekoak; h) sektore 
arteko mekanismoak; i) lgBT pertsonek aurre egin beharreko oztopo finantzarioak; eta, j) lgBT pertsonen osa-
sunerako eta osasun-zerbitzuen sarbiderako beste oztopo batzuk. gkeei zuzendutako galdetegiak, bere aldetik, 
lau atal zituen: a) lgBT pertsonen osasun egoera; b) lgBT pertsonei zuzendutako osasun-zerbitzuak; c) lgBT 
pertsonen osasunerako eta osasun-zerbitzuen sarbiderako oztopoak; eta, d) sektore arteko parte-hartze meka-
nismoak. (3)

Rodríguez-Marín, Jesús; Cañadas, Isabel; García del Castillo, José Antonio eta Mira, 
José J. (2007): Esku-hartze programa baten prestaketa Blanco, Amalio eta Marín, Jesús 
Rodríguez-ek (koord.) Esku-hartze psikosoziala. Pearson Educación, Madril.

2.3 koadroa   arazoa edo Beharra eBaluatzeko egiaztapen-zerrenda

 M	 	Analisi	maila:	•	Indibiduala,	•	Taldekoa,	•	Komunitarioa.
 M	 	Testuingurua:	•	Fisikoa,	•	Soziala.
 M	 	Ezaugarriak:	•	Gertatzen	direneko	baldintzak,	•	Lotutako	pizgarriak,	•	Ondorio	negatiboak.
 M	 	Aldaketarako	mekanismo	posibleak:	•	Aldaketarako	pizgarriak,	•	Pertsona,	talde,	erakunde	bideratzai-

leak,	•	Erresistentzia-iturriak.	(56)
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3. Ikerketaren prozesua
3.1. Interes-eremua hautatzea (…) 3.2. Ikerketaren oinarritzea (…) 3.3. Ikerketaren galderak eta helburuak 
finkatzea (…) 3.4. Metodologia aukeratu eta aplikatzea (…) azterlan batek hipotesiak ikertu eta kontrastatzera 
zuzenduriko emaitzak lortu nahi dituenean, teknika kuantitatiboek aurre egin behar dieten antzeko zailtasunak 
izan ohi dituzte teknika kualitatiboek ere, batez ere orokortzeari begira. (569-590)

Osasun Idazkaritza; DGCES; OEP-OME; Osasun Publikoaren campus birtuala (2016): 
Osasunean diagnostiko bat egiteko gida. Mexiko.

adierazleak:

 M  azpiegitura
 M  Osasunari egindako kalteak (hilkortasuna, erikortasuna, desgaitasuna)
 M  Osasun-zerbitzuen prestazioa (egitura, prozesua, emaitzak). (8)

Koehler, Dominik eta Menzies, Nicholas (2017): Surveys, big data, and experiments how 
can we best learn about LGBTI development outcomes?. Policy Research Working Paper. 
World Bank Group. 

argitalpen oso interesgarria da, galdera egokiak nola prestatu erakusten duelako. lgTBi gaiaren ikerketarako 
metodoari eta metodologiari buruz era badihardu.
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2.  zein da zure egoera ziBila?
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gizon ezkongabea
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gizonarekin ezkondutako emakumea
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emakumearen izatezko bikotea
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emakumearengandik banandutako gizona

gizonarengandik banandutako gizona

emakumearen emakume alarguna

gizonaren emakume alarguna

emakumearen gizon alarguna

gizonaren gizon alarguna

Besterik (zehaztu)

3. esango zenuke hau zarela

gaya

lesbiana

emakume bisexuala

gizon bisexuala

Heterosexuala

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu 

4.  esango nuke hau ere Banaizela

gizon zisa

gizon transexuala

gizon intersexuala

emakume zisa

emakume transexuala

emakume intersexuala

Transgeneroa

genero ez bitarra

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu 

5. gainera, esango nuke nire genero-adierazpidea hau dela

Maskulinoa

Femeninoa

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

6. hau da zure talde kulturala

ladinoa (Mestizoa)

garifuna 

lenka 

Uhartetarra

Besterik (adierazi)

ez dakit

7.  zure hezkuntza maila da

ez
 n

ai
z 

es
ko

la
ra

 jo
an

eskolara joan izan naiz

Bukatu gabe Bukatuta

lehen Maila  

Bigarren Maila  

Unibertsitarioa
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8. zer klase sozialetakoa zara?  

langabetua

Norbere konturako langilea

enpresaria

Sektore pribatuko langilea

Sektore publikoko langilea

errentatzailea (alokairuen jabea)

Nekazaria

etxekoandrea

9. zein da zure maila ekonomikoa?

Baxua 

ertaina

altua

10.   zein da elkarteren Bateko zure parte-hartze maila?

lTgBi+ elkarteren  
bateko kide naiz

ez naiz lgTBi+ elkarteren  
bateko kide

Beste alor bateko  
elkartekide naiz

ez naiz beste alor bateko  
elkartekide

sarBiderako desBerdintasunei Buruz  
Mesedez, hautatu egokien iruditzen zaizun 
erantzuna

b i z i  d e n  i n g u r u a

11 .  zein udalerritan Bizi  zara? eta zein auzotan?

Udalerria Bol./kol./komunitatea

Jutiapa

la Ceiba

esparta

el Porvenir

esparta

la Masica

arizona

Tela

12.  honela Bizi  zara.. .…

Bakarrik laguna/k

Familiarekin (bikotekidea, 
seme-alabak...)

ama

aita

anaia/Neba

aitona/amona

Osaba/izeba

iloba

lehengusua/lehengusina

Besterik

13.   Bizi  zaren inguruari Buruzko zenBait kontu 
adierazi  zeinekin identifikatzen zaren

Nire familiak naizen bezala  
onartzen nau

Bizi naizen tokia segurua da niretzat

Pertsona maitatua sentitzen naiz bizi 
naizen komunitatean

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero

osasun-arreta
14.  uste duzu osasun-estaBlezimendua  

zure etxetik hurBil dagoela?

Bai ez

15.   osasun-estaBlezimendu puBlikoa,  
priBatua edo suBrogatua da?

Publikoa

Pribatua

Subrogatua 

ez dakit

16.   ikusgarri zara lgtBiQ+ gisa osasun alorrean?

Bai

ez

Baldintzaturik 
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17.   zehaztu dezakezu zein egoeratan zaren edo ez zaren  
lgtBiQ+ gisa ikusgarri osasun eremuan?

 

18.   Beharrezkoa ikusten duzu lgtBiQ+ gisa  
ikusaraztea osasun-estaBlezimenduetan?

Bai

ez

19.  zergatik Bai edo zergatik ez? 

 

20.  osasun-estaBlezimenduak Bermatzen du  
arreta diskretu eta pertsonalizatua?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 

21.   urtean zenBat aldiz joaten zara  
osasun-estaBlezimendura?

1etik 5era bitartean

6tik 15era bitartean

16tik gora

ez dakit

22.   zure osasun-estaBlezimendura ez Bazara joan,  
zein arrazoirengatik izan da? adierazi  geHienez bi 
garrantzitsuenak iruditzen zaizkizunak

ez dut beharrik izan eta behar 
dudanean joaten naiz

Behar ditudan zerbitzuak ez ditu 
betetzen osasun-zentroak

ez dut konfiantzarik osasun-
establezimenduan beharren bat 
dudanean

gaitzespen eta mespretxu 
begiradak sentitu izan ditut 
azkena egon nintzenean, eta 
beharra izan arren ere ez naiz 
ausartu joatera

ez dut osasun txartelik

ez dut nahi jakin dezaten lgTBi+ 
naizela

arbuiatuko nauten beldur naiz 

Nire osasun-establezimenduko 
langileek ez dute inolako 
esperientziarik sexu- eta genero-
aniztasunaren kontuan

eD/ee

BeSTeRik (adierazi zure osasun-
establezimendura joan ez 
izateko beste egoera bat)
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23.   zer arazo mota izan duzu osasun-estaBlezimendura  
joan izan zarenean? Hautatu egoki iruditzen zaizkizun 
eta zure esperientziarekin bat datozenak

ez dut inoiz arazorik izan nire 
osasun-establezimendura joan nai-
zen bakoitzean
ez dut inoiz arazorik izan nire 
osasun-establezimendura joan nai-
zen bakoitzean, ez naizelako lgTBi+ 
gisa ikusarazi
gaitzespen, mehatxu, beldurtzeko... 
begiradak
Oso beldur naiz. Medikuak jakiten 
badu, gero familiak ere jakingo due-
naren beldur.
lotsa handia ematen dit osasun 
langileek jakitea.
Heterosexualtzat hartu naute aldez 
aurretik, eta halaxe tratatu naute.
gaya naizela kontatu dudanean, pro-
miskuoatzat hartu naute aldez aurretik 
eta giB proba egitera bidali naute
Osasun-establezimenduetako langi-
leek ez dute prestakuntza berezirik 
lgTBiQ+ pertsona artatzeari buruz
Osasun langileek ez dakite zer den 
transexuala izatea, transgeneroa, 
genero ez bitarrekoa
Osasun langileek ez dute jakin bi-
deratzen nik behar nituen zerbitzu 
espezializatuetara 
Nahi ez dudan generoaz tratatzen 
naute

Hitzezko indarkeria jasan dut

gehiegizkoa iruditzen zait 
osasun-arretaren kostua
Tratu desegokia jaso dut, aurreiri-
tzietan oinarritutakoa
Nire sexualitatea eta nire generoa 
patologizatu egiten dute

Tratu sexista eta bitarra jasan dut

Osasun-establezimenduan behar 
dudan proba medikoak egiten diz-
kidate
zitologia bat egitea ukatu didate 
lesbiana naizela esan diedanean

ez daki/ez du erantzuten

BeSTeRik (iruditzen zaizun edozein 
iruzkin egin dezakezu bizi izan ditu-
zuen arazoei buruz)

24.   zure ustez,  osasun-estaBlezimenduetako langileak.. . 
Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure 
esperientziarekin bat datozenak

errespetuz artatzen nau

Maitasunez artatzen nau

interesatzen da zure bizi-baldintzez 
eta inguruan gertatzen zaizunaz? 
(gizarte mailan, familia mailan...)

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero

25.   uste duzu osasun-estaBlezimenduko instalazio 
Fisikoak egokiak direla arreta emateko?

Bai
ez

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero

26.  koronaBirusari eskaintzen zaion arreta orokorrak  
galarazi egin ditu lgtBtiQ+ gisa Behar zenituen  
Beste zerBitzu Batzuk? 

Bai ez

zeintzuk?

27.   gaixotasun motaren Bat garatu duzu osasun-
estaBlezimenduan Behar Bezala ez artatzeagatik?

Bai

ez

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero
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28.  osasun-estaBlezimenduan galdetzen dizute  
jasotzen duzun osasun-zerBitzu puBlikoa  
nola hoBetu daitekeen?

Bai
ez

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero

29.  zer Falta da jasotzen duzun osasun-arretan? 
erakusten direnen artetik,  aukeratu beHarrezkoenak  
iruditzen zaizkizun bostak.  falta direla uste duzunak 
ere azaldu ditzakezu amaieran.

Sentsibilizazio-kanpainak lgTBiQ+ 
pertsonen ikusgarritasuna handitze-
ko, eta osasun-establezimenduetan 
lan egiten dutenen kontzientziazioa 

arreta atseginagoa eta 
enpatikoagoa

Sexu/genero identitatearen aitortza

Osasun-establezimenduetan 
lgTBiQ+ pertsonek duten babes 
gabeziari amaiera ematea

Sexu- eta genero-aniztasuneko pres-
takuntza gehiago osasun-establezi-
menduetako langileentzat

lgTBiQfobiaren aurkako barne pro-
tokoloak osasun maila guztietan

laguntza psikosozialerako baliabi-
deak lgTBifobiaren biktimak arta-
tzeko

giBari eta beste STi batzuei aurre 
egiteko kanpainak abiaraztea

Sexu- eta genero-aniztasunaren 
ikuspegia, heteronormatiboa ez 
dena, izango duen arreta mediku-
rako bermea, generoa eta sexualita-
tea askatasunez adierazteko

Tratu ez sexista eta ez bitarra

lgTBi+ pertsonei ematen zaizkien 
zerbitzuak handitu eta hobetzea, 
batik bat osasun afektiboari, psiki-
koari eta emozionalari dagozkionak

Diskurtso ez horren patologizatzai-
lea transei buruz

Transei euren gorputzekin ahaldun-
tzen laguntzeko inbertsio gehiago, 
era horretan ebakuntza edo hor-
monazioa ez den bestelako bide 
batzuen alde egin dezaten

ginekologia-zerbitzuak gainditu 
ditzala soslai heterosexualak eta 
ugalketara zuzendutakoak

eD/ee

BeSTeRik, (egin iruditzen zaizun 
edozein iruzkin lgTBiQ+ popula-
zioko kide gisa bizitakoaz sentitzen 
dituzun beharren gainean)

30.  Badakizu zein osasun-zerBitzutara joan Behar zaren  
sexu-indarkeriaren Biktima Bazara?

Bai ez

zeinetara?

31.   uste duzu zure osasun-estaBlezimenduaren 
errealitateak eragiten duela nolaBait (onerako  
edo kalterako) zure osasunean? 

kalterako zergatik?

Onerako zergatik?

ez du eragiten
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medikalizazioari Buruz
32.  uste duzu zure osasun-estaBlezimenduan Behar 

Bezala artatzen direla giBarekin zerikusia duten 
kontuak? 

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

33.   eta jarraipena egiten zaie giBarekin Bizi  diren 
pertsonei?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

34.  gustatuko litzaizuke osasun-estaBlezimenduan  
hormonazio prozesua eman ahal izatea?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

35.   osasun-estaBlezimenduan jarraipen egokia egiten 
zaie Bere gorputza hormonatzen duten pertsonei?  

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 

36.  uste duzu zure osasun-estaBlezimenduan heltzen 
zaiela zure osasun integralarekin lotutako  
Beste gai Batzuei?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

37.   osasun-estaBlezimenduetako proFesionalek  
azaltzen dizkiete lgtBiQ+ pertsonei nola  
preBenitu sexu-transmisiozko inFekzioekin  
lotutako gaixotasunak?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

38.  osasun-estaBlezimenduetako proFesionalek  
azaltzen dizkiete lgtBiQ+ pertsonei nola preBenitu  
Beste gaixotasun Batzuk?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

39.  ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den Beste 
alternatiBarik transentzat eta interentzat?

Bai ez

zeintzuk?
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arreta psikosozialari Buruz
40.  zailtasunak dituzu osasunerako sarBidean  

zure nortasun agiriagatik?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

41.   osasun-estaBlezimenduak harreman hurBila du 
komunitatearekin?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

42.   zure ustez,  osasun-estaBlezimenduetako langileak.. .  
Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure 
esperientziarekin bat datozenak

laguntzen du zure osasun mental 
eta afektiboaren ere? (laguntza 
emateaz ari garenean, esan nahi 
dugu botikak emateaz harago 
artatzen al zaituen)
laguntzen dizu lgTBiQ+ izateagatik 
aurre egin behar izaten diezun 
egoera eta zailtasunei heltzen?
ezagutzen ditu lgTBiQ+ pertsonek 
euren adiskide eta antolakundeekin 
dituzten harremanak eta loturak?
harremanetan jartzen zaitu beste 
erakunde publikoekin edo beste 
pertsona eta antolakundeekin 
zuk beste babes batzuk ere izan 
ditzazun?

laguntzen dizu zure familia-
harremanetan?

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

43.  hartzen duzu parte zure hiriaren edo komunitatearen  
Bizitza sozial eta politikoan?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

44.   zure komunitatean edo hirian Badira lgtBiQ+ taBerna 
edo zentroak Beste lgtBiQ+ pertsona Batzuekin 
egoteko?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

45.   taBerna eta zentro horietara joaten zara?

Sí

No

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

46.  zer neurrik uste duzu hoBetuko luketela zure 
ongizatea,  zure askatasuna edo zure giza eskuBideen 
gauzatzea osasun-zerBitzuetan?
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47.   erakusten direnen artetik,  aukeratu premiazkoenak iruditzen zaizkizun Bostak. zure ustez Falta direla uste 
duzunak gehitu ahalko dituzu amaieran.

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientziatze-kanpainak abian 
jartzea, lgTBiQ+ pertsonen aniztasun kulturala ere azalduko dutenak

Nazioarteko lankidetza erakundeen eginkizun aktiboagoa lgTBiQ+ pertsonen giza eskubi-
deen gainean

Sexu- eta genero-aniztasuna ikusaraztea datuak biltzeko inprimakietan, komunikazioetan eta 
erakundeen publizitatean

Osasun langileei sexu- eta genero-aniztasunaren gainean prestakuntza ematea

Osasun-arretan generoari buruzko rol estereotipatuen irizpideak aplika daitezen saihestea

Osasun zentroetan komun mistoak edo ez-bitarrak jartzea

Osasun-establezimenduen barruan gertatzen diren jarrera lgTBiQfobikoentzako arreta eta 
erantzuna emateko protokoloak egitea

lgTBifobiaren biktima izan direnentzat arreta, laguntza eta babes psikologikoa emateko pro-
grama bat prestatzea

emakume lesbianei arreta bermatzea lagundutako ugalketako tratamenduetan

Baliabide pribatuen aldean publikoen erabilera sustatu eta handitzea lagundutako ugalketan, 
genero berresleipenean edo hormonazioan

giB eta beste STiri buruzko kanpainak indartzea, estigma eta diskriminazioen kontra egiteko

lgTBiQ+ pertsonen osasunari buruzko ikerketa handitzea

zitologiak egin daitezen bermatzea, edozein dela ere nahi den sexualitatea edo sentitzen den 
generoa

Pertsona intersexualei buruzko informazio positiboa bultzatzea, taburik eta sekreturik gabekoa 
eta irekia dena

Dibertsitate funtzionala eta sexu- eta genero-aniztasuna modu intersekzionalean lantzea, 
buruko nahasmendua duen pertsona baten sinesgarritasuna handitu dadin bere aniztasuna 
aldarrikatzerakoan

lgTBiQ+ pertsonentzako diskriminazio positiboa gizarte-laguntzetarako aukeran

lgTBiQ+ pertsonen giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonak babestea

BeSTeRik, (egin nahi duzun iruzkina lgTBiQ+ populazioko kide gisa abian jarriko zenituzkeen 
neurriei buruz)

Mila esker diagnostiko honetan parte hartzeagatik.  
Zure ekarpenak oso baliagarriak izango dira.
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09
3. eranskina
elkarrizketak
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osasun-eragileen  
(banakoa edo taldea)  
elkarrizketarako  
eredua
zuri Buruz.. .
Mesedez, hautatu egokien iruditzen zaizun 
erantzuna

1 .  esango zenuke hau zarela:

gaya

lesbiana

emakume bisexuala

gizon bisexuala

Heterosexuala

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu  

2.  esango zenuke hau ere Bazarela

gizon zisa

gizon transexuala

gizon intersexuala

emakume zisa

emakume transexuala

emakume intersexuala

Transgeneroa

genero ez bitarra

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu 

3.  gainera,  esango zenuke zure genero-adierazpidea hau 
dela

Maskulinoa

Femeninoa

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

4.  hau da zure talde kulturala

ladinoa - Mestizoa
garifuna 
Uhartetarra
lenka 
Besterik (adierazi)
ez dakit

5.  zure lana hau da

lehen arretako medikua
Mediku espezialista
erizaina 
Hezitzailea
Teknikaria 
laguntzailea
Besterik (zehaztu)

sarBiderako  
desBerdintasunei Buruz  

lan egiten duzun ingurua

6.  zein udalerritan egiten duzu lan?  
zein auzotan - koloniatan- komunitatetan?

Udalerria Bol./kol./komunitatea
Jutiapa

la Ceiba
esparta
el Porvenir
esparta
la Masica
arizona
Tela

7.   uste duzu isolamendua edo Bakardadea lgtBiQ+ 
pertsonen osasun-arazo Bat dela?
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15.  Osasun-establezimenduetako langileek badakite 
pazienteak lgTBiQ+ direnik?

16.  Jendea identifikatzen den generoaren arabera 
tratatzen da?

17.  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek 
prestakuntza berezia jasotzen dutela lgTBiQ+ 
pertsona artatzeari buruz? Prestakuntza hori 
osasun-zerbitzu publikoak ahalbidetzen du?

18.  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek 
ezagutzen dituztela lgTBiQ+ pertsonak bizi 
dituzten errealitateak?

19.  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek 
errespetuz artatzen dituztela lgTBiQ+ pertsonak?

20.  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek 
interesatzen direla lgTBiQ+ pertsonen bizi-
baldintzez eta inguruan gertatzen zaienaz?

21.  Uste duzu osasun-establezimenduetan egiten 
direla lgTBiQ+ pertsonek behar dituzten proba 
medikoak? zeintzuk falta dira?

osasun-arreta
8.  Uste duzu osasun langileek datu mediko eta 

informazio eguneratua dutela lgTBiQ+ pertsonen 
osasunaren egoerari buruz?

9.  Badakizu osasun politika publikorik dagoen lgTBiQ+ 
pertsonen osasunari buruz?

10.  Osasun langileek ezagutzen dute indarkeria  
sexualen biktimei osasun-zerbitzuetan arreta 
integrala emateko gida klinikoa? euren lanetan 
aplikatzen dute?

11.  Uste duzu osasun langileen sinesmenak oztopo direla 
osasun-establezimenduetan lgTBiQ+ pertsonei tratu 
ona emateko?

12.  Uste duzu osasun-establezimenduak lgTBiQ+ 
pertsonengandik hurbil daudela

13.  Osasun-establezimenduek bermatzen dute arreta 
diskretu eta pertsonalizatua?

14.  gehiegizkoa iruditzen zaizu lgTBiQ+ pertsonentzako 
osasun-arretaren kostua?
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22.  koronabirusari eskainitako arretak galarazi egin 
ditu lgTBiQ+ pertsonek behar dituzten beste 
zerbitzu batzuk? zeintzuk?

23.  Badakizu lgTBiQ+ pertsonek garatu izan dutenik 
gaixotasunen bat osasun-establezimenduan behar 
bezala artatua ez izateagatik?

24.  Osasun-establezimenduetan lgTBiQ+ pertsonei 
galdetzen zaie jasotzen duten osasun-zerbitzu 
publikoa nola hobetu daiteken?

25.  zer uste duzu falta dela lgTBiQ+ pertsonei 
ematen zaien osasun-arretan?

26.  Uste duzu osasun-establezimenduaren 
errealitateak eragiten duela nolabait (kalterako 
edo onerako) lgTBiQ+ pertsonen osasunean? 

  

medikalizazioari Buruz
27.  Uste duzu zure osasun-establezimenduan behar 

bezala artatzen direla giBarekin zerikusia duten 
kontuak? 

28.  lgTBiQ+ pertsonei jarraipena egiten zaie giBari 
buruz?

 

29.  Uste duzu osasun-establezimenduetan artatzen 
direla hormonazio prozesuak? 

 

30.  Jarraipen egokia egiten zaie prozesu horiei?

 

31.  Uste duzu osasun-establezimenduetan heltzen 
zaiela lgTBiQ+ pertsonen osasunarekin lotutako 
beste arreta batzuei?

32.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu beste gaixotasun batzuk?  

33.  Osasun-establezimenduetako profesionalek azal-
tzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola prebenitu 
sexu-transmisiozko infekzioekin lotutako gaixota-
sunak?

 

34.  Uste duzu osasun-establezimenduetan 
diskriminatu egiten direla lgTBiQ+ pertsonak 
gainerako populazioaren aldean?
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35.  ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den 
beste alternatibarik transentzat eta interentzat? 
zeintzuk?

36.  Badakizu transek hormonazio prozesu 
klandestinoak edo autoadministratuak burutzen  
al dituzten?

37.  Uste duzu transek ezagutzen dituztela 
gainbegirapenik gabe euren kontura botikak 
hartzearen arriskuak?

arreta psikosozialari Buruz
38.  Transek eta queerek zailtasunak dituzte osasune-

rako sarbidean euren nortasun-agiriagatik? 

39.  Osasun-establezimenduek harreman hurbila dute 
bertako komunitatearekin?

40.  Osasun-establezimenduetako langileek laguntzen 
dute lgTBiQ+ pertsonen osasun mental eta 
afektiboan ere? (laguntza emateaz ari garenean, 
esan nahi dugu botikak emateaz harago artatzen 
al zaien)

41.  Uste duzu osasun-establezimenduek kontuan 
hartzen dutela lgTBiQ+ pertsonak bizi duten 
egoera soziala eta familiarra?

42.  Osasun-establezimenduetako langileak sentiberak 
dira lgTBiQ+ izateagatik aurre egin behar izaten 
dieten egoera eta zailtasunen gainean?

 

43.  Osasun-establezimenduetako langileek laguntzen 
dute lgTBiQ+ izateagatik aurre egin behar izaten 
dieten egoera eta zailtasunei heltzen?

 

44.  Uste duzu badagoela koordinazioa osasun-
zerbitzu publikoaren eta beste erakunde 
publiko batzuen artean lgTBiQ+ pertsonak 
artatzerakoan?

 

45.  Osasun-establezimenduko langileek 
harremanetan jartzen dituzte lgTBiQ+ pertsonak 
beste erakunde publikoekin edo beste pertsona 
eta antolakundeekin, beste babes batzuk ere izan 
ditzaten?

46.  Osasun-establezimenduko langileek babesten 
dituzte lgTBiQ+ pertsonak euren familia-
harremanetan?

 

47.  Osasunaren zein determinatzaile sozial uste duzu 
daudela egoera ahulenean eta zein uste duzu 
lgTBiQ+ jendearekin indartu behar litezkeela?
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lgtbiQ+ pertsonen  
elkarrizketarako 
eredua
niri Buruz.. .…
Mesedez, hautatu egokien iruditzen zaizun 
erantzuna

1 .  zein da zure adin-tartea?

>18

18-25

26-35

36-50

51-65

<65

2.  zein da zure egoera ziBila?

emakume ezkongabea

gizon ezkongabea

emakumearekin ezkondutako emakumea

gizonarekin ezkondutako emakumea

emakumearekin ezkondutako gizona

gizonarekin ezkondutako gizona

emakumearen izatezko bikotea

gizonaren izatezko bikotea

emakumearengandik dibortziatutako emakumea

gizonarengandik dibortziatutako emakumea

emakumearengandik dibortziatutako gizona

gizonarengandik dibortziatutako gizona

emakumearengandik banandutako emakumea

gizonarengandik banandutako emakumea

emakumearengandik banandutako gizona

gizonarengandik banandutako gizona

emakumearen emakume alarguna

gizonaren emakume alarguna

emakumearen gizon alarguna

gizonaren gizon alarguna

Besterik (zehaztu)

3. esango zenuke hau zarela

gaya

lesbiana

emakume bisexuala

gizon bisexuala

Heterosexuala

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu      

4.  esango nuke hau ere Banaizela

gizon zisa

gizon transexuala

gizon intersexuala

emakume zisa

emakume transexuala

emakume intersexuala

Transgeneroa

genero ez bitarra

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu 

5. gainera, esango nuke nire genero-adierazpidea hau dela

Maskulinoa

Femeninoa

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

6. hau da zure talde kulturala

ladinoa (Mestizoa)

garifuna 
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lenka 

Uhartetarra

Besterik (adierazi)

ez dakit

7.  zure hezkuntza maila da

ez
 n

ai
z 

es
ko

la
ra

 jo
an

eskolara joan izan naiz

Bukatu gabe Bukatuta

lehen Maila 

Bigarren Maila 

Unibertsitarioa

8. zer klase sozialetakoa zara?   

langabetua

Norbere konturako langilea

enpresaria

Sektore pribatuko langilea

Sektore publikoko langilea

errentatzailea (alokairuen jabea)

Nekazaria

etxekoandrea

9. zein da zure maila ekonomikoa?

Baxua 

ertaina

altua

10.   zein da elkarteren Bateko zure parte-hartze maila?

lTgBi+ elkarteren bateko  
kide naiz

ez naiz lgTBi+ elkarteren  
bateko kide

Beste alor bateko  
elkartekide naiz

ez naiz beste alor bateko  
elkartekide

sarBiderako desBerdintasunei Buruz  

bizi den ingurua
11 .  zein udalerritan Bizi  zara? eta zein auzotan?

Udalerria Bol./kol./komunitatea

Jutiapa

la Ceiba

esparta

el Porvenir

esparta

la Masica

arizona

Tela

12.  honela Bizi  zara.. .…

Bakarrik laguna/k

Familiarekin

ama

aita

anaia/Neba

aitona/amona

Osaba/izeba

iloba

lehengusua/ 
lehengusina

Besterik

13.   Bizi  zaren inguruari Buruzko zenBait kontu 
(adierazi  zerekin identifikatzen zaren)

Nire familiak naizen bezala  
onartzen nau

Bizi naizen tokia segurua da niretzat

Pertsona maitatua sentitzen naiz bizi 
naizen komunitatean

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero
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osasun-arreta
14.  Uste duzu osasun-establezimendua zure etxetik 

hurbil dagoela?

15.  Osasun-establezimendu publikoa, pribatua edo 
subrogatua da?

16.  ikusgarri zara lgTBiQ+ gisa osasun alorrean? 
zehaztu dezakezu zein egoeratan zaren edo ez 
zaren lgTBiQ+ gisa ikusgarri osasun eremuan?

17.  Beharrezkoa ikusten duzu lgTBiQ+ gisa 
ikusaraztea osasun-establezimenduetan?

18.  Osasun-establezimenduak bermatzen du arreta 
diskretu eta pertsonalizatua?

19.  Urtean zenbat aldiz joaten zara osasun-
establezimendura?

20.  zure osasun-establezimendura ez bazara joan, 
zein arrazoirengatik izan da? 

21.  zer arazo mota izan duzu osasun-
establezimendura joan izan zarenean?

 

22.  Uste duzu osasun-establezimenduko langileak 
errespetuz artatzen zaituela eta zure bizi-
baldintzez interesatzen dela?

 

23.  Uste duzu osasun-establezimenduko instalazio 
fisikoak egokiak direla arreta emateko?

 

24.  koronabirusari eskaintzen zaion arreta orokorrak 
galarazi egin ditu lgTBTiQ+ gisa behar zenituen 
beste zerbitzu batzuk? 

25.  gaixotasun motaren bat garatu duzu osasun-
establezimenduan behar bezala ez artatzeagatik?

26.  Osasun-establezimenduan galdetzen dizute 
jasotzen duzun osasun-zerbitzu publikoa nola 
hobetu daiteken?

27.  zer falta da jasotzen duzun osasun-arretan?
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28.  Badakizu zein osasun-zerbitzutara joan behar 
zaren sexu-indarkeriaren biktima bazara?

29.  Uste duzu zure osasun-establezimenduaren 
errealitateak eragiten duela nolabait (onerako  
edo txarrerako) zure osasunean? 

medikalizazioari Buruz
30.  Uste duzu zure osasun-establezimenduan behar 

bezala artatzen direla giBarekin zerikusia duten 
kontuak? 

 

31.  Badakizu zure osasun-establezimenduan 
jarraipenik egiten dioten giBarekin bizi diren 
pertsonei?

32.  gustatuko litzaizuke osasun-establezimenduan 
hormonazio prozesua eman ahal izatea?

33.  Osasun-establezimenduan jarraipen egokia egiten 
zaie bere gorputza hormonatzen duten pertsonei? 

 

34.  Uste duzu zure osasun-establezimenduan heltzen 
zaiela zure osasun integralarekin lotutako beste 
gai batzuei?

 

35.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu sexu-transmisiozko infekzioekin lotutako 
gaixotasunak?

 

36.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu beste gaixotasun batzuk?

 

37.  ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den beste 
alternatibarik transentzat eta interentzat?

 

arreta psikosozialari Buruz
38.  zailtasunak dituzu osasunerako sarbidean zure 

nortasun agiriagatik?

 

39.  Osasun-establezimenduak harreman hurbila du 
komunitatearekin?
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40.  zure ustez,  osasun-estaBlezimenduetako langileak.. .  
(Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure 
esperientziarekin bat datozenak)

laguntzen dute zure osasun mental 
eta afektiboaren ere? (laguntza 
emateaz ari garenean, esan nahi 
dugu botikak emateaz harago 
artatzen al zaituen)

laguntzen dizute lgTBiQ+ 
izateagatik aurre egin behar izaten 
diezun egoera eta zailtasunei 
heltzen?

ezagutzen ditu lgTBiQ+ pertsonek 
euren adiskide eta antolakundeekin 
dituzten harremanak eta loturak?

harremanetan jartzen zaitu beste 
erakunde publikoekin edo beste 
pertsona eta antolakundeekin 
zuk beste babes batzuk ere izan 
ditzazun?

laguntzen dizu zure familia-
harremanetan?

41.  Hartzen duzu parte zure hiriaren edo 
komunitatearen bizitza sozial eta politikoan?

 
 

 

42.  zure komunitatean edo hirian badira lgTBiQ+ 
taberna edo zentroak beste lgTBiQ+ pertsona 
batzuekin egoteko?

 

 

43.  Taberna eta zentro horietara joaten zara?

 

 
 

44.  zer neurrik uste duzu hobetuko luketela zure 
ongizatea, zure askatasuna edo zure giza 
eskubideen gauzatzea osasun-zerbitzuetan?

 

 
 

Mila esker diagnostiko honetan parte 
hartzeagatik. Zure ekarpenak oso 
baliagarriak izango dira.
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lgtbiQ+ antolakundeen  
elkarrizketarako 
eredua 
1.  zer antolakunde mota da? Nola definituko  

zenuke?

2.  zer kolektibo/pertsona artatzen d(it)u?

3.  zer kultur multzo artatzen ditu?

ladinoa (Mestizoa)

garifuna 

lenka 

Uhartetarra

Besterik (adierazi)

ez dakit

4.  zer zerbitzu eskaintzen ditu?

 

sarBiderako desBerdintasunei Buruz   
lgtbiQ+ pertsonak bizi diren ingurunea
5.  Uste duzu segurua dela zure elkarteko pertsonak 

bizi diren tokia?

 
 
 

osasun-arreta
6.  Nola baloratzen duzu lgTBiQ+ pertsonek osasun-

establezimenduetan jasotzen duten arreta?

7.  lgTBiQ+ pertsonak ikusarazten dira osasun arloan?

8.  Beharrezkoa ikusten duzu lgTBiQ+ gisa 
ikusaraztea osasun-establezimenduetan?

9.  Osasun-establezimenduek bermatzen dute arreta 
diskretu eta pertsonalizatua?

10.  zer arrazoirengatik uste duzu ez liratekeela joango 
lgTBiQ+ pertsonak osasun-establezimenduetara? 

  

11.  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek 
errespetuz tratatzen dituztela lgTBiQ+ pertsonak 
eta interesatzen direla euren bizi-baldintzez?

12.  Uste duzu osasun-establezimenduko instalazio 
fisikoak egokiak direla arreta emateko?
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13.  koronabirusari eskaintzen zaion arreta orokorrak 
galarazi egin ditu lgTBTiQ+ gisa behar dituzten 
beste zerbitzu batzuk? 

 

14.  Osasun-establezimenduetan galdetzen diote zure 
antolakundeari eskaintzen den osasun-zerbitzu 
publikoa nola hobetu daiteken?

15.  zer falta da lgTBiQ+ pertsonei ematen ari zaien 
osasun-arretan?

16.  Badakizu zein osasun-zerbitzutara joan behar 
diren lgTBiQ+ pertsonak sexu-indarkeriaren 
biktima baldin badira?

medikalizazioari Buruz
17.  Uste duzu zure osasun-establezimenduetan behar 

bezala artatzen direla giBarekin zerikusia duten 
kontuak? 

18.  Badakizu zure osasun-establezimenduan 
jarraipenik egiten dioten giBarekin bizi diren 
pertsonei?

19.  eta zure antolakundean, nola laguntzen zaie giBa 
duten pertsonei?

20.  gustatuko litzaizuke osasun-establezimenduan 
hormonazio prozesua eman ahal izatea?

21.  Osasun-establezimenduan jarraipen egokia egiten 
zaie bere gorputza hormonatzen duten pertsonei? 

22.  Uste duzu osasun-establezimenduetan heltzen 
zaiela osasun integralarekin lotutako beste gai 
batzuei?

  

23.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu sexu-transmisiozko infekzioekin lotutako 
gaixotasunak?

 

24.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu beste gaixotasun batzuk?
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25.  ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den beste 
alternatibarik transentzat eta interentzat?

 
 

26.  zure antolakundeetan gorputza aldatzea 
sustatzen da ala beste alternatiba batzuk 
planteatzen dira?

 
  

arreta psikosozialari Buruz
27.  Badaude osasun sarbiderako zailtasuna duten 

pertsonak euren nortasun agiriagatik?

 
 

28.  Osasun-establezimenduek harreman hurbila dute 
komunitatearekin

 
 

29.  zure antolakundeak badu harremanik osasun-
establezimenduekin?

 
 

30.  zure antolakundeak lgTBiQ+ pertsonen parte-
hartzea ahalbidetzen du euren hiriko edo 
komunitateko bizitza sozial eta politikoan?

 
 
 
 

31.  zure komunitatean edo hirian badira lgTBiQ+ 
taberna edo zentroak beste lgTBiQ+ pertsona 
batzuekin egoteko?

 
 

32.  zer aisialdi mota planteatzen duzue zuen 
antolakundean lgTBiQ+ pertsonentzat?

 
 

33.  zer neurrik uste duzu hobetuko luketela lgTBiQ+ 
pertsonen ongizatea, askatasuna edo giza 
eskubideen gauzatzea osasun-zerbitzuetan?

  
 

Mila esker diagnostiko honetan parte 
hartzeagatik. Zure ekarpenak oso 
baliagarriak izango dira.
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osasunari lotutako 
erakundeen   
elkarrizketarako 
eredua
1.  zer antolakunde mota da? Nola definituko zenuke?

2.  zer kolektibo/pertsona artatzen d(it)u?

3.  zer kultur multzo artatzen ditu?

ladinoa (Mestizoa)

garifuna 

lenka 

Uhartetarra

Besterik (adierazi)

ez dakit

4.  zer zerbitzu eskaintzen ditu?

sarBiderako desBerdintasunez Buruz 

lgtbiQ+ pertsonak  
bizi diren ingurunea
5.  Uste duzu segurua dela zerbitzua eskaintzen 

diezun lgTBiQ+ pertsonak bizi diren tokia?

 
 

osasun-arreta
6.  Nola baloratzen duzu lgTBiQ+ pertsonek osasun-

establezimenduetan jasotzen duten arreta?

 

7.  lgTBiQ+ pertsonak ikusarazten dira osasun 
arloan?

 

8.  Beharrezkoa ikusten duzu lgTBiQ+ gisa 
ikusaraztea osasun-establezimenduetan?

9.  Osasun-establezimenduek bermatzen dute arreta 
diskretu eta pertsonalizatua?

10.  zer arrazoirengatik uste duzu ez liratekeela joango 
lgTBiQ+ pertsonak osasun-establezimenduetara? 

11.  Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek 
errespetuz tratatzen dituztela lgTBiQ+ pertsonak 
eta interesatzen direla euren bizi-baldintzez?

12.  Uste duzu osasun-establezimenduko instalazio 
fisikoak egokiak direla arreta emateko?
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13.  koronabirusari eskaintzen zaion arreta orokorrak 
galarazi egin ditu lgTBTiQ+ gisa behar dituzten 
beste zerbitzu batzuk? 

  

14.  Osasun-establezimenduetan galdetzen diote zure 
antolakundeari eskaintzen den osasun-zerbitzu 
publikoa nola hobetu daiteken?

 

15.  zer falta da lgTBiQ+ pertsonei ematen ari zaien 
osasun-arretan?

 

16.  Badakizu zein osasun-zerbitzutara joan behar 
diren lgTBiQ+ pertsonak sexu-indarkeriaren 
biktima baldin badira?

 

medikalizazioari Buruz
17.  Uste duzu zure osasun-establezimenduetan behar 

bezala artatzen direla giBarekin zerikusia duten 
kontuak? 

 
 

18.  Badakizu zure osasun-establezimenduan 
jarraipenik egiten dioten giBarekin bizi diren 
pertsonei?

 

19.  eta zure antolakundean, nola laguntzen zaie giBa 
duten pertsonei?

  

20.  gustatuko litzaizuke osasun-establezimenduan 
hormonazio prozesua eman ahal izatea?

 

21.  Osasun-establezimenduan jarraipen egokia egiten 
zaie bere gorputza hormonatzen duten pertsonei? 

 
 

22.  Uste duzu osasun-establezimenduetan heltzen 
zaiela osasun integralarekin lotutako beste gai 
batzuei?

 

23.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu sexu-transmisiozko infekzioekin lotutako 
gaixotasunak?

 

24.  Osasun-establezimenduetako profesionalek 
azaltzen dizkiete lgTBiQ+ pertsonei nola 
prebenitu beste gaixotasun batzuk?

 
 

25.  ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den beste 
alternatibarik transentzat eta interentzat?

 
 

26.  zure antolakundean gorputza aldatzea sustatzen 
da ala beste alternatiba batzuk planteatzen dira?
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arreta psikosozialari Buruz
27.  Badaude osasun sarbiderako zailtasuna duten 

pertsonak euren nortasun agiriagatik?

   

 

28.  Osasun-establezimenduek harreman hurbila dute 
komunitatearekin?

   
 
 

29.  zure antolakundeak badu harremanik osasun-
establezimenduekin?

    

 

30.  zure antolakundeak lgTBiQ+ pertsonen parte-
hartzea ahalbidetzen du euren hiriko edo 
komunitateko bizitza sozial eta politikoan?

   

31.  zure komunitatean edo hirian badira lgTBiQ+ 
taberna edo zentroak beste lgTBiQ+ pertsona 
batzuekin egoteko?

   

32.  zer aisialdi mota planteatzen duzue zuen 
antolakundean lgTBiQ+ pertsonentzat?

 

33.  zer neurrik uste duzu hobetuko luketela lgTBiQ+ 
pertsonen ongizatea, askatasuna edo giza 
eskubideen gauzatzea osasun-zerbitzuetan?

 
 
 
 
 
 

Mila esker diagnostiko honetan parte 
hartzeagatik. Zure ekarpenak oso 
baliagarriak izango dira.
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lgtbiQ+ pertsonen  
elkarrizketarako  
2. eredua
1. adinak

>18

18-25

26-35

36-50

51-65

<65

niri Buruz.. .
2. esango zenuke hau zarela

gaya

lesbiana

emakume bisexuala

gizon bisexuala

Heterosexuala

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu  

3. esango nuke hau ere Banaizela

gizon zisa

gizon transexuala

gizon intersexuala

emakume zisa

emakume transexuala

emakume intersexuala

Transgeneroa

genero ez bitarra

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

Nahiago dut ez aipatu 

4. gainera,  esango zenuke genero-adierazpide hau duzula

Maskulinoa

Femeninoa

Queera

Besterik (adierazi)

ez dakit

5. hau da zure talde kulturala

ladinoa (Mestizoa)

garifuna 

lenka 

Uhartetarra

Besterik (adierazi)

ez dakit

sarBiderako desBerdintasunei Buruz  
Mesedez, hautatu egokien iruditzen zaizun 
erantzuna

6.  aBizi  zaren inguruari Buruzko zenBait kontu 
(adierazi  zerekin identifikatzen zaren)

Nire familiak naizen bezala  
onartzen nau

Bizi naizen tokia segurua da  
niretzat

Pertsona maitatua sentitzen naiz  
bizi naizen komunitatean

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero
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osasun-arreta
7.  uste duzu osasun-estaBlezimendua zure etxetik hurBil 

dagoela?

Bai ez

8.  osasun-estaBlezimendu puBlikoa, priBatua edo 
suBrogatua da?

Publikoa

Pribatua

Subrogatua 

ez dakit

9. ikusgarri zara lgtBiQ+ gisa osasun alorrean?

Bai

ez

Baldintzaturik 

10.  zehaztu dezakezu zein egoeratan zaren edo ez zaren 
lgtBiQ+ gisa ikusgarri osasun eremuan?

 
 
 
 

11.  Beharrezkoa ikusten duzu lgtBiQ+ gisa ikusaraztea 
osasun-estaBlezimenduetan?

Bai

ez

zergatik bai edo zergatik ez?  

 
 
 
 
 

12.  osasun-estaBlezimenduak Bermatzen du arreta 
diskretu eta pertsonalizatua?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 

  

13.  zure osasun-estaBlezimendura ez Bazara joan, zein 
arrazoirengatik izan da? adierazi gehienez Bi  
(garrantzitsuenak iruditzen zaizkizunak)

ez dut beharrik izan eta behar 
dudanean joaten naiz

Behar ditudan zerbitzuak ez ditu 
betetzen osasun-zentroak

ez dut konfiantzarik osasun-
establezimenduan beharren bat 
dudanean

gaitzespen eta mespretxu 
begiradak sentitu izan ditut azkena 
egon nintzenean, eta beharra izan 
arren ere ez naiz ausartu joatera

ez dut osasun txartelik

ez dut nahi jakin dezaten lgTBi+ 
naizela

arbuiatuko nauten beldur naiz 

Nire osasun-establezimenduko 
langileek ez dute inolako 
esperientziarik sexu- eta genero-
aniztasunaren kontuan

eD/ee

BeSTeRik (adierazi zure osasun-
establezimendura joan ez izateko 
beste egoera bat)
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14.  zer arazo mota izan duzu osasun-estaBlezimendura joan izan zarenean? 
 (Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure esperientziarekin bat datozenak)

ez dut inoiz arazorik izan nire osasun zentrora joan naizen bakoitzean

ez dut inoiz arazorik izan nire osasun-establezimendura joan naizen bakoitzean, ez naizelako 
lgTBi+ gisa ikusarazi

gaitzespen, mehatxu, beldurtzeko... begiradak

Oso beldur naiz. Medikuak jakiten badu, gero familiak ere jakingo duenaren beldur

lotsa handia ematen dit osasun langileek jakitea

Heterosexualtzat hartu naute aldez aurretik, eta halaxe tratatu naute

gaya naizela kontatu dudanean, promiskuotzat hartu naute aldez aurretik eta giB proba 
egitera bidali naute

Uste duzu osasun-establezimenduetako langileek ez dutela prestakuntza berezirik lgTBiQ+ 
pertsona nola artatzeari buruz?

Osasun langileek ez dakite zer den transexuala izatea, transgeneroa, genero ez bitarrekoa

Osasun langileek ez dute jakin bideratzen behar nituen zerbitzu espezializatuetara 

Nahi ez dudan generoaz tratatzen naute

Hitzezko indarkeria jasan dut

gehiegizkoa iruditzen zait osasun-arretaren kostua

Tratu desegokia jaso dut, aurreiritzietan oinarritutakoa

Nire sexualitatea eta nire generoa patologizatu egiten dute

Tratu sexista eta bitarra jasan dut

Osasun-establezimenduan behar dudan proba medikoak egiten dizkidate

zitologia bat egitea ukatu didate lesbiana naizela esan diedanean

ez daki/ez du erantzuten

BeSTeRik (iruditzen zaizun edozein iruzkin egin dezakezu bizi izan dituzuen arazoei buruz).  
Ororen gainetik, uste dut arazoa dela osasun langilek prestakuntzarik ez izatea lgTB 
komunitatearekin lanean jarduteko, hori da arazo behinena.
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15.  zure ustez,  osasun-estaBlezimenduetako langileak.. . 
 (Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure esperientziarekin bat datozenak)

errespetuz artatzen nau

Maitasunez artatzen nau

interesatzen da zure bizi-baldintzez eta inguruan gertatzen zaizunaz? (gizarte mailan, 
familia mailan...)

azaldu zure erantzunak, nahi izanez gero

   

16.  zer Falta da jasotzen duzun osasun-arretan? erakusten direnen artetik,  aukeratu beHarrezkoenak iruditzen 
zaizkizun bostak.  falta direla uste duzunak ere azaldu ditzakezu amaieran.

Sentsibilizazio-kanpainak lgTBiQ+ pertsonen ikusgarritasuna handitzeko, eta osasun-esta-
blezimenduetan lan egiten dutenen kontzientziazioa 

arreta atseginagoa eta enpatikoagoa

Sexu/genero identitatearen aitortza

Osasun-establezimenduetan lgTBiQ+ pertsonek duten babes gabeziari amaiera ematea

Sexu- eta genero-aniztasuneko prestakuntza gehiago osasun-establezimenduetako  
langileentzat

lgTBiQfobiaren aurkako barne protokoloak osasun maila guztietan

laguntza psikosozialerako baliabideak lgTBifobiaren biktimak artatzeko

giBari eta beste STi batzuei aurre egiteko kanpainak abiaraztea

Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia, heteronormatiboa ez dena, izango duen arreta me-
dikurako bermea, generoa eta sexualitatea askatasunez adierazteko

Tratu ez sexista eta ez bitarra

lgTBi+ pertsonei ematen zaizkien zerbitzuak gehitu eta hobetzea, batik bat osasun afektiboari, 
psikikoari eta emozionalari dagozkionak

Diskurtso ez horren patologizatzailea transei buruz

Transei euren gorputzekin ahalduntzen laguntzeko inbertsio gehiago, era horretan ebakuntza 
edo hormonazioa ez den bestelako bide batzuen alde egin dezaten

ginekologia-zerbitzuak gainditu ditzala soslai heterosexualak eta ugalketara zuzendutakoak

eD/ee

BeSTeRik, (egin iruditzen zaizun edozein iruzkin lgTBiQ+ populazioko kide gisa bizitakoaz sen-
titzen dituzun beharren gainean)
Osasun-zentro horietan artatzen aritzen diren pertsonen sentsibilizazioa izan behar da artatzen 
duten populazioaren parekoa, alde batera utziz estereotipoak eta genero kontuak, matxistak 
eta erlijiosoak... onarpen handiago izango genuke osasun-zentroetan artatzeko moduan.
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21.   osasun-estaBlezimenduetako proFesionalek azaltzen 
dizkiete lgtBiQ+ pertsonei nola preBenitu sexu-
transmisiozko inFekzioekin lotutako gaixotasunak?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 
 

22.   osasun-estaBlezimenduetako proFesionalek azaltzen 
dizkiete lgtBiQ+ pertsonei nola preBenitu Beste 
gaixotasun Batzuk?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 
 

23.   ezagutzen duzu gorputzak aldatzea ez den Beste 
alternatiBarik transentzat eta interentzat?

Bai ez

zeintzuk?

arreta psikosozialari Buruz
24.  zailtasunak dituzu osasunerako sarBidean zure 

nortasun agiriagatik?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 
 
 

medikalizazioari Buruz
17.   uste duzu zure osasun-estaBlezimenduan  

Behar Bezala artatzen direla giBarekin  
zerikusia duten kontuak? 

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 

18.   eta jarraipena egiten zaie giBarekin Bizi  diren 
pertsonei?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 

19.   gustatuko litzaizuke osasun-estaBlezimenduan 
hormonazio prozesua eman ahal izatea?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 
 

20.  osasun-estaBlezimenduan jarraipen egokia egiten 
zaie Bere gorputza hormonatzen duten pertsonei? 

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero
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25.   osasun-estaBlezimenduak harreman hurBila du 
komunitatearekin?

Bai
ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 
 
 

26.  zure ustez,  osasun-estaBlezimenduetako langileak.. . 
(Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure 
esperientziarekin bat datozenak)

laguntzen dute zure osasun mental 
eta afektiboaren ere? (laguntza 
emateaz ari garenean, esan nahi 
dugu botikak emateaz harago 
artatzen al zaituen)

laguntzen dizute lgTBiQ+ izateagatik 
aurre egin behar izaten diezun 
egoera eta zailtasunei heltzen?

ezagutzen ditu lgTBiQ+ pertsonek 
euren adiskide eta antolakundeekin 
dituzten harremanak eta loturak?

harremanetan jartzen zaitu beste 
erakunde publikoekin edo beste 
pertsona eta antolakundeekin 
zuk beste babes batzuk ere izan 
ditzazun?

laguntzen dizu zure familia-
harremanetan?

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 
 
 
 
 

27.   hartzen duzu parte zure hiriaren edo komunitatearen 
Bizitza sozial eta politikoan?

Bai

ez

azaldu zure erantzuna, nahi izanez gero

 

28.  zer neurrik uste duzu hoBetuko luketela zure 
ongizatea,  zure askatasuna edo zure giza eskuBideen 
gauzatzea osasun-zerBitzuetan?

Mila esker diagnostiko honetan parte 
hartzeagatik. Zure ekarpenak oso 
baliagarriak izango dira.





lala mujikak eta 
gaizka villarrek 
egindako azterlana 
alDartE

leHen mailako  
osasun-arreta 
sexu- eta genero-
aniztasunetik 
Bizkaian
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01
aurkezpena



1 .  ardatza

3. ardatza

2.  ardatza

desBerdintasuna 
sarBidean

lgtBi+  
pertsonen 

medikalizazioa

arreta  
psiko-soziala

m e d i c u s m u n d i  b i z k a i a  -  a L da R T e 1 1 9

Dokumentu honetan biltzen da Bizkaian lehen mailako osasun-arretan 
(aurrerantzean, LMOA) sexu- eta genero-aniztasunetik (aurrerantzean, SGA) 
den egoerari buruz 2020ko urria eta abendua bitartean egindako azterlana.

azterlanaren helburu nagusia da lehen mailako osasun-arreta sexu- eta genero-aniztasunetik aztertzea, 
osasuneko determinatzaile sozialen1 ereduan oinarritutako analisi esparru batetik abiatuta eta bi testuinguru 
geografiko jakinetan: Hondurasko atlántida Departamentua eta Bizkaiko lurralde Historikoa. azterlana azken 
horretan zentratzen da. 

Helburu zehatzak, berriz, hauek dira:

 C  Osasun eremuan lgTBi+2 pertsonen errealitateak eta bizipenetan oinarriturik azaltzen diren ekintzako 
problematika eta beharrak/proposamenak ezagutzea. 

 C  atlántidan (Honduras) eta Bizkaian lehen mailako osasun-arretako erakundetan lan egiten duten 
profesionalek Sgari buruz darabiltzaten diskurtso eta planteamenduak ezagutzea.

ezarri dugun helburu hori lortzeko, azterlanak hiru ardatz ditu:

1  Jendeak jaiotzeko, bizitzeko, lan egiteko eta zahartzeko dituen baldintzak dira, osasun-sistema barne. inguruabar horiek diruaren, boterearen 
eta toki, nazio eta nazioarte mailako baliabideen banaketaren arabera taxuturik daude, eta erabaki politikoen eraginpean. Osasunaren 
determinatzaile sozialak dira, gehien batean, osasun alorrean ematen diren desberdintasunen erantzuleak. Termino horrekin, modu soilean 
adierazi nahi dira pertsonen bizi-baldintzak zehazten dituzten ahalegin sozial, ekonomiko, politiko, kultural nola ingurumenekoak.

2  lgTBi+: akronimo horrekin aipatzen dira lesbianak, gayak, transak, bisexualak eta intersexualak eta +; hau da, pertsonek euren sexualitate eta 
genero kontuan dituzten eta lgTBi siglekin adierazi ezin diren (sarritan, ezta nahi ere) errealitate eta esperientzia guztiak hartzen dira kontuan.
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medicusmundi Bizkaiak sustatutako eta alDaRTek Bizkaian egindako analisi ariketa bat da, lgTBi+ 
pertsonenganako eta horien elkarte-ehuna osatzen duten edo bere eguneroko lanean lgTBi+ pertsonekin 
zuzeneko harremana duten elkarte zein kolektiboenganako hurbilpen batetik abiatuta. 

azterlana eraikitzeko eta idazteko prozesuan ikuspegi feminista erabili dugu, intersekzionalitatetik heldu zaio. 
ikuspegi horren inplikazio teoriko eta praktikoak dokumentu osoan agertzen dira. Hala, lgTBi+ errealitatea 
modu konplexuan azaltzen da, inolaz ere ez modu homogeneoan, eta parte hartzen duten pertsonek bizitako 
problematikei, sentitutako beharrei edo egindako proposamenei konplexutasun horretatik heltzen zaie, 
diskriminaziorako eta desberdintasunerako egiturazko iturri potentzial ugari dagoela ulertuta: sexu-genero sistema 
bitar eta baztertzailea, adina, kultur jatorria, egoera administratiboa, klase soziala edo aniztasun funtzionala.

Burututako azterlanari ikuspuntu batik-bat kualitatibotik heldu zaio. ikuspuntu horrek ordezkagarritasunean ekar 
ditzakeen arazoak aise gaindituak dira Bizkaian bizi diren lgTBi+ pertsonen testigantzen eta iritzien garrantzi 
eta egiazkotasunagatik, informazio oso kualifikatua eskaintzen baitigute testuinguru horietan lgTBi+ pertsonek 
dituzten bizipenen inguruan.

ikuspuntu horrekin bat eginez, teknika eta tresna hauek erabili izan dira:

 C  galdetegi elektroniko autoadministratua, Bizkaian bizi diren lgTBi+ pertsona guztiei zuzendua. 151 
pertsonek erantzun dute baliozko eran. 

 C elkarrizketa sakonak:

 M  8 profil ezberdineko lgTBi+ pertsonei eginak 
 M  9 profil ezberdineko osasun-eragileei eginak

 C eztabaida eta hausnarketarako tailerrak:

 M  lgTBi+ gizonezkoen taldea, 6 pertsonek hartu zuten parte
 M  lgTBi+ emakumezkoen taldea, 6 pertsonek hartu zuten parte
 M  Trans taldea, 6 pertsonek hartu zuten parte
 M  lMOako medikuntzako profesionalen taldea, 5 pertsonek hartu zuten parte

 C Beste informazio-iturri batzuen analisia: 

 M  erizaintza eskolako hirugarren mailako 160 ikasleren konklusioak, praktikak egin ondoren eta horietan 
Sga lantzeko tresnak sartuta.

 M  lMOaren, pandemiaren, osasun-arretaren eta Sgaren egoerari buruzko gaurkotasuneko artikulu eta 
askotariko dokumentuen irakurketa.

aipagarria da azterlan hau COViD 19ak eragindako krisi betean burutu izan dela. Pandemia lar eragiten ari zaigu 
gure bizitzetan, eta, batez ere, maite genituen pertsonen galera mingarria ari da ekartzen, hamaika lanpostu 
suntsitzearen ondorioz hainbat pertsonen prekarizazio ekonomikoaz gain. aurrekoa bezain garrantzitsua da, 
halaber, alarma-egoera ezberdinak eta mugikortasunerako eta topaketa sozialetarako murrizketak bizitzeak 
daramaten sufrimendu pertsonala.
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02
aurkitutako  
emaitzen  
analisia 
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2.1 .  desBerdintasuna sarBidean

2 . 1 . 1 .  s a r r e r a 

Osasun-arreta unibertsala da egiaz? Benetan babestuta dago Bizkaian bizi direnen osasunerako eskubidea eta 
bermatuta dago osasun-asistentzia?

Osasun-arreta unibertsala errealitatea izan dadin, pertsonak lMOa bidez sartu behar dira osasun-sistemara. 
Bizkaian bizi diren guztiek dute bermatuta aukera hori? Desberdintasunak ematen dira sarbiderako baldintzetan, 
kolektibo sozial batzuk beste batzuk baino murriztuago dutelarik? lgTBi+ izateak baldintzatu egiten du, nolabait, 
lMOarako eta eratorritako beste osasun-zerbitzuetarako sarbidea? eta zer gertatzen da lgTBi+ izateaz gain 
etorkina bazara? eta behin sarbidea denean, hor jasotako tratuak berriro ez itzultzera bultzatzen du? eta halako 
beste hamaika galdera, atal honetako hausnarketen abiapuntu direnak.

azterlan honen esparruan, osasun publikorako aukeraz hitz egitea ez da bakarrik zerbitzu jakin batean artatua 
izatea:

Irisgarritasuna zerbait konplexuagoa da, LGTBI paziente batek hitzordu mediku bat eskatzea edo GIUra 
joateko gauza izatea baino zerbait gehiago da. (olt – osasun eragileak)

gure osasun-sistemarako sarbidean ez dira bakarrik kontuan hartuko horretarako aukerarik ez izateko ematen diren 
bazterkeriak, baita hor sartzeko gertatzen diren zailtasunak edo erraztasunak ere. eta behin sarbidea lortu denean, 
axola du ere hor zer gertatzen den, hots, osasun-arretan jasotako tratuak eta kalitateak.

2 . 1 .2 .  o s a s u n a r e n  u n i b e r ts a l i z a z i oa  e ta  l m oa - r a ko  a u k e r a

Osasunaren unibertsalizaziorik ez da ematen eta lMOarako aukera ez dago ziurtatuta Bizkaian bizi diren pertsona 
guztientzat. kontu horrek zerikusia du europako immigrazio politikek etorkinentzat, errefuxiatuentzat edo asiloa 
eskatzen dutenentzat ezartzen dituzten bizi-baldintza gogorrekin. aztergai dugun kontuan, gainera, lotuta dago 
osasun-asistentzia bertako herritarren baldintza berberetan izateko jartzen zaizkien oztopoekin. elkarrizketa batean, 
osasun-eragile batek hau esaten zuen etorkinen lgTBi+ kolektiboan lMOa zertan denari buruz:

Era orokorragoan hitz egin genezake etorkinei buruz, hona heltzen garenean sarritan ez dugulako 
osasunerako aukerarik, eta Munduko Medikuak-ek EOAZ Etorkinentzako Osasun Arretarako Zentroa 
jarri du martxan Bilbon Osakidetzatik kanpo geratzen diren pertsonak artatzeko. Etorkinarentzat, hori 
da  genero edo sexualitatearekin lotuta dituen gatazkei heltzeko lehen zentroa. (as7 elkarrizketa)

Pertsona batek, lgTBi+ izan ala ez, lMOara era arautuan sarbidea izateko osasun txartel indibiduala (OTi) izan 
behar du. Bertako bizilagunek ez dute arazorik txartel hori lortzeko eskatzen diren baldintzak3 betetzeko; etorkinen 
kasuan, aldiz, ez da gauza bera gertatzen:

Euskadin, edozein etorkinek hiru hilabeteko lotura izan behar du hiriarekin. Lotura hori ez baduzu, 
ezin duzu izan osasun txartelik, baina lotura hori erroldarena gehitzen zaio. Hiru hilabete egon 

3  Betekizunak hemen ikus daitezke: https://www.euskadi.eus/informazioa/osasun-txartel-indibiduala/web01-; https://www.bilbao.eus/immigra-
zioa/kudeaketa.asp?codges=34&i=es
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zaitezke hirian; baina erroldaturik ez bazara, ez duzu osasunerako aukerarik. Hiru urte eraman 

ditzakezu erroldatu gabe, ezin izan, ordea, osasun txartelerako aukerarik, ezpada larrialdietarako, 

gaixotasun kroniko bat edo haurdun den emakumea izateagatik. (as7 elkarrizketa)

Funtzionamendu hori dela eta, Bizkaian bizi diren etorkin ugarik ez dute osasun publikorako sarbiderik, ez daudelako 
erroldatuta. izan ere, erakundeek baldintza bihurtu dute hori baliabideak lortzeko orduan, eta ez bakarrik osasun-
baliabideak lortzeko, baita prestakuntzarako edo DBe bezalako diru-sarrerentzako ere. erroldatzea laguntzak 
eta ikasketak bezalako eskubideetarako aukera izateko giltza da, leku jakin batean benetan bizi diren pertsonak 
kontatzeko modua izan beharrean:

Erroldatzea baliabideei lotuta dago, eta zaila da horra iristea, oso zaila da lortzen. (as7 elkarrizketa)

Halako inguruabarretan, etorkin askorentzat ospitale publikoetako4 larrialdiak dira osasun-arretara iristeko 
baliabide bakarra, eta gai horrek irakurketa bat baino gehiago du, elkarrizketatu batek azaltzen duen moduan. 
larrialdietako zerbitzua korapilatsua izan daiteke egoera irregularrean bizi denean:

Osasun-arretako larrialdiek fakturazio bat dute gehienetan, horrek beldurra ematen dio jendeari eta 

askotan ez dira medikuarengana joaten, Munduko Medikuak-engana joan behar izaten dute. Jasotako 

zerbitzua fakturatu eta hori ezin ordaintzearen beldur dira, gero horrek administrazio-prozesu bat 

eragin dezakeelako; jendea helbideak, telefonoak eta gainerakoak ematearen beldur da. Datu batzuk 

eman beharrean izatea, maiz, eskubide batzuk urratzeko iragazki bat da. (as4 elkarrizketa)

emakume transa izateak eta askok euren lan sexualean garatzen dituzten baldintzek bereziki oztopatzen dute 
osasun-sistema publikorako aukera:

Mugikortasun handiko populazioa da (horietako askok txandakatze-sistema bat daramate, plaza-

sistema deiturikoa, zeinaren bidez 21 egunen ondoren aritzeko lekuz aldatzen baitira. Ez dute osasun-

zirkuitu ofizialetara jotzeko joerarik, GIBren eta STIren prebentzioaz harago (ezagutza faltagatik, 

egoera irregularrean diren etorkinak izateagatik, mugikortasunagatik). (as1 elkarrizketa)

administrazio-egoera irregularrean diren etorkin askok bazterketa pairatzen dute osasun arloan, osasunerako eta 
gehiagorako ere duten eskubidea urratzen zaielarik. Silvia lópezek (2019) dioen moduan, Politikak eta politikek 
era ezberdinean banatzen dituzte bizitza garrantzitsu bat bizitzeko aukerak. Halatan, estimua, zaintza, kaltetik 
babestea, zerbitzuak, baliabideak eta arreta merezi duten bizitzak daude; beste bizitza batzuk, berriz, ez dira 
nahitaezkoak, euren zoriari utziak dira, bizitza baztertuak dira, Mediterraneoan txalupa batean abandonaturik 
hiltzen direnena edo behar duten osasun-arretarako aukera ez dutenena, kasu.

Osasunean ematen den bazterketa horregatik, ez da harritzekoa azterlanean parte hartu zuenetako batek bizi 
izan zuen egoera. Honela kontatzen du:

Gurutzetan duela gutxi hasi nintzen hormonazioarekin. Bilbora heldu nintzenean utzi egin nion 

urtetan egiten ari nintzen hormonazioari, Gurutzetan sartu, han tratatu eta horretarako txartel bat 

lortu nuen arte. (p6 elkarrizketa)

4 gehienek ezin dute ordaindu osasungintza pribatua.
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administrazio-egoera irregularrean denean, trans pertsonentzako trantsizioa ez da aurreikusten osasun-arreta 
jasotzeko salbuespenen artean. Ondorioz, jatorriko herrialdean hormonazioari ekin ziotenek ezin dute jarraitu 
euskal Herrira migratzen direnean, ezpada medikuek kontrolatutako hormonaziorako sarbidea eta hormonak 
prezio eskuragarrian jasotzeko aukera ematen dien osasun-txartela lortuta.

Pertsona bati, etorkina izan ala ez, administrazio-egoera erregularrean denean, sarbidea oztopatzean ez zaio 
diskriminazio berezirik egiten lgTB+ pertsona izateagatik, hori da azterlan honetan parte hartu duten pertsona 
guztien uste orokorra da. egitez, ez da kontakizun bakar bat ere azaldu lMOarako edo espezializatutako beste 
osasun-zerbitzu batzuetarako sarbidea ukatu izan zaionik lgTB+ arrazoiengatik. Bestelako kontua behin hor sarturik 
jaso izan den tratua, aurrerago ikusiko denez.

2 . 1 . 3 .  C oV i d - 1 9 a r e n  pa n d e m i a  e ta  lg t b i +  p e r ts o n a k

lMOarako eta beste zerbitzu espezializatu askotarako aukera politika horiek markatzen zuten baldintzetan burutu 
izan da: itxaron-zerrenda amaiezinak txandak eta diagnostiko-probak lortzeko edo ebakuntza egiteko, osasun-
zentroen itxiera, eskaintza publikorik eza, osasun langileen laneko prekarizazioa, lMOa kontsultak gainezka direla, 
gero eta pertsona gehiago aseguru pribatuak kontratatzen osasun-arreta arinago jaso dezaten, generoarekin edo 
maila sozio-ekonomikoarekin zerikusia duten egiturazko desberdintasunak, etb5.

galdetegi autoadministratuan bi galdera egiten ziren parte-hartzaileek pandemia garaian osasunerako aukeran 
bizitako aipatu egoerari buruzko pertzepzioen eta egon zitezkeen aldaketen gainean arakatzeko:

1.  Zure osasun-zentrora joan zara azken sei hilabeteotan? Zergatik joan zara edo zergatik ez zara 
joan? Hau izan zen erantzuna:

1. grafikoa

era askotara arrazoitu zuten zentro medikora joan ez izana. gehienak hauek izan ziren:

Ez dut beharrik izan eta behar dudanean joaten naiz. (galdetegi autoadministratua)

5  medicusmundiren Mehatxuak osasunerako eskubideari Euskadin, desberdintasun sozialak eta pribatizazio prozesuak osasun sisteman izeneko 
2017ko txostenean. www.medicusmundi.es http://www.ehu.eus/es/web/opik/pribatizazioa-desberdintasuna
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Multzo handi batek kontatzen du pandemiak sortutako osasun larrialdiagatik ez dela joan izan mediku-zentrora, eta 
horretarako arrazoiak jarraian laburbil daitezke: 

COVID kontuagatik eta zentrora joateko zailtasunagatik. 

Pandemiagatik ezarritako murrizketengatik, gehiegizkoak direlakoan, kutsapenak saihesteko badau-
delako musukoak 

Lehen arreta ez dagoelako ondo. Gertatzen zaidana ez da larria, egoeraren larritasuna ikusita. 

Covid 19agatik atzera eragiten du edozein txorakeriagatik joatea. Gainera, zailagoa da kasu egingo 
dizuten. Heltzen ez den hitzordu baten zain nago. (galdetegi autoadministratua)

Dirudienez, herritarrengan eragina izan du osasun erakundetik etengabe zabaldu izan duten mezua, ez zaitez 
hurbildu osasun-zerbitzuetara, ez bada benetan gauza inportante batengatik zioena, behintzat azterlanean parte 
hartu duten pertsonengan.

2.  Covid 19aren pandemia oztopoa ari da izaten arreta-zentroan artatua izateko? Hona hemen erantzuna:

2. grafikoa

Parte-hartzaileetako %39k, 58 pertsonek, esan dute oztopo gehiago izan dutela pandemiagatik osasun-arretarako. 
arrazoiak askotarikoak dira:

 C   kontsultaren presentzialtasun ezari eta telefono bidezko arretak pertsonei dakarzkien zailtasunei 
lotutakoak, hurrengo iruzkin hauek dioten moduan:

Artatua izateko zailtasuna, telefonoz gehiago kostatzen da, medikuak begiratu ere ez dizu egiten, dena 
telefono bidez da.

Dena telefono bidez da, eta hitzorduak urrun jartzen dizkizute.

Telefono bidezko arreta zaila egiten zait hizkuntza kontuengatik. Hitz egitean ez dut askorik 
menperatzen. (galdetegi autoadministratua)

Hizkuntza, euskara edo gaztelania, ondo ezagutzea eta telefonoa ondo erabiltzen jakitea eskatzen duen telefono 
bidezko arreta.
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 C   Hitzordua emateko atzerapenari lotutakoak:

Testosteronarekin tratamendu bat hasteko zain nago. Kontua da medikuak irailaren 15ean bideratu 

ninduela Gurutzetako endokrinologiara, eta une horretan 38 pertsona nituela aurretik. Gaur-gaurkoz 

(sei hilabete geroago) 11 pertsona ditut oraindik aurretik zerrendan. Ez dakit gauzak ezin ote diren 

azkartu, ezagutzen dudan mutil bati nahiko azkar egin zioten dena; oso kezkaturik nago, martxa 

honetan urtebete barru ere ez nautelako artatuko.

Osakidetzako hitzordu bat 6 hilabete atzeratu da, horrek ez dio mesederik egiten inoren osasun 

mentalari.

Atzerapena arretan, itxaronaldi luzea online bidez hitzorduak lortzeko. (galdetegi autoadministratua)

 C   Covid 19a ez izatekotan funtsezko arreta ez omen denaren atzerapenarekin lotutakoak:

Hilabeteak eramaten dituzte testosteronarekin tratamendu bat egiteko hitzordu bat emateko, eta 

bigarren mailako kontu bat bezala hartzen dute; ez luke horrela izan behar.

Azkenaldi honetan odol-galtzeak izaten ditut gizonezkoekin harreman sexualak izatean, eta medikuek 

ez dute hartzen nahiko denbora eta patxada horren zergatia aztertzeko.

Ez diote garrantzirik ematen nire egoeraren larritasunari. Saio bat besterik ez nuen izaten bi edo hiru 

hilabetetan. (galdetegi autoadministratua)

 C   Osasun-zerbitzuen ezeztatzearekin eta horien geldialdiekin zerikusia dutenak:

Nire ebakuntza bertan behera geratu zen, eta ebakuntza aurreko nire probak iraungi egin ziren. 

Geldialdi gogorra GUUn. (galdetegi autoadministratua)

Medikua irten zen orduan, eta esan zidan artatuko ninduela baina nirea ez zela larrialdiko kasua. Artatu 

ninduen eta ondo aztertu ninduen… baina esan zidan ez nuela hara joan beharrik. Ordutik berriro 

ez naiz joan medikuarenera, baina joan nahi dut, beste miaketa batzuk egin beharrean naizelako. 

Ginekologiarako txanda eskatu nuen, baina orain arte ezinezkoa izan da. (tl-emakumeak)

 C   azkenik, pertsonei kontsultetara lagundu ezinarekin zerikusia dutenak:

Ezin ginekologiako azterketa eta hitzorduetara joan, haurdunaldiagatik. (galdetegi autoadministratua)

galdera hauei erantzun dieten lgTBi+ pertsonen erantzunek ez dute itxura batean bazterketa berezirik 
adierazten sexu- eta genero-aniztasunagatik. Covid 19aren pandemia esanguratsuki eta maila askotan ari zaigu 
katramilatzen gure bizitza. Testigantza horiek, hein handi batean, pandemia honetan pertsona askok bizi duten 
egoeren isla dira. Hara zer zioen elkarrizketatutako osasun-eragile batek:

Covid 19aren epidemia honek herritar guztiei eragin die, baina sektore kalteberenek garbiago ikusi 

dute osasun-arretan egin diren murrizketak. Poltsa zaurgarrietan diren LGTBI+ pertsonek euren larruan 

biziko dute. (as2 elkarrizketa)
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Horri buruz, honela dio ASKABIDE elkarteak prostituzioan lan egiten duten emakume transei buruz:

Covid 19aren pandemiak larriagotu egin du prostituzioan aritzen diren emakume transek lehendik ere  

bizi duten egoera zaila.  Alde  batetik, osasun-sistemak izan duen gainkargak osasun-arreta lehenestera 

eta  giza baliabideak eta baliabide materialak pandemia borrokatzeko birbanatzera bultzatu du, beste 

patologia kroniko batzuen edo jarraipena eskatzen duten tratamenduen (antirretrobiralen erabilpena, 

hormonalak…) kaltetan. Bestetik,   pandemiaren aurka ezarri diren neurri sozialek  galerak ekarri dizkiete 

diru-sarreretan babes sozial eta ekonomikorik ez duten kolektibo bati, eurek egiten dutena lan-jarduera 

modura aitortuta ez egotean. Emakume trans askok prostituzioarekin jarraitu dute alarma-egoeran ere, 

era klandestinoan eta osasuna galtzeko arrisku handiagorekin. (as1 elkarrizketa)

ildo horretan, pandemiak bereziki eragin die afrikar lgTBi+ kolektiboaren osasun mentalari, osasun-eragile batek 
azaldu digunez:

Afrikako LGTBI+ kolektiboko pertsonei eta mugikortasunari izugarri eragin diete murrizketek. Lehendik 

ere normalean nahiko zaila zaie jendea ezagutzea, bizi dugun testuinguruagatik, pertsona horietako 

askok intimitatean edo aliatutzat dituzten pertsonekin bakarrik hitz egiten baitute euren sexualitateaz. 

(as7 elkarrizketa)

konfinamenduko aldiak bakartze soziala ekarri zuen, eta bizipen estresagarriak, kezkak, larritasuna, itxaropenik 
eza edo etsipena eragin zituen herritarren artean. Deskonfinamenduak eta horren ondoren mugikortasunerako 
ezarritako arau berriak ere bakartze sozial horren ildotik doaz, eta muga dira pertsonen arteko jokabide 
askorentzat, batik bat afektibitate arloan. egoera horrek era berezian eragiten die afrikar lgTBi+ gisako 
kolektibo bati, zeinarentzat hitz egitea eta homosexualitatea adieraztea, zer esanik ez lesbianismoa, tabu 
handia baita, sinetsirik baitaude afrikarrak izanik ezin direla izan lgTBi+ (Rubio llona, 2017). Horren zioz, 
sexualitatea ezkutuan eraman ohi dute euren erreferentziazko kultur kolektiboetan, eta areagotu egiten da 
euren bakartze soziala.

2 . 1 .4 .   b i z i ta ko  p r o b l e m at i k a k  e d o  a u r r e i r i t z i  e ta  i n d a r k e r i a  lg t b i + fo b i koa k  
n o l a  a d i e r a z t e n  d i r e n  o s a s u n  e s pa r r u a n

Online bidezko galdetegi autoadministratuan eta elkarrizketa eta tailerretan egin zen galdera bati (Zure osasun-
zentrora joan izan zarenean: izan duzu inoiz arazorik zure ongizate eta askatasunarekin, LGTBI+ kolektibokoa 
izateagatik zure giza eskubideak murriztu edo urratzen dizkizutela sentitzeraino? Sentitzen  duzu nahi eta zaren 
bezala azal zaitezkeela?) emandako erantzunetan, denetarik egon zen.

galdetegiari erantzun ziotenen artean, 54 pertsonek kontatu zuten ez zutela izan inolako arazorik osasun-
zentrora joan ziren bakoitzean, eta hori bat dator elkarrizketatutako pertsona batzuen esperientziarekin:

Nire ustez, eta oro har, arreta ona ematen dute, Euskal Herrian behintzat uste dut dezenteko 

kontzientziazioa dagoela; badira salbuespenak, badira familia aniztasunarekiko egonezina edo 

nolabaiteko ezjakintasuna azaldu duten kasu puntualak, baina arreta, oro har, ona da. (as8 elkarrizketa)

Urte asko daramatzat mediku berarengana joaten, nire bikotekidea ere mediku berarengana joaten da, 

eta behin medikuak nire lagunarengatik galdetu zidan. Esan nion nire bikotekidea zela, ez nire laguna, 

eta ez zen ezer gertatu, oso normal hartu zuen eta ez zen arazorik sortu. (p4 elkarrizketa)
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Nik badakik diskriminazioa dagoela LGTB kolektiboaren aurka Osakidetzaren barruan edo beste 

osasun-zentro edo gisakoetan, baina aitortu behar dut Osakidetzan inoiz ez dudala izan arazorik nire 

sexu orientazioagatik. (p1 elkarrizketa)

Osasun esperientzia on horren ondoan, 25 pertsonek diote ez dutela inolako arazorik izan baina ez dutela esaten 

lgTBi+ direnik. erantzun hori oso lotuta dago beldurra izateari eta bere medikuak hori jakiten badu lotsa handia 

emateari, bide batez familia ere horretaz jabetuko delako. elkarrizketatu batek oso ondo islatzen du alderdi hori, 

bere medikuari gay dela zergatik ez dion esaten azaltzerakoan:

Jende homofobo asko dagoelako, sinpatiarik ez duena beste aukera batzuk dituen jendearekiko, eta 

balitekeelako osasun-sarean edo beste toki batzuetan duen postuaz baliatzea eraso egiteko. (p5 

elkarrizketa)

kontakizun horrek aditzera ematen duen beldurra eta mesfidantza gay dela jakiten badute, oso ohikoa da osasun 

arloan lgTBi+ pertsona askoren artean. Hala adierazten dute gasteizen (2018) eta gipuzkoan (2019) lgTBi+ 

pertsonen errealitateei buruz egindako diagnostikoek.

lgTBi+ pertsona kopuru garrantzitsu batek zergatik ezkutatzen du sentitutako euren sexualitatea eta generoa, 

mediku kontsultan tratu egoki eta zuzena jaso arren? erantzuna, zalantzarik gabe, sozialki ezarritako sexu- eta 

genero-normatibitatetik irteten diren pertsonek egunerokotasunean aurre egin behar izaten dieten lgTBi+fobian 

dago. arestian azaldutako kontakizunean, beldurra eta mesfidantza dira eskolako bullyng basati baten biktima 

izanez nerabetasuna isiltasunean igarotzeagatik sortzen den inpaktu traumatikoaren ondorio zuzena, 35 urte 

dituenean ere horren ondorioekin jarraitzen baitu.

lgTBi+ izateagatik arazorik izan ez duten bizipenen horien aurrean, aldiz, galdetegiari erantzuten dioten eta 

tailerretan eta elkarrizketa luzeetan parte hartutako 72 pertsonek kontatzen dute arazoak bizi izan dituztela osasun-

sistemara jo izan dutenean, maila ezberdinetan.

azken alderdi horri buruz, hurrengo ataletan banatzen dugu parte-hartzaileek emandako informazioa:

a .   H e t e r o n o r m at i b i tat e a :  H e t e r o s e x u a l i tat e a r e n  p r e s u n t z i o  u n i b e r ts a l a ,  
s e x i s m oa  e ta  i ta r ta s u n a

Heterosexualtzat hartu naute aldez aurretik, eta halaxe tratatu naute. Tratu sexista eta bitarra jaso dut eta ez 

didate aitortu edo deitu nahi dudan generoarekin, horiek dira azterlanean parte hartu duten pertsonek maizenik 

aipatu dituzten arazoak, bai arazorik ez dutela izan azaltzen badute, bai izan dituztela adierazten badute.

Parte-hartzaileen azalpen orokor horiek ikusita, esan daiteke euskal osasun publikoa diskriminatzailea dela, 

ez dela inklusiboa, modu heteronormatiboan funtzionatzen duelako. Osasun-eragileekin egindako tailerrean, 

honako hau aitortzen zen:

Familiako medikuntzatik ez dut uste sentsibilitate handirik dagoenik gai honi buruz, eta prestakuntzarik 

nola ez dagoen, bada, jakintzat hartzen dute aurrean duzun pertsona heteroa dela, zisa. Gure eremuan 

ez dago sentsibilitate handirik. (olt – osasun-eragileak)
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kontu horren gainean den sentsibilitate eta prestakuntza gabezia hori da osasun-sistema publikoan lgTBi+ 
pertsonak ikusezin egiten dituena, erizaintzako hirugarren mailako ikasleek6 praktikak hainbat osasun-zentrotan 
egin ondoren euren konklusioetan dioten moduan.

kontsultetan pazienteen saturazioak eta txanda bakoitzerako 5 minutu besterik ez izateak egiten ote ditu, bada, 
ikusezin lgTBi+ pertsonak? Pertsona batek hausnarketa hau egin zuen tailerrean osasun-eragileekin:

Kontua da zis-heteroak diren pertsonen kontsulta asko izaten dudala egunero euren eremu pribatuko 
kontuekin: arazo afektibo-sexualak, karga emozional handiko arazoak, zeharo pribatu eta intimoak 
direnak. Kontsulta horietan ez dira hainbeste oztopo lau hormak, aurrean dudan ordenagailua edo 
kontsultarako ditudan 5 minutuak. Horrek pentsarazten dit balitekeela bereizitako gauza batzuk egotea, 
harremana beste pertsona batzuekin bezalakoa ez izatea eragozten dutenak, horiekin harreman intimoa 
ematen baita, sortzen eta identifikatzen diren langa eta zailtasun guztiak gorabehera. Osasun-sistema 
zis, hetero eta patriarkalagoa izateagatik sortzen dira ziurrenik, joera heterosexista dagoelako haren 
funtzionamenduan. (olt – osasun-eragileak)

Osasun-eragile batek (as3 elkarrizketa) dioen moduan, jendea isildu egiten bada horretaz hitz egitea eta aske 
esatea zaila izaten jarraitzen duelako gertatzen da hori, beldurra duelako aurkitu dezakeen erreakzioari eta emango 
duen informazio horrek bereizketa eragingo ote dion aurrerantzeko tratuan.

kontsultetan normalean ez da galdetzen pertsonen sexualitateaz edo generoaz; beraz, osasun-sistemak ez dio 
sexu- eta genero-aniztasunari heltzen pertsonek eurek ez badute kontatzen. Horri gehitu behar zaio pertsonek 
duten erreparoa zer diren esateko, bikoiztu egiten delarik lgTBi+ pertsonen ikusezintasuna eta bazterkeria.

erizaintzako hirugarren mailako ikasleek euren praktiketan ikusi izan duten funtzionamendu heteronormatiboa 
egitate hauetan gauzatzen da:

 C   Pazienteen erregistro-sistema bitarra eta heteronormatiboa. adibidez, Osakidetzaren plataforma 
informatikoak (Osabide global eta Naia) gizonezko eta emakumezkoetan bereizten ditu herritarrak, 
pertsonaren sexuan bakarrik oinarrituta.

 C   Protokolo ez inklusiboak (heteronormatiboak). adibidez, geletako banaketa pertsonen sexuaren arabera 
egiten da, ez sentitutako generoaren arabera.

 C   Heterosexualitatearen presuntzio orokortua.

 C   Pertsonei ez deitzea eurek hautatutako izenez, baizik eta identifikazio-agirian azaltzen denarekin.

 C   emakume lesbianei sexu- eta ugalketa-osasunaren ukapena (emakume lesbiana eta sexualki aktiboak 
direnei ez zaie egiten froga ginekologikorik, arriskukoak ez direla iritzita).

6  eskerturik gaude eHUko erizaintza eskolako hirugarren mailako 160 pertsonek osatutako ikasle taldeak emandako baimenagatik praktikaldia 
burutu ondoren ondorioztatu izan dutena erabiltzeko..
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A.1. Diskriminazio sexista: 

Lesbianas con recursos izeneko [lesbiana baliabidedunak] ikerketak (aaVV, 2013) jada salatzen zuen lesbianei 
proba ginekologikorik egin ez izana, arriskukoak ez omen direlakoan. Ordudanik, praktika hori egitatea izanez 
jarraitzen du Osakidetzan. gai hori hamaika aldiz azaltzen da ikerketa honen esparruan: 

Niri emagin bat egokitu zitzaidan, XXXXkoa, eta iritsi eta galderak egiten hasten zait, eta harreman 
sexualei buruzkoan bigarrenean baietz, neska batekin esan nion, eta berak ‘A, beno! Zu bezalako 
neskei ez da zitologiarik egin behar’, eta nik ‘Barkatu?’ Eta esaten dit ezetz dioen jarraibide bat dagoela 
Osakidetzan. Nik, orduan, ‘Ziur?’ eta berak ‘Bada, bai!’. Eta nik ezetz! ’Ez dut uste! Erakutsiko al didazu?’ 
Eta anbulatoriora deitu zuen, baina ezin izan zion erantzun, eta zitologia ukatzen jarraitu zidan. Eta nik 
‘Zer dela eta?’ Ez nuelako harreman sexualik. Eta nik, orduan, ‘Nork esaten dizu zuri nik ez dudala 
harreman sexualik?’ ‘Penetrazioarekin’, esan zidan orduan. ‘Eta nork esaten dizu ezetz?’, nik. Bisiguen 
arteko elkarrizketa zen, eta emagina tinko bereari eusten: ez dizuegula egin behar, horiek ez direla 
harremanak... eztabaidan jarraitu genuen, eta azkenean zitologia egingo zidala esan zidan, lehenago 
amaituko zuelako hori eginez nirekin sesioan jardun baino. Eta nik ‘Bale!’. (tl-lgtbi+ emakumeak)

kontakizun hori hautatu da oso ondo adierazten duelako lesbianen kopuru zehaztugabe batek sarritan igaro behar 
izaten duen egoera. Begibistan dago Osakidetzak diskriminatu egiten duela azterketa ginekologiko bat egiterakoan, 
diskriminazio hori lesbianen sexualitatearekiko7 diren aurreiritzi sexistetan oinarritzen baita, eta ez inongo irizpide 
mediko batean, Osakidetzan ez delako lesbianei proba ginekologiko horiek egitearen aurkako jarraibiderik.

kontakizuneko protagonistak halako batean lortzen du zitologia egin diezaioten. Beste batzuk, berriz, buelta eman 
eta kontsultatik ospa egin ohi dute, galdetegian kontatzen duten moduan. Praktika diskriminatzaile horien ondorioa 
da lesbianak umetoki-lepoko minbizia hautemateko eta prebenitzeko ezinbestekoa den arreta ginekologikorik gabe 
geratzen direla. arreta gabezia hori, gainera, akats larria da eta patologia zerbikalaren infradiagnostikoari ematen 
dio bide. lesbianen artean intzidentzia-tasa altua duen patologia da, espainiar estatuko gay, lesbiana, Bisexual eta 
Transexualen Federazioaren (FelTgB, gaztelaniaz) txosten baten arabera (FelTgB, 2012). 

A.2.  Hetero-ugalketa soslaia:

Hetero-ugalketa soslaia antzematen da gurutzetako genero identitatearen Unitatean. gizonezko trans batek 
mastektomia bat egitera zihoazkion batean gertatutakoa kontatzen du:

Ebakuntza-gelara heldu nintzenean, ebakuntza egin behar ez zidaten mediku batzuk zeuden. Tira, ez 
nuen ezer esan. Hurbiltzen zaizkit, eta ebakuntza hori egiten badut seme-alabarik ezingo dudala izan 
esaten ez didate, bada! Lekuz kanpo geratu nintzen, soberan zen halakoa entzun behar izatea. (p2 
elkarrizketa)

Ugalketa dago gizonezko trans horri ebakuntza egin behar dioten osasun langileen buruan. Hala, lehendik ere 
badakite etorkizunean kreatura bat izan nahi duela, baina zer zentsu du kontua une horretan aipatzeak, halako 
informaziorik eskatu ez zitzaienean? zer zentzu du pazienteari gezurra esatea histerektomia bat egingo ez denean? 
gizonezko trans horri gorriak pasarazi zizkioten gurutzetako unitate hartan, uste dutelako femeninotzat hartu ohi 
izan diren gorputzek (umetokia, obarioak eta bi bularrekin) bakarrik ukan ditzaketela kreaturak.

7  lesbianen sexualitatearen gainean diren aurreiritzi sexistak, zeinarentzat sexualitate mota hori ez den benetako sexualitatea, itxura batean 
ez dagoelako koitorik.
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A.3. Heterosexualitatearen presuntzioa:

Hona hemen presuntzio hori irudiztatzen duten adibide batzuk:

Heterosexualitatearen presuntzioa da gehien gertatu zaidana. Nik giltzurruneko kolikoak izaten ditut, 
eta larrialdietan ‘Haurdun egoteko aukera?’ galdetzen didate. Nik, ‘Ez’. ‘Ziur?’. Eta nik, ‘Bai, ziur’. Hala 
eta guzti, haserretu egin nintzen, haurdunaldiko testa egin zidatelako eta negatibo eman nuela esan 
zidatelako. Haserre jarri nintzen, eta haurdun ez egoteaz ziur nengoela nioen zati horretatik zer ez 
zuten ulertu itaun nien, esan niela ez nengoela haurdun baina ez zidatela sinetsi. Eta eurak, ‘Ba…, izan 
ere…’. Nik, berriz, ‘Zergatik ematen duzue jakintzat nire harremanak heterosexualak direla eta agian 
erratuta nagoela? Ari ez naiz, bada, ezetz esaten; ezinezkoa dela’. Ez zait iruditzen nik baimena eskatu 
gabe haurdunaldiko testa egitea giltzurruneko koliko batengatik’. (tl- lgtbi+ emakumeak)

‘Beste bat! Pasa dadila zure senarra’. ‘Ez, senarrik ez dut. Nahi baduzu, nire bikotekidea pasako da, ez 
nire senarra’. Heterosexualitate presuntzioak, bai, ordu guztietan. (Galdetegi autoadministratua)

Medikuek gizonezkoekiko harremanetarako baino ez didate hitz egiten osasun sexualaz, sekula ez 
didate gomendiorik ematen emakumeekin praktika sexual osasuntsuak izateari buruz. (p8 elkarrizketa)

60 eta 65 urte bitartean zerbixeko minbizia prebenitzeko probak egiten jarraitzen dute eta 65 urtetik 
aurrera programa amaitu egiten da, baina emaginak esan zidan emakumeek urte horietatik aurrera 
ere harreman sexualak izaten jarraitzen dugunez eta deskuidatu egiten garenez, bada, ez garela 
deskuidatu behar eta preserbatiboa erabiltzen jarrai nazala gomendatu zidan. Emaginari ia-ia galdetu 
nion ‘Non iruditzen zaizu esan behar diodala jartzeko preserbatiboa nire bikotekideari?’. Baina ez nion 
esan, egoera deserosorik ez sortzearren. (p4 elkarrizketa)

Osasun sisteman, erabiltzaileari heterosexualitatearen presuntzio unibertsala aplikatzen zaio bizialdi osoan. 
azken kontakizun hori 65 urteko emakume batena da, hiru hamarkada baino gehiago daramatza osasun 
langileen aurrean lesbiana bezala ikustarazten, eta haren historia klinikoan sexu-aukera  sartzen ez denez,  bere 
sexualitatea aitortzen ez diotela aurkitzen da azterketa ginekologikoetan, kasu  honetan bezala  beste profesional 
batek artatzen duenean.

A.4. Aukeratutako izenez ez deitzea:

erregistroen eta Notariotzaren zuzendaritza Nagusiaren 2018ko urriaren 23 instrukzioak, transexualen izena 
erregistro zibilean aldatzeari buruzkoak8, eta transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien 
eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012 legean9 aurreikusten den dokumentazio iragankorrak bide 
eman dute azken urteetan transek osasun-txartela eurek aukeratu duten izenarekin izateko. Hori dela eta, kasu 
bakanak dira eurek aukeratutako izena ez den batekin kontsultetara deitzen zaizkien egoerak. Hemen kontatzen 
den hau da horietako bat:

Egoera oso gaiztoa bizi izan nuen duela bi hilabete. Genero-disforiak erasan zidan eta neure buruaz 
beste egiteko pentsamendu asko etorri zitzaizkidan. Lur jota nengoen, eta amak larrialdietara eraman 
ninduen. Han, psikiatrak gela batean itxita eduki ninduen egunetan.  Oso gaizki bizi izan nuen, bakarrik 

8 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOe-a-2018-14610
9  https://www.euskadi.eus/informazioa/Jaurlaritzak-trans-pertsonei-beren-genero-nortasunaren-arabera-tratatuak-izatea-ahalbidetuko-

dien-dokumentazioa-arautu-du/web01-a2berdin/eu/
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nengoen eta guztiek nire mutil izenarekin deitzen ninduten. Izan ere, psikiatraren gomendioa izan zen 
ez nezatela deitu femeninoz. Oso gaizki iruditu zitzaidan, eta nire sufrimendua areagotu besterik ez 
zuen egin. (p3 elkarrizketa)

Nerabe horren transexualitatearen gaineko begirada patologizatzailea nabari da biziarazten dioten egoera horretan. 
ezin da bestela interpretatu artatzen duen psikiatraren gomendio hori, ez du kontuan hartzen berak aukeratutako 
izenez ez tratatzeak dakarkion sufrimendu erantsiaren inpaktua, horixe izanik nerabe horren ongizateari on 
egiten dion eta bere gorputzaz eta generoaz bizitzen ari den prozesuaren kontrolerako lagungarri zaion gauza 
bakanetakoa.

gainera, nerabe horri berak aukeratutako izenez ez deitzeko erabaki hori euskadin martxan jarritako suizidioari 
aurrea hartzeko estrategiak (Osakidetza, 2020) baldintzaturik dago, erabat. Plan horretan, suizidioa eta bere 
buruaz beste egiteko asmoak gaixo dagoen buru baten ondorio dira, psikopatologia baten sintoma, hori jasaten 
duenari erabakiak hartzeko gaitasun oro kentzeko justifikazioa. eta ematen du aukeratu izan duen izena bere buruaz 
beste egiteko asmoa bezain kaltegarria dela; areago oraindik, psikiatra horren iritziz jarrera suizida indartzen du. 
“Pazientearen onerako”10 den aitzakiarekin, nerabe horrek kohertzio bikoitza jasaten du: hark aukeratutako izena 
eta haren askatasuna ukatzea. izan ere, bere gogoaren kontra ospitaleratzen dute astebetez.

A.5.  Bitartasuna: 

azterlanean parte hartu dutenen kontakizunetan, osasun-esparruan etengabe agertzen dira bitartasunaren eskemak 
sozialki gorputzei eta generoei begiratzerakoan::

Pasa den urtean arazo bat izan nuen, ekografia bat egitera bidali ninduten eta, egiten ari 
zitzaizkidanean (zilborraren parean zen), egiten ari zitzaidana bat-batean geratu egin zen, eta gelatik 
joan zen harridura handiko aurpegiz, gero itzuli eta ekoa egiten jarraitzeko.  Ez zidan ezer esan, baina 
uste dut harridura ekoa egiten hasi zenean nire gorputz barruan umetokia eta obarioak ikusteak 
eman ziola, ez zuelako espero halakorik egotea. Gizon trans bat naiz, kanpotik oso itxura maskulinoa 
dut, horregatik uste dut harritu zela asko, eta gelatik benetan ni nintzela egiaztatzeko irten zela. 
(galdetegi autoadministratua)

Nahi ez dudan generoaz tratatzen naute, kontua da bularretatik ebakuntza egin nahi dudala eta 
Gurutzetara jo dudala. Ez naiz bitarra, eta hori arazo izan da, ez didatelako aitortu kontua eta gizon 
trans modura pasatu behar izan naizela onartu eta ebakuntza egin ziezadaten. Asko landu behar izan 
dut hori psikiatrarekin, ez zidan-eta askorik sinesten. (galdetegi autoadministratua)

Biok ezin gara agertu GGUren (Gurutzetako Giza Ugalketako Unitatea) barruan, biok probak egitea 
erabaki dugu baina sistemak ez du onartzen bi emakume bikotekide izatea eta biok probak egiterik. 
(galdetegi autoadministratua)

Ginekologiako kontsultara joan nintzen, eta emaginak goitik beheraino begiratu ondoren zer egiten 
nuen bere kontsultan galdetu zidan hainbat aldiz. Eta nik ere beste hainbestez erantzun nion hitzordu 
bat nuela, eta horrela denbora batez, harik eta gizonezko transa nintzela eta bagina nuela azaldu nion 
arte. (galdetegi autoadministratua)

10  Norberarentzat arriskua izatea da, egun, gogoz kontra ospitaleratzeko egokiespen argi bakarretakoa.
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b .  b eg i r a d a  pato lo g i z at z a i l e a

lgBTi+ pertsonak osasun sistemaren begirada patologizatzailearen pean egon izan dira, eta jarraitzen dute 
egoten. Ondorioz, euren esperientziari balioa kentzen zaie, aniztasuna gaixotasun, nahasmendu edo anomalia 
gisa kontzeptualizatzen eta sailkatzen dute, eta dinamika diskriminatzaileak pairatu behar izaten dituzte praktika 
klinikoetan.

B.1. Arriskuko praktika sexualak gizonezko homosexualetan

kontakizunetan aipatzen da medikuek oraindik arriskuko praktika sexualtzat dituztela gizonezko homosexualen 
artekoak.

Niri gertatu izan zait kontsulta batean nagoela gay naizela esan eta ‘a!’ entzutea. ‘Orduan GIB proba ere 
egingo dizugu’, aurrez emanik promiskuoa naizela. (tg- lgtbi+ gizonak)

B.2.  Gurutzetako GIUrako bideratze korapilatsua11

Unitate espezializatu horrek gurutzetan hamarkada bat baino gehiago daraman arren, oraindik ez da batere 
erraza lehen mailako arretatik horra bideratzea. Orain dela hamarkada batzuetako gogortasunez ez bada ere, 
transexualitatea buruko nahasmenduarekin lotzen jarraitzen dute, eta osasun langileentzat konplexutasunez 
betetako egoera izaten jarraitzen du. Hurrengo kontakizunean azaltzen den egoera sarri gertatzen da oraindik ere:

Nik bi gauza esan ditzaket. Bat, hormonazioarekin hastea erabaki nuenean nire medikuak ez zuen 
jakin nora bideratu, eta osasun mentaleko zentrora bidali ninduen. Handik, berriz, Gurutzetara. Behar 
baino denbora gehiago eraman zidan kontu horrek, bi hilabete gehiago edo, osasun mentaleko 
zentroan luzamendutan eduki nindutelako, egiaztatzeko benetako gizonezko transa nintzen! (galdetegi 
autoadministratua)

Horri buruz, honako hau aipatzen zen osasun-eragileen tailerrean:

Mediku bati trans eskari bat iristen zaionean mundua gainera jausten zaizu, eta ‘Nola konponduko dut 
orain nik hau?’ diozu. (olt – osasun-eragileak)

zer du berezitik edo konplexutik trans eskaera batek beste mediku eskari batzuen aldean? zergatik ezjakintasun 
orokor hori lehen mailako arretan gurutzetako giU baliabide horri buruz? zergatik da hain zaila eskari bat 
gurutzetara bideratzea? Trans errealitateari heltzerakoan medikuen aldetik oraindik den patologizazioa da 
horientzako erantzun bakarra.

B.3. Genero autodeterminazioa ez errespetatzea

ekainaren 27ko 9/2019 legeak, Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari 
buruzko ekainaren 28ko 14/2012 legea12 aldatzen duenak, ezartzen du pertsonaren transexualitatea genero 
autodeterminazio bidez arautuko dela. Horrek esan nahi du pertsona batek transexual gisa identifika dezakeela bere 
burua, diagnostiko edo txosten psikiatriko eta psikologikoren edo mediku-tratamenduaren beharrik gabe.

11   gurutzetako genero identitatearen Unitatea, Osakidetzak jarria hormonazio eta ebakuntza kirurgiko bidez transexualei trantsizioa burutzen 
laguntzeko.

12 https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/ley/bopv201903347/es_def/index.shtml
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legeak hori badio ere, gurutzetako giUn artatzen dituzten pertsonei azterketa psikiatriko bat eskatzen zaie oraindik 
ere, kontakizun honetako kasuan bezala:  

Endokrinoarengana joan izan naizenean psikiatrarengana joatera behartu nau, naiz eta legea eskuan 
ez zaituzten hara bidali beharrik. Hara zergatik bidaltzen ninduen galdetu nion, legearen kontu hori 
aipatuz, eta endokrinoak erantzun zidan pentsatzen nuena ez nuela egingo espero zuela. Nik, prozesua 
ez luzatzearren, psikiatrarengana joatea erabaki dut, hormonazioa ez diezadaten luzatu, lehendik ere 
asko itxaron dut-eta. (galdetegi autoadministratua)

alderdi asko dira kontakizun horretan aztertu beharrekoak, baina hiru nabarmentzen dira:

 C   gurutzetako giUk araudi bat ez betetzeko duen erraztasuna, artatzen dituen pertsonen autodeterminazioa 
ez aitortzean, era ez arautuan (ez baita txosten formalik egiten) arreta psikiatrikotik pasatzera behartuz 
hormonazio prozesuari ekin baino lehen.

 C   Hormonazioa atzeratzeko ezkutuko mehatxua psikiatriatik ez bada igarotzen.

 C   Trans pertsonen babes gabezia kontsultan, psikiatriara joan ala ez eurek erabakitzeko aukerarik gabe 
direlako.

genero autodeterminazio hori ez errespetatzeko beste modu bat da transek adierazten duten kexa medikuen 
aurrean azaltzen dutenean bere gorputzean hormonazioarekin eta ebakuntzarekin esku-hartzeko bere nahia:

Behin psikologoarengana joanda esaten dit bide horretan lagunduko didala, baina ondo pentsatu behar 
dudala jarraitzen dit esaten, bizitza osorako aldaketa bat dela. Tira, pentsatzen dut pertsona asko 
daudela hamaika aldaketa egiten dituztenak, ez agian sexuarenak, baina bai beste aldaketa batzuk bere 
bizitzan, baina horregatik ez zaie behin eta berriz jarduten. Damutzen eta itzultzen bazara horrekin 
daude beti. (p2 elkarrizketa)

Eta ondo pentsatzeko gomendioa egin zidan gero, sexua aldatzeko ebakuntzarekin ezingo nituelako 
lehengo gauzak egin, ez nuela orgasmorik edukiko eta ez  nuela izango sentsibilitaterik, ezta ere bizitza 
sexual beterik. Nik ez nion eskatu gomendio hori, nire gorputzari buruz zuen iritzirik alegia, nik baduk 
nahiko heldutasun nire adinerako, gauza asko bizi izan ditut honez gero, eta badakit zer nahi dudan eta 
zer ez dudan nahi. Eta nahi ez dudana da nire larruan jartzen ez den norbait niri iritzi batzuk, gomendio 
batzuk, ematen ibiltzea. (p6 elkarrizketa)

B.4. Intersexualitatea

Sexu-generoari buruzko sistema hegemoniko bitarraren nola baztertzailearen logikak areagotu egiten du pertsona 
intersexualen zaurgarritasuna arauzko parametro batzuetara doitzen ez diren segu-organuekin jaiotzea arazo mediko 
handi bat dela uste duen osasun sistema batean. Horren aurrean esku hartu beharra dago, dela hormonazioarekin 
dela txikitan genitalak berreraikiz. intersexualitatea sindrome batzuen esparruan bakarrik hartzen da kontuan. 
azterlan honetan parte hartu duen intersexualak zuzenean jasaten ditu abordatze mediko horren ondorioak. Haren 
sufrimenduaren hein handi bat mediku-estamentuak urtetan garatutako sekretismo eta tabuagatik da, gazte honen 
kontakizunean ikusten den moduan:

Asko luzatu ziren zer gertatzen zitzaidan azaldu zidaten arte, oso inpaktu bortitza eragin zidan, 
gainera. 13 urte inguru izango nituen eta nik uste nuen ikasgelako besteak bezalakoa nintzela, ikusten 
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nuen hilekoa ez zitzaidala heltzen baina pentsatzen nuen nire garapenagatik izango zela. Oso gogorra 
izan zen seme-alabarik ezingo nuela izan jakitea. Eta hori esan zidaten pentsatua zutelako ebakuntza 
bat egin eta baginaren berreraikitzea egitea, eta nik ez nuen ezer ulertzen. (p8 elkarrizketa)

B.5. Jokabide sexualaren balorazioa

Sexualitateak patologizatzeko modu bat da giB eta beste STi (sexu-transmisiozko infekzioak) batzuen kutsapenen 
atzean dauden praktika sexualak epaituz esku-hartzea. Osasunarentzako ondorioak begibistakoak dira elkarrizketa 
izan den osasun-eragile horrentzat:

Ez da esaten esan beharreko guztia, ez da informazio guztia partekatzen, eta hori guztiori zergatik 
eta epaitu egingo nauten edo ohartaraziko didaten sentsazioa dudalako. Orduan, horren aurrean, 
informazioa ezkutatzen da, klinikarentzat eta prozesuarentzako oso garrantzitsuak izan daitekeena, 
gainera. Normalean, jendeak esaten dizu nahiago duela gezurra edo ezer ez esatea, edo saihestea. 
Askotan gertatzen den kontu bat da jendea ahalik gutxien hitz egiten saiatzen dela kontsultan, hartara 
handik lehenago irteteko. (as4 elkarrizketa)

Tratua ezberdina izan daiteke artatua afrikarra bada. Gehiago epaitzen da orduan, praktika sexualei 
buruzko iruditeria bat dagoelako, eta kondoia zergatik ez duzun erabiltzen bezalako galderak edo 
bizitzan egiten duzunaz kontzienteago izan behar duzula entzun behar izaten duzu. Ematen du 
afrikarrek ez dakitela ondo bere osasunaz arduratzen, halako galderak deserosoak dira askotan, 
aurreiritziz beterik daudelako eta kulturarekin zerikusia duelako. Arduratsuagoa izan behar zarela esaten 
dizute, eta batzuetan are zuri leporatzen dizute errua, eta ‘ez esan orain ezer, zeren zeuk erabaki duzu 
harreman bat izatea’ esaten dizute. Eta, bai, erru asko dago. (as7 elkarrizketa)

C .  j a r r e r a  n a b a r m e n k i r o  lg t b i + fo b i koa k  e d o  n a b a r m e n k i r o  a r r a z i sta k ? 

atal hau galdera batekin hasten da. Horren arrazoia da ikerketa honen esparruan hizpideratu diren jarrera 
nabarmenkiro lgTBi+fobikoek lotura zuzena dutelako pertsonen arrazializazioarekin, horiek mendebaldarrak eta 
zuriak ez direnean.

kontakizun batzuen irakurketatik antzemango denez, horietan oso nabaria da langile sexualek jasaten duten 
estigmatizazio itzela. ASKABIDEk dioskunez, trans langileen %90k dio motaren bateko edo besteko diskriminazioa 
jaso izan dutela osasun arloan. azterlanean parte hartu dutenetako batek, adibidez, hau dio:

Ez dut nik zertan jasan zirujauarengana heldu eta prostituzioan aritzen den etorkina, beltza eta transa 
izateagatik sailkatu eta honelakoak entzun behar izatea: “lanez aldatu beharko duzu, modeloa izan 
behar zinateke, oso ederra zara”, edo “uzkia ez zenuke erabili behar harreman intimoetarako”. Niri 
horrela zuzentzea ere... eta bukaeran nirekin argazki bat ateratzea eskatu zuen, eta nik, blokeatuta eta 
erantzuteko ahalmenik gabe nengoenez, onartu egin nuen argazkia ateratzea. Baina nola eska dezake 
nirekin argazki bat ateratzea? Errespetu gehiago merezi duzu. Laguntzaileak mugikor batekin atera 
zigun argazkia. Jendeak askotan zirku bat bezala ikusten gaitu, entretenimendurako edo animaziorako, 
ezta? (p6 elkarrizketa)

Ia ez naiz joaten larrialdietara, saihestu egiten ditut ahal bada, joaten naizen bakoitzean oso deseroso sentitzen 
naizelako. Segurtasunekoek, ohatilariek, erizainek, guztiek begiratzen didate eta elkarri ukondokoak  eman 
eta txutxu-mutxuan aritzen dira, elkarri begiratu eta barre egiten dute; garbi dago nitaz ari direla, feriako 
mono bat banintz ateratzen dira ni ikustera, ‘begira nor dagoen itxarongelan’. (p6 elkarrizketa)
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Hurrengoa arabiar trans bati gertatutakoa da:

Pandemiagatik izu-atake bat eman zidanean larrialdietara joan nintzen eta psikiatrak esan zidan 
kanpokoa izanez poz gehiago izan behar nuela hemen egoteagatik eta hemen bizitzeko aukera 
izateagatik, lekua kentzen ari nintzela arreta psikiatrikoaren beharrean zen hemengo jendeari. Ez zidan 
ezer esaten utzi, eta bere galderei bai edo ez besterik ezin nien erantzun. (galdetegi autoadministratua)

emakume lesbiana baten kontakizuna ere etorkinekiko den mespretxuzko jarreraren ildotik doa:

Ez ezazu hitz egin latinoz, esan zidan medikuak, hitz egin ondo gaztelaniaz, ‘voltearse’ [irauli] ez da 
gaztelania. Eta euskaraz hitz egin zidan, esan nion ez nuela ulertzen, eta ‘zer egiten duzu orduan hemen 
euskaraz jakin gabe, hemengo hizkuntza izanik?’ esan zidan. Egia esan, txarto tratatu ninduen, aginduak 
zakar ematen zizkidan. Hasieran hitzordurik ez nuela saiatu zen esaten, kanpokoak hitzordurik gabe 
“joan ohi” garela medikuarengana. (tl – lgtbi+ emakumeak)

arrazismoak balorazio okerrak eragiten ditu, baita une biolentoak ere:

Gure egoera, denbora luze batean, orain agian ohitu egin gara edo ez da hainbeste nabaritzen, baina 
XXX haurra izan den bitartean eta lehen urteetan, nire emaztea arrazako emakumea izatean, emaztea 
haurra zaintzeaz arduratzen zen neska modura eta ni haurraren ama bezala artatzen gintuzten. Horrek 
une oso deserosoak sorrarazten zituen sarritan, are sesioren bat ere izan genuen pertsona jakin 
batzuekin. (as8 elkarrizketa)

egoera hori bereziki kezkagarria da osasun langileek erabiltzen duten mendekuzko tonuagatik indarkeria hitzezko 
eta fisikoaren biktima izan denaren gainean:

Duela gutxi festan nenbilen eta koma etilikoa izatetik hurbil egon nintzen, anbulantzia etorri zen eta nola 
deitzen nintzen galdetu zieten nire ingurukoei. Horiek XXX nintzela erantzun zieten, eta anbulantziako 
neskak: ‘ez, XXX ez, bere benetako izena baizik’. Anbulantzian sartu eta Basurtuko larrialdietara eraman 
ninduten, eta han zegoen jendea barrezka hasi zen, esanez neska nintzela, eta hormonazioarekin zenbat 
denbora neraman galdetu zidaten. Lekuz kanpo zeuden halako hitzak. Bagina zergatik nuen galdetzen 
zidaten, eta bularrak ukitu zizkidaten. ‘Ebakuntza egina zaude?’ galdera etorri zen gero. Are ‘operatua’ 
deitu zidaten. Badakit gaizki dagoela pandemia garai honetan pertsona bat mozkortuta dagoelako 
artatu behar izatea, baina horregatik ez dute zertan horrelakorik esan beharrik. (p2 elkarrizketa)

Osasun arloan lgBTi+ pertsonen kontra egiten den diskriminazio eta indarkeria instituzionala eragozpena da 
osasun-zerbitzuetarako aukera-berdintasunean. Urrakortasun-arrisku handiagoko profilak identifikatu daitezke 
pertsona trans eta migratzaileak direnen artean.

2 . 1 . 5 .  j a r d u n b i d e  eg o k i a k

azterlanean parte hartu duten pertsonek osasun sistema publikoari buruz kontatu izan dituzten jardunbide 
egokietako asko osasun langileen sentsibilizazioari eta borondate onari zor zaio. Jardunbide egoki horiek osasun 
alorreko tratuan orokortuak izan behar liratekeen jarrera eta jokabideak adierazten dituzte.

Jarraian azaltzen diren kontakizunek ondo islatzen dute eguneroko tratua eta arretan emandako akatsez konturatzea 
oinarri ona direla osasun langileen jarrera eta jokabideetan aldaketa gauzatzeko. aldaketa horiek garrantzitsuak 
dira artatutako lgTBi+ pertsonentzat.
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aurreko esperientzia oso garrantzitsua da osasun profesionalentzat:

Konfiantzazko harremana da lortu behar dena, 15 urtez egon naiz lanean toki berean, gainera neure 
herrian, eta konfiantzazko harremana baldin baduzu gauzak ondo irteten dira. Nik izan ditut haurdun 
geratu izan diren bikotekide lesbianak eta orain dela urte batzuk ama batek kontatu zidan haren alaba ez 
zela sentitzen emakume, gizon baizik, eta ‘zer egingo dut?’ nioen neurekiko. Jakin izan nuen Gurutzetan 
GIU zegoela, haiekin harremanetan jarri nintzen eta bolantea fax bidez bidali nien. Haiek neska artatu 
zuten eta, egun, tratamendu hormonala ari da egiten. (olt – osasun-eragileak)

GIB kasuetan bakarrik ez, gainerako STI kasuetan ere saiatzen gara pertsona batzuen eta besteen artean 
bereizketarik ez egiten eta oso aseptikoak izaten. Sexu-transmisiozko gaixotasun bat duen pertsona bat 
etortzen denean, zer gertatzen zaion hasten natzaio galdetzen, galdera arruntenak egiten dizkiot, eta 
ondoren beste galdera batzuk: ‘harreman sexualak gizonezkoekin, emakumezkoekin ala biekin dituzu?¡. 
Eta horri erantzuten diotenaren arabera, badakit zeren bila joan behar naizen eta ez naiz gehiago 
endredatzen, zerbait kontatzea nahi diguten jendearekin salbu. Eroso sentiarazten saiatzen gara, iruditzen 
zaigu berak nahi badu kontatutako digula zerbait berezia, baina ez dugu behartzen. (as5 elkarrizketa)

Nik beti egiten dudan gauza bat da galdetzen diodanean bikotekide harremanik duen beti eransten 
diodala ‘bikotekiderik baduzu’. Aspaldi konturatu nintzen horretaz, egintzat ematen duzu bikotekidea 
heterosexuala izango dela, baina okertu egiten zara, eta behin hanka sartu ondoren buruan iltzatzen dut 
hurrengorako, eta bikotekiderik duen galdetzen diot. Eta ikusten dudanean ez dagoela argi eta kontatzen 
duenaren arabera ematen badu aipatzen ez dituen bikote-harreman batzuk egon daitezkeela, nik zuzenean 
ikertzen dut, eta hauxe galdetzen diot:  ‘inoiz izan duzu arazoren bat zure sexu-identitarearekin?’ Edo, ‘ez 
duzu argi?’ Edo ‘izan duzu inoiz harremanik bestelako generoarekin?’. (as3 elkarrizketa)

Osasun langileen hurbiltasuna eta sentsibilitatea lagungarria da:

Alabaina, bestelako egoerekin aurkitzen zara zenbaitetan, genitaletan onddoak nituen eta medikuarenera 
joan nintzen. ‘Bikotekiderik duzu? Bai, neska bat.’ Eta hark ere tratatu beharra zuela esan zidan, 
kutsakorra delako, eta etorri eta errezeta bat egingo ziola. Naturaltasunez eta arazorik gabe.

Norekin aurkitzen zaren, jakina! Ni San Ignazioko Moduluko emakumezko ginekologo batengana 
joaten naiz, ikuspegi feminista duena, eta ez dut izan arazorik horrelako gauzetan. Badago aurretiko 
sentsibilizazioa. (tl – lgtbi+ emakumeen elkarrizketa)

Paper batzuetan nire NAN izena agertu denean nahastera iritsi dira, alderantziz zela  pentsatuz, 
emakumezko transa naizela eta ez mutiko transa, nahastu egin dira eta sentitzen dutela esan didate. 
Zeharo genero gabea izan behar naiz, antza. (p7 elkarrizketa)

Niri Donostian gertatu zitzaidan, nire mutilarekin ospitalera joan behar izan nuenean. Larrialdietara 
lagundu zidan eta ni gurpil aulkian nindoan. ‘Gizon hau zurekin dator?’ galdetu zidan eramaten ninduenak. 
‘Fidatzen zara horretaz?’ Eta nik baietz. Gizon hura atsegina zen eta laguna nire bikotekidetzat hartu 
zuen, eta horrek lasaitu egin ninduen. (tg- lgtbi+ gizonak)

Bombero Etxanizen oso ondo artatzen dute. Marimar sekulakoa da, sekulakoak dira hango mediku 
guztiak. Halakoxeak izan behar dute, gainera, arreta oso berezia delako. Medikuek hitz egin behar 
duten moduan hitz egiten dute, patxadan eta lasai, konfiantza eta babesa emanez, halakoetan izan 
behar den moduan. (p6 elkarrizketa)
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2.2.  Botiketarako aukera eta medikalizazioa

2 .2 . 1 .  b ot i k e ta r a ko  a u k e r a

azterketan galdera honi erantzuten zaio: lgTBi+ pertsonek gainerako herritarren baldintza berberetan dute 
botiketarako (giB, hormonak, antsiolitikoak...) eta tratamenduetarako (lagundutako intseminazioa, trans trantsizioa...) 
aukera?

galdetegi autoadministratuan parte hartu duten pertsonek ez dute arazo modura bizi botiketarako sarbidea. ez da 
ildo horretan batere erantzunik. lehen ere azaldu izan dugu transek eskatzen dituzten hormonaziorako aukeran 
izaten diren atzerapena eta emakume lesbianei proba ginekologikoak egiteko emandako ezetza.

Osasun-eragileei egindako elkarrizketa eta tailerretan, botiketarako aukera zailtzen duten kontu batzuk aipatu izan 
dira. Hein batean, zerikusia dute osasunerako prestaziorik eta, beraz, botikak eskaintzeko eskubiderik ez izatearekin:

Une honetan, arazo handia da osasun-prestaziorako aukera, eta beraz, botiken prestaziorako aukera, 
erroldatzearen mende egotea. (as4 elkarrizketa)

Eta, gero, arazoa medikuen aldetik. Zerbait behar duzunean eta GSn ez bazaude sartuta, baliteke 
botika zehatz batzuk behar izatea baina ez ematea. (as7 elkarrizketa)

automedikazioa eta horrek osasunean eragiten dituen arazoak dira botiken prestazio arauturako sarbiderik ez 
izatearen ordaina:

Erroldatuta nengoenean txartela lortu nuen eta medikuari azaldu nion endokrino bat behar nuela, urte 
asko nituelako neure kontura botikak eta hormonak hartzen. (p6 elkarrizketa)

Osasun-eragile batek esaten duen moduan, garrantzitsuak dira botiketarako aukera izateko erak, batik bat giBa 
tratatzeko baldin badira, horrek estigma handia sortzen duelako gizartean:

Irudipena dut GIBarentzako medikazioa ospitaletik eman izate hutsa oztopo dela botikak eskuratzeko. 
Pazienteak pastilla ez du hartzen bere auzoko farmazian, eta Ondarroakoa bazara Galdakaoko 
ospitalera joan behar duzu, gero hango gela batean itxaroteko, jende askok badakielarik hara zertara 
zoazen, eta horrek estigma sortzen du, itxaron beharra duzu eman diezazuten. (olt – osasun-
eragileak)

Ulergarriak dira familiako mediku horren hitzak, kontuan hartuta kontakizun horietatik ondorioztatzen den estigma 
galanta seropositiboak diren pertsonen artean. estigma oztopo bihur daiteke botikak eskuratzeko:

GIBaren gaia zeharo estigmatizatuta dago hemen, eta Senegaletik edo Afrikatik etortzean hori zuten 
pertsonek ez dute kontatzen, beldur direlako. (as7 elkarrizketa)

Ni ez nago ehuneko ehunean, ezin naiz egon, ezkutatu egiten naiz botika hartzeko, jendeak ezin du 
jakin birusaren aurkako botikak hartzen ari naizela. Etxean bertan ere isilean ibili behar izaten naiz. 
Norbaitekin ligatzen badut eta asteburua berarekin pasatzen badut, ezkutatu egin behar izaten 
naiz botika hartzeko. Niri berdin litzaidake, baina eskandaluak ez dit konpentsatzen, ezkutatu 
egin behar izaten naiz eta ez dut erakusten hartzen ari naizena; ezkutatu egiten ditut botikak, 
isilean eraman behar izaten dut zeren jendea berehala hasten da esaten ‘Ze pena! Hil egingo da, 
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mari-zikina! Zer zikina!’ eta halakoak. Hori da GIBaren estigma. Jendea ez da konturatzen jada 
badaudela botikak eta ez duzula transmititzen. (p6 elkarrizketa)

antirretrobiralak hartzeari uztea da kontuan hartu beharreko alderdi bat. Jarraian azaltzen den kontakizuna 
adinean sartua den etorkin gay batek egindakoa da. lur jota dago atzerritarren legeriak ez diolako uzten 
Bilbon bizitza duin bat eramatea, gutxieneko egonkortasun batekin (egoera arautuan egotea, lan bat izatea, 
etxebizitza...):

Bizitza osoa daramat borrokan. Bizitza hobeago bat izateko atera nintzen neure herrialdetik, 
baina ikusten dut ezin dela. Mundu honetan bizitzen jarraitzea interesgarri egingo didan zerbaiten 
beharrean naiz. Seropositiboa naiz, eta medikazioa eta pastillak hartzeari uko egiteko asmoa dut, 
birusak apurka-apurka eraman nazan. (galdetegi autoadministratua)

errealitate horretatik urrun, hau kontatzen du beste etorkin batek:

Nik dakidana da tiroidearentzako botika merkeagoa dela hemen Kolonbian baino, hangoa bainaiz. 
Kolonbian, osasuna negozioa da eta pazientea bezero bat da. Hemen ez dugu sentsazio hori. 
Kolonbiako mediku batek botikarik garestiena errezetatzen du gero farmazian erosia izateko. (tl – 
lgtbi+ emakumeak)

eztabaida-tailerretako batean parte hartu zuen emakume horren irudipena da euskal Herrian osasuna ez dela 
negozioa. kolonbian ez bezala, euskal Herriak osasun publiko indartsuagoa du eta baliabide gehiago inbertitzen 
dira, gizatiarrak zein materialak13. Botikei dagokionez, berriz, euskal gizarteak kolonbiarrak baino aukera handiagoa 
du prezio merkeago batean eskuratzeko, farmaziako koordainketa sistema aniztun baten bitartez14. Horrek esan 
nahi du euskal Herrian osasuna ez dela negozioa, kolonbian den moduan? ez seguruenik, euskadiko osasungintzari 
buruz MedicusMundiren 2017ko txostenak dioen moduan. Txostenak dio urtez urte geroz handiagoa dela osasuna 
negozio-nitxoa bihurtzen duen pribatizazio prozesua.

2 .2 .2 .  g u r e  b i z i t z e n  m e d i k a l i z a z i oa 

SOrueta eta al.en ildoari (2011) jarraituz, medikalizazioarekin handitzen doa medikuntzaren eremua; lehen arazo 
medikotzat ez zirenak eta horientzat medikuntzak soluzio egoki eta eraginkorrik ez duen arazo asko ere biltzen 
ditu orain. Besteak beste, gure bizitzetan beti ohikoak diren eta izaten jarraitzen duten egoera batzuk (zahartzea, 
menopausia, sexualitatea eta generoa, tristura, dolua, biharamuna, nekea, haurdunaldia, etab.) prozesu 
patologikoetan bihurtzetik letorke, eta medikuntzarekin zerikusirik ez duten egoerak medikuntzarekin konpondu nahi 
izatetik, egoera sozialak edo politikoak edo pertsonen arteko harremanen esparrukoak direnean.

Medikalizazioa osasunaren ikuspegi bio-mediko baten parte da, osasun-politika jakin batzuen ondorio, hain zuzen 
bizitzaren medikalizazioa eta osasunari eta gaixotasunari buruzko sinesmen eta igurikimen batzuk sustatzen 
dituztenak, industria farmazeutiko indartsu batek osasunaren geroz kontrol handiagoa izanik.

Sexu- eta genero-aniztasunarentzat, medikalizazioa araura egokitzen ez diren sexualitate, genero eta gorputzak 
patologizatzeko eta horiek sendatzeko terapia bilakatu da. aniztasunaren abordatze mediko hori sarritan azaleratu 
da ikerketan zehar.

13 Health Care index by Country-ren arabera, 2021, https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
14 ikus https://www.irekia.euskadi.eus/eu/debates/901?stage=conclusions
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a .  g u z t i o k  m e d i k a l i z a z i oa r e n  b i kt i m a  e ta  a kto r e  g a r a

guztiok bizitzaren pixkanakako medikalizazioaren biktima eta aktore gara, ixten den zirkulu baten gisara. Hurrengo 
kontakizunetan ikusiko dugunez, medikalizazioa erabiltzaileok eta osasun langileek bultzatzen dugun errealitate 
bat da: 

A.1  Guk geurok, uste dugunean edozein egoera, arazo, ondoez edo sufrimendu farmakoekin konpon 
daitekeela: 

Botikak gehiegitan hartzen dira, gauzarik txikiena dugunean ere medikatzeko nahian gara, oso arraroa 
da hori egiten ez duen pertsona. ‘Gramo bateko paracetamola har badezakezu, hobeto! Jendea botikak 
lepo harturik joaten gara askotan kontsultara, sarritan ez dagozkionak hartuta, gainera. (tl – lgtbi+ 
emakumeak)

Nik uste dut sistema osoa dela. Pastillen salerospen iluna hautematen da: ‘ez duzu lo ondo egiten? 
Itxaron, soberan ditut-eta niri eman zizkidaten pastilla hauek. Hartu!’ Eta niretzako jarraibidea zuk 
hartzen duzu, nik ondo egiten dut-eta lo. Eta denborarik ez dutelako ere bada, deitzen diozu medikuari 
telefonoz eta lo egitea kostatzen zaizula, estresarekin eta antsietate handiarekin nabilela esatearekin, 
tori antsiolitikoak! Oso azkar bizi gara, eta egun batean ez badut ondo lo egiten, pastilla bat ahora lo 
egiteko! Gizartea medikalizatuago dago. (tl – lgtbi+ emakumeak)

A2.  Osasun langileek eurek, jakitun izanik ere botikak ez direla konponbidea, farmakoak errezetatzen 
dizkiete euren pazienteei:

Osasun-sistemak botikak emanez erantzuten dio paziente bakoitzaren edozein eskariri, halaxe erakutsi 
izan digutelako eta hori izango delako, ziurrenera, indartsuenak sentitzeko modua. Eta botikarik hartu 
nahi ez dugunean ere egoera nahikoa konplexua izaten da. Bizitzan ondoez mordoa dago edo estutasun 
edo zailtasun piloa dago botikarik ez nukeena nahiko ematea, horrek ataka batean ere jartzen zaitu, 
alde batetik ez duzulako botikarik agindu nahi baina, bestetik, ez dakizulako zer eman diezaiokezun. 
Osasuna ez da bakarrik osasun arloko kontu bat, beste arlo askok ere zerikusia dute eta, jakina, guk 
oso gutxi eragiten dugu. (olt – osasun-eragileak)

Determinatzaile asko daude pertsona horiek, adibidez, lehen mailako arretara joatera bultzatzen 
dutenak larritasuna edo estutasuna dutelako eta une horretan lehen mailako arretatik ematen zaien 
laguntza txikia, garbi izanik ere ez dela arazoari heltzeko modurik onena, agian antsiolitiko bat edo 
innotiko bat ematea dela gau batzuetan lo egin dezan... Egia da arazoa askoz handiagoa dela eta 
osasun-sistematik kanpo dauden beste ikuspegi batzuetatik heldu beharra zaiola, baina tira, kontsulta 
unean zuk egin dezakezun apurrak horixe egitera bultzatzen zaitu. (olt – osasun-eragileak)

Medikalizazioa irteera indibidual eta azkarra da egitura bidegabe batzuen ondorio diren egonezin batzuentzat, 
askotan gaixotasun batekin zerikusirik izan gabe. Badakigu medikuen aldetiko jokabide horiek ez diotela erantzunik 
ematen arazo askori. kontakizun horietan auzitan jartzen da, nahiko era kritikoan jarri ere, osasun-sistema baten 
funtzionamendua. Horri buruz hartzen diren erabaki politikoak geroz urrunduagorik daude pazienteengandik eta 
osasun langileengandik.

Ondoren, lgTBi+ pertsonen bizitzei loturik dauden hiru alderdi aztertuko ditugu, medikalizazioarekin zerikusia 
dutenak. lehen ere aipatu izan ditugu ikerketan: trans pertsonak eta botiken bidezko trantsizio-prozesuak, lesbianak 
eta lagundutako intseminazioa, eta gayak eta Prep.
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2018. urtean onartu eta argitaratu zen Cie 1116 berrikusi eta eguneratzeko prozesuaren ondorioz, transexualitatea 
ez da jada buruko nahasmendu17 bat, eta genero-inkongruentzia izatera pasatu da. Trans pertsonen artean 
ezagunagoa da genero-disforia gisa, eta honela definitzen da:

Zure gorputzarekin gaizki egotea, zure gorputzarekin gaizki sentitzea. Zarena ez zarela sentitzea. Ikusi 
nahi ez zaren moduan ikustea. Gaur, Aldartera etortzeko prestatzen ari nintzela, ispiluan begiratu eta 
barregarri sentitzen nintzen. Gaizki sentitzen nintzen, sentitzen nuen dena gorrotatzen nuela, nire 
gorputza, nire itxura, den-dena. Ispiluan begiratu eta oso urduri jartzen nintzen. Batzuetan gertatzen 
zait, beste batzuetan ez. (p3 elkarrizketa)

genero-disforia edo gorputzeko ondoeza (horrela hasiko gara deitzen hemendik aurrera, medikuen hitz 
patologizatzaile bat ez erabiltzeko) da mediku eta psikiatrek pertsona baten transexualitatea ezartzeko sintoma 
nagusiena. gizarteak trans pertsona batetik espero duena da bere gorputzari gorroto izatea eta esleitu izan 
zaionaren bestelako generoa nahi izatea, ezin duelako jasan berak bizi duena. gainera, orokorturik dago okertu 
dena ama natura izan denaren pentsamendua, trans pertsonei okerreko gorputz bat eman izan dielako. ikuspegi 
hori argitasun handiz jarri zuen auzitan Missé-k (2018).

gorputzeko egonezin horien izaerari dagokionez, gure analisia elkarrizketatu baten egindakoaren ildotik doa:

Nire ustez, genero-disforiaren jatorria edertasunari buruzko arauen sistemetan dago, indartsuagoak 
dira-eta trans jendearekin, eta horrek sortzen du presioa zure gorputza ez ikusteko ezarritako arauen 
ildotik. (p3 elkarrizketa)

Missék adierazi moduan (2018), gorputz okerraren paradigma da transexualitatea kokatzeko erabiltzen den 
esparru hegemonikoa, eta gorputzeko ondoezentzako erantzun ofiziala da gorputza aldatzea trantsizio prozesu 
baten bitartez, genero batetik bestera pasatzen delarik. gizarteak, osorik hartuta, espero du transa denak 
generoa berresleitzeko trantsizio bat egitea hormonazioaren eta ebakuntzaren bidez. Horri buruz, hauxe esaten 
du pertsona batek:

Osasun esku-hartzeak orokorturik daude, kolektiboari buruz dagoen ikuspegia da hormonatu eta 
ebakuntza egin beharra duzula. (p7 elkarrizketa)

Osasun esku-hartzea da Osakidetzan gurutzetako giU bidez den alternatiba bakarra, erroteta (2020) bertako 
psikiatra ohiak eta hurrengo kontakizunek azaltzen duten moduan:

Kezka eragiten dit osasungintzan bide bakar bat besterik ez egotea nire semearen bezalako 
kontuarentzat. Medikuarenera bideratu ninduten berehala, ez zidaten beste alternatibarik eman. 
Hormonazioa edo ebakuntzaren bidea bakarrik al dago, bada, nire semearena bezalako istorioentzat? 
(galdetegi autoadministratua)

15  Trantsizioa da nahitako generoaren aitortza legala edo soziala lortzeko prozesua edo hormonazio edo ebakuntza bidez nahitako generoa 
lortzeko adierazpidea izendatzeko hitza. gurutzetan, prozesu horiek femeninotasun eta maskulinotasun hegemonikoaren arauetara egokit-
zen dira.

16  Cie11 da OMek (Osasunaren Mundu erakundeak) erabiltzen duen gaixotasunen Nazioarteko Sailkapeneko hamaikagarren bertsioaren 
akronimoa, gaixotasunak eta askotariko zeinu, sintoma, ez-ohiko aurkikuntza, salaketa, inguruabar sozial eta kalte edota gaixotasunen 
kanpoko arrazoien multzoa sailkatzeko eta kodifikatzeko. iturria: Wikipedia.

17 https://www.eldiario.es/sociedad/oms-considerar-transexualidad-trastorno-condicion_1_3608187.html
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Nik erantzunak nahi nituen, galdera asko nituelako nire semeari buruz. Gainera, gertatzen zen 
nik ez nuela nahi soilik nire semeari botikak eman ziezaiotenik, medikuez haragoko beste irteera 
bat nahi nuen, eta medikuarenaz gain beste arreta motarik ez al zegoen galdetzen nien. (galdetegi 
autoadministratua)

erroteta (2020), Missé (2018) eta Trans osasunarentzako eredu berri baten aldeko plataformarentzat*18, espazio 
terapeutikoak behar dira transexualek euren gorputzak aldatzeari buruz edo gorputzek dituzten mugei eta nahi 
den gorputza ez izateak dakarren frustrazioaz baino zerbait gehiagoz hitz egin dezaten. kontua da espazio horiek 
direla urrienak, eta pertsonen bizitzetan geroz protagonismo gehiago doazela hartzen euren gorputzak aldatzera 
zuzendutako tratamenduak. garbi dago diskurtso medikoek irabazi dutela zein den trans gorputzeko ondoezaren 
jatorriaren kontakizunaren gudu kulturala: gorputz oker batean jaio izana (Missé, 2018).

Trans pertsonentzako tratamendu medikoak 1983. urtean despenalizatu ziren espainian. Ordudanik, generoa 
berresleitzeko ebakuntza kirurgikoak merkatu-nitxoa bilakatu dira klinika pribatuarentzat, eta sektore horrek diru 
asko irabazi du, besteak beste, trans pertsona askoren sufrimenduaren kontura, urtetan ahalegin etengabean itorik 
ebakuntzak egiteko beharrezko dirua biltzeko. Sufrimendu hori arintzera etorri zen 2009. urtean hormonazioa eta 
berresleitzeko ebakuntzak Osakidetzaren zorroan sartu izanak. Ordutik, 23719 pertsona artatu izan dituzte 2018. 
urtera arte, urtean ia 80, batez beste. eta 154 ebakuntza egin izan dira, urtean batez beste 19.

Horrek esan nahi du transak klinika pribatuetara joateari utzi diotela euskadin bere tratamendurako? erantzuna 
ezezkoa da. Hormonazioak ez du arazorik sortzen eta transak normalean osasun publikora jotzen dute hori 
burutzeko. Bestelako kontua da ebakuntzena, hor klinika pribatuek jarraitzen dute izaten hasieratiko merkatu-nitxo 
interesatua. ALDARTEn izandako elkarrizketa ugariak lekuko, egiazta dezakegu gero eta trans gehiagok jotzen 
dutela klinika pribatu horietara.

ebakuntza egiteko pribatuetara joan nahi izateko arrazoietako bat publikoan ondo tratatuak ez izateko zenbaitzuen 
sentsazioa da:

Nik nahikoa dut hormonak ordainarazten badizkidate, ez ditut-eta ikusi ere egin nahi, emadazue 
txostena eta utzidazue joaten, kokotera samarreraino nago-eta zuen lotsagabekeriez, gustu txarrez eta 
hitz zakarrez Unitatean sartu nintzen lehen egunetik. (tt- transa)

Halere, pribatura jotzeko arrazoi gehienak ebakuntzaren ondoren aurreikusten edo irudikatzen dituzten emaitzari 
loturik daude. Horri buruz, oso adierazgarria da hurrengo pertsonaren kontakizuna:

Egiten didate ebakuntza, irteten dut eta horren emaitza ikustera noanean konturatzen naiz ez dagoela 
ebakirik behean eta bularrekin jarraitzen dudala, txikiagoak baina bularrekin jarraitzen dut... Orduan, niri 
geratzen zaidana da zirujauarekin ebakuntzaz hitz egin ondoren esan zidala gauza bat egingo zidatela, 
baina ez didatela egin. Neurekin deseroso sentitzen jarraitzen nuenez, zirujau pribatu batengana joan 
nintzen, eta hauxe esan zidan, hitzez hitz: egin zidaten hori konpontzeak 3.000 euro balio du. (p2 
elkarrizketa)

18  Datatu gabeko dokumentuak. https://docplayer.es/80612000-Reivindicacion-de-un-nuevo-modelo-de-atencion-a-la-salud-de-las-perso-
nas-trans.html 

19 https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/atencion-transexuales-dejara-20180426001727-ntvo.html
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Pertsona horrekin elkarrizketa osoan zehar izandako hizketaldian datu kezkagarri batzuk ondorioztatzen dira:

 C   ez da egoera horretatik pasatu den pertsona bakarra:

Ezagutzen ditut hainbat pertsona ez daudenak batere pozik egin izan dizkioten ebakuntzengatik, baina 

kendu egin izan diotenaren kontzeptuarekin geratzen dira, hori zelako egin behar zutena, berdin dio 

nola lagatzen didaten. Eurek duten kontzeptuan, Osakidetzak bularrak kentzen dizkiete eta berdin dio 

hemen edo han ebakiondo bat geratzen bazaie... eta kendu didatenez ezin dut ezer erreklamatu. Nik ez 

dut uste horrela denik, zergak eta guzti ordaintzen ditugunez zu ere ari zara ebakuntza hori ordaintzen. 

(p2 elkarrizketa)

 C   antza denez, pribatuan ebakuntza hobea egiten da publikoan baino, eta mediku berberak dira ebakuntza 
egiten dutenak batean zein bestean. eurek berak bideratzen dituzte publikotik pribatura:

Bai, jende askotxori entzun izan diet iritzi hori, ez dut nahi hor ebakuntza egin gaizki egiten dutelako 

edo sarraskia egiten dutelako, eta pribatura doaz. Barregura ematen du, Gurutzetan artatzen zaituzten 

mediku berak direlako, baina zuk bietako emaitzak ikusten dituzu eta pribatutik zoaz. Ez dakit pribatuan 

ebakuntza hobea denbora gehiago dutelako egiten duten edo eurei hori komeni zaielako. Publikoan ez 

dute pribatuan bezainbat irabazten. Jendeak ikusten badu gaizki egiten dutela, jendea pribatura doa, 

eta gehiago irabazten dute. (p2 elkarrizketa)

 C  litekeena da inguruabar horiek gehiagotan gertatzea gizonezko transetan emakumezko transetan 
baino:

Bai, zergatik emakumezko transen oso kexa gutxi dago Gurutzetan, eta gizonezko transengandik, 

berriz, asko entzuten dira, eta ez bakarrik hemen, Bizkaiko osasungintzan. Baditut kanpoko lagunak 

eta gauza bera gertatzen da, aurrezten aritzen dira pribatuan ebakuntza bat ordaindu ahal izateko. (p2 

elkarrizketa)

 C   elkarrizketatu hori, batez ere, jende gazteaz ari da. Nondik ateratzen dute dirua osasungintza pribatuan 
egiteko ebakuntza?

Bada, nire adineko pertsona askoren kasuan, gurasoek laguntzen diete, beste batzuk maileguak 

eskatzen dituzte eta pertsona askok crowdfunding bat egiten dute, gaizki pasatzen dute. (p2 

elkarrizketa)

C .  l e s b i a n a k  e ta  l a g u n d u ta ko  i n ts e m i n a z i oa  a m ata s u n e r a ko  b i ta r t e ko  g i s a

Pertsona homosexual batek pertsona heterosexual batek bezainbat aukera ditu haur bat izateko, baina azken horren 
aldean sarri aztertu behar izaten duen kontua da nola izan nahi duen dauden aukera guztien artetik (Pichardo, 
2009).

lesbiana askorentzat, lagundutako intseminazioa izan da amatasunera iristeko bide erabiliena, eta elkarrizketatutako 
emakumeen %80k egiten du metodo horren alde ama izateko lehen aukera gisa (Donoso, 2002). Urte batzuk 
gerora ere, ehunekoa igotzen doa, Madrileko Unibertsitate autonomoak (2013) egindako bere ikerketan ikusten da 
lesbianen familien %83 inguruk lagundutako intseminazio tekniken alde egiten dutela.



m e d i c u s m u n d i  b i z k a i a  -  a L da R T e 1 4 5

Haurrak uste biologikoen arabera (konbentzionalki naturalak jotzen direnak) izateko nahiak eta dagokien 
administrazioen aurrean lesbianek duten ikusgaitasun ezarengatik20 nazioartean adoptatzeko diren oztopoek gutxi 
batzuen kontua bihurtzen dute amatasun lesbikora daraman prozedura hori (Mujika, 2017).

laguntza bidezko giza-ugalketa teknikei buruzko maiatzaren 26ko 14/2006 legeak21, bere 6.1 artikuluan, ezartzen 
du teknikaren erabiltzailea izan daitekeela 18 urtetik gorako edozein emakume, era aske, kontziente eta berariazkoan 
idatzizko baimena emanda erabilpen horretarako, edozein dela ere bere egoera zibila eta sexu-orientazioa. 

aipatu legeak diskriminatu egiten du bere artikuluetan, ez dituelako aitortzen lesbianen arteko bikoteak, azterlanean 
parte hartu duenetako batek nabarmendu duen moduan. 6.1 artikuluaren testua anbiguoa da emakume lesbianei 
osasungintza publikoan aplikatzeari denaz bezainbatean. izan ere, irailaren 15eko 1030/2006 errege Dekretuak22, 
Osasun Sistema Nazionalaren osasun-zerbitzu publiko komunen zorroa ezartzen duenak, xedatzen du laguntza 
bidezko giza-ugalketarako aukera emango dela “antzutasun diagnostiko bat edo ezarritako indikazio kliniko bat 
denean”. anbiguotasun hori gorabehera, erkidego batzuk –tartean, euskal erkidegoak– ulertzen zuten emakumezko 
lesbianak sartzen zirela indikazio horren barruan eta laguntza bidezko intseminazioa eskaintzen zieten. Beste 
erkidego batzuetan, aldiz, ez zen halakorik egiten.

2013an alderdi Popularraren gobernuak 14/2006 legea aldatzeko erabakiaren berri eman zuen, eta betoa ezarri 
zitzaien osasun publikoan lesbianen arteko bikoteentzako eta emakume bakarrentzako lagundutako ugalketarako 
tratamenduei, gizonezko eta emakumezko batek eratutako bikoteentzat bakarrik utziz aukera, betiere ernalkortasun23 
arazoak egotekotan. erabaki diskriminatzaile horrek amaiera eman zien osasun publikoan lesbianentzako 
lagundutako ugalketa-tratamenduetan urtetan luzatutako anbiguotasunari. aipatzekoa da Osakidetza ez dela ari 
aplikatzen neurri hori. Bizkaian lesbianek amatasunerako aukera daukate gurutzetako gUUn (giza Ugalketako 
Unitatea) egiten den laguntzazko ugalketa bidez.

kontu hori aipatu zuen lgTBi+ emakumeen tailerrean parte hartu zuenetako batek:

Kolonbiak ez du ernalkortasunerako aukerarik osasun publikoan, haurdun geratzea nahi baduzu 
medikuntza pribatura joan behar duzu, eta hango lesbianek lagundutako intseminazioa egin nahi dute. 
(tl- lgtbi+ emakumeak)

Paradoxikoki, aukera hori osasun publikoan egonagatik ere errealitatea da lesbiana ama gehienek osasungintza 
pribatura jotzen dutela lagundutako intseminazioa egiteko. adinari buruzko irizpide zorrotza, bikotekide lesbiana ez 
aitortzea, tratu ez batere beroa edo itxaro-zerrenda luzea bezalako faktoreek eraginda, lesbianen %20 bakarrik 
joaten da osasun publikora. Horri buruz, hau esaten du elkarrizketatu batek, SEHASKAren24 arduradun denak:

Egia esateko, elkartean oso bakanak ditugu medikuntza pribatuan lagundutako intseminazio kasuak. 
Arazo nagusiena da publikoa oso motel doala eta familia homosexualei, normalean, gehiago kostatzen 
zaigula familia bat eratzea. Amatasun prozesua ere atzeratzen joaten da, gehienok hogeita hamar eta 
piku urterekin jartzen gara ama izateko nahiarekin, eta hor osasun publikoa ia-ia kanpoan geratzen da. 
Nik dakidala, osasun publikoan 35 urtera arte onartzen dute intseminazio prozesua, eta adin hori hegan 
iristen zaigu. (as8 elkarrizketa)

20 Haurrak adopzioan ematen dituzten herrialdetako askok betoa ezarria diete gay eta lesbianei. 
21 http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/a19947-19956.pdf
22 http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/16/pdfs/a32650-32679.pdf
23 el País, 2013ko uztailak 18.
24 guraso homosexualen elkartea, https://www.sehaska.es
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itxaronaldi luzea eta adinean aurreratuta egotea uztartzen dira lesbiana gutxik jo izateko publikora:

Orduan, bikotekide gehienak ez dira saiatzen osasun publikora jotzen, eta horretan saiatu izan diren 
batzuk, gainera, esan digute oso motel joaten dela. Pribatuan, lehen hitzordua izaten duzunetik ia 
orduantxe bertan ekiten zaion bezala prozesuari, osasun publikoan dena atzeratu egiten da. Lehen 
hitzordua hilabete asko atzeratzen da, azterketak ere atzeratu egiten dira, tratamendu batekin hastea 
gehiago atzeratzen da oraindik. Orduan, bada, batzuetan urtebete baino gehiago, zenbaitzuetan baita 
bi urtetik gora ere, eta jendeak zerbait azkarragoa nahi du. (as8 elkarrizketa)

kontakizun horrek oso ondo azaltzen du zifra absolutuetan zergatik den estatu espainiarra europan herrialde liderra 
eta munduan bigarrena ugalkortasun-tratamenduetan, estatu Batuen atzetik, hark baitu lagundutako ugalketarako 
klinika gehien. industria horrek jasotzen du onura espainian diren baldintzatzaile ekonomiko eta sozial ugariak 
tarteko europa osoan haurrak izatea aztertzeko adinik handiena duen herrialdea izateagatik (Fernández, 2019).

Negozio handia da lagundutako intseminazioa25. 2018an 12.610 milioi euroraino heldu zen mundu osoan, eta zifra 
hori handitzen joango da datozen urteetan, 2026an bikoiztera heltzeraino. Urte horretan 25.000 milioi euroko 
fakturazioa izatea espero da, Mercadonaren 2019ko salmenten parekoa.

aski baliabide ekonomikoak dituztenak bakarrik joan daitezke zeharo garestiak diren ugalkortasun kliniketara. 
lagundutako ugalketa diru-kalkulurako kontu bat bilakatu da; sarritan, intseminazioa ez da lehen saialdian lortzen.

Kostu handia du intseminazio prozesu batean sartzeak. Adinaren arabera, gainera, intseminazioa ez da 
lortzen lehen aldian, baizik eta bigarrenean, hirugarrenean edo bosgarrenean. Baditugu hamargarrenean 
lortu izan duten familiak edo ernalketa-prozesuak burutu behar izan dituztenak, eta, jakina, horrek 
garestitu egiten du prozedura. Orduan, jakina, familia askok maileguak edo familiari eskatu izan diete. 
Eta hori oso karga handia da, maila ekonomikoan zein psikologikoan. (as8 elkarrizketa)

intseminazio ona ziurtatzeko modu bat da obulu asko sortzea. Hormonazioa boladan dago horregatik. klinikek hori 
egitera jotzen dute, emaitza positiboak bilatzen dituztenez haurdunaldi kopuru handiagoa bermatzen diete, eta 
erabiltzaile gehiago, beraz. klinikak ez du behartzen hormonak hartzera, emakumeek erabaki dezakete horiek ez 
hartzea, baina dirudienez, erabaki hori ez da horren librea eta askotariko faktoreek baldintzaturik dago, osasun-
eragile honek dioen bezala:

Kontuan izan psikologikoki oso kaltebera zaudela, oso beldur baitzara. Gainera, esaten dizute lehen 
intseminazioak dituela aukera handienak eta aukerak beherantz doazela gero, lehen saialdira guztia 
emanez joan behar zarela. Orduan, esaten badizute hormonatu egin behar zarela, zaila da horri uko 
egitea. (as8 elkarrizketa)

Beste aukera batzuk, esaterako ezagun baten semena edo nazioarteko banku batena erabiltzea, baztertzera jotzen 
da ugalketako lege baten bidez, klinika baten ziurtagiria eskatzen baitu haurdun ez denaren amatasuna aitortzeko 
(Fernández, 2019). Betekizun hori tarteko, kanpoan geratzen da emakume lesbianek amatasunera heltzeko 
aukeratutako beste edozein bide, ezpada Osakidetzaren edo klinika pribatu baten lagundutako ugalketa. auzi horrek 
oraindik gehiago medikalizatzen du amatasun prozesua. Bi emakume baldintza berberetan ama izateko, izan ere, 
osasun alorreko legezko baldintza batzuk bete behar dituzte. Baldintza hori guztiz diskriminatzailea da bikotekide 
heterosexualekin alderatuta. Horiei ez zaie eskatzen inolako osasun betekizunik izan duten haurra erregistratzeko. 

25 https://elpais.com/elpais/2020/06/03/buenavida/1591208919_940726.html
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gainera, amatasuna izateko alternatiba merkeago eta autogestionatu horiek zailagoak dira aurrera eramaten 
emakumezko lgTBi+ tailerrean aipatzen den kontu batengatik:

Hutsune handi bat dago jaiotza eta amatasunak erregistratzerakoan klinikaren intseminazio-ziurtagiria 
izateko beharraren inguruan. Ez dago irizpide bateraturik, erregistro batzuetan eskatu egiten dute eta 
beste batzuetan ez, Bilbon ez dute eskatzen (soilik ezkontzarena) baina beste toki batzuetan bai... 
Are badira eskatzen ez dizutenak baina erregistroaren aurrean aita nor den ez dakizula zin egitera 
behartzen zaituztenak, sendabidea gaixotasuna baino okerragoa izanez, prebarikatzen ari zarelako. 
Semena nire lagun min-minak utzi izan badit, txandako funtzionarioaren aurrean zin egin behar dut 
ez dudala ezagutzen, eta espediente publiko batean gerta daiteke biharko egun batean, kreatura hazi 
ahala, lagun horri aitatasun sena piztea. Arazo bat duzu orduan, funtzionario publiko baten aurrean ez 
duzula ezagutzen zin egin duzulako. (tl – lgtbi+ emakumeak)

Txosten hau egiten dugun ALDARTEko langileok egiazta dezakegu balitekeela lagun min-minari aitatasun 
instintua piztea kreatura hazten doanean. Orduan gatazka bat hasten da kreaturaren amaren eta semen emaile 
den ustezko aitaren artean. 

d .  g aya k  e ta  p r e p

PreP edo aurre-esposizioko profilaxia. PrePa erretrobirusaren kontrako pastilla bat da eta seronegatiboak direnek har 
dezakete giBaz infektatzea saihesteko, uste dutenean birusaren eraginpean egongo direla. Norbaitek malariaren 
leku endemiko batera bidaiatzen duenean horren «eraginpean» den bitartean pastilla bat hartzen duenean bezala 
da. PreP etengabe hartzen egon daiteke edo soilik eraginpean egongo den egunetan26.

euskadin, eusko Jaurlaritzak PreP aukeraren alde apustu egitea erabaki zuen 2019. urtearen hondarrean giB-ihesa 
prebenitzeko metodo gisa, eta 2020ko urtarrilean jarri zuen martxan:

Jada sartu gara PrEPera eta, tira, ez gara iristen beste toki batzuetako zifretara baino baditugu agian 
150 paziente baino gehiago PrEPrekin. Urtarrilean hasi ginen egiazki, eta beno, 150 paziente horiek 4 
kontsulta eskatzen dizkizute bakoitzak urtean, orduan lan asko da PrEParena. (as5 elkarrizketa)

PreP abian jarri izanak sortu ditu bere ahots kritikoak, zehazki giB-ihesarekin zuzenean lotutako osasun-eragileen 
aldetik. Horietako batentzat, PreP administratzeak egiten ez den lan berezi bat eskatzen du:

PrEPa tresna baliagarri, eraginkor eta positiboa izateko era bakarra da counselling batekin lagundurik 
egituratzen baduzu, laguntza psikologikoa eta prebentzioa sustatuko duen informazioa emanez. 
Osotasun bat da, beraz. PrEPa ezin da jarri funtzionatzen aurretik lan bat egin gabe, hau da, arriskuak 
gutxitzeko eta prebentziozko ikuspegia jorratu gabe. Adabakiak ipintzen jarraitzea da, ez da sakonera 
joaten. (as4 elkarrizketa)

T-4 elkarteko osasun-eragile horrentzat, PreP hartzea da seropositiboa den pertsona baten inguruabar berdinetan 
aurkitzea baina gaixorik egon gabe (proba analitikoak, bigarren mailako ondorioak...). Horregatik, hausnarketa 
bat egin behar litzateke sexualitatea nola bizi den eta PreP zergatik hartzen denari buruz:

26  http://www.bizkaisida.com/ufaqs/conveniente-hacerse-la-prueba-cuanto/. PrePi buruzko informazio gehiagorako, ikus https://www.easp.
es/blogmsp/2018/04/06/prep-y-vih-apuntes-para-el-debate-i/
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PrEParen kontzeptua da pastillak hartzea sexua izan aurretik, aurre-esposizioa... Kontzeptu baliagarria 
dela uste dut; profil jakin bateko pertsonentzat, ordea, adibidez langile sexualentzat, eta planteamendu 
global batetik. Zuk norbanako horrekin ez baduzu oinarritik egiten lan, ez du balio. (as4 elkarrizketa)

Osasuntsu diren pertsonek infektatzeko arriskua gutxitzeko hartzen duten eguneroko pastilla hori preserbatiboen 
erabilerarekin eta praktika sexual seguruagoekin uztartu behar litzateke. Farmakoaren erabiltzaileak prebentzio 
alorrean erlaxatzeko beldurra –ondorioz sexu-transmisiozko beste infekzio batzuk gehituz– benetako kontua da 
osasun-eragile honen (Bombero etxanizeko STiko familia-medikua da) kontakizunari erreparatzen badiogu:

PrEPa, eurentzat, preserbatiboa ez erabiltzea da. Diru piloa gastatu beharra dugu. Botika merkea da, 
generikoa denez 28 euro ateratzen da hilean, baina noski, hiru hileroko kontsulta medikoak dira. Ez dira 
urtean 4 kontsulta, gehiago dira, preserbatiborik ez dutenez erabiltzen beste STI batzuk harrapatzen 
dituztelako. PrEPa erabili nahi duenak onartu beharra du hiruhilero baheketa bat egitea, hori da 
Ministerioaren protokoloak ezartzen duena. (as5 elkarrizketa)

PrePa erabiltzearen edo ez erabiltzearen gaineko eztabaida polemikoa da eta halaxe jarraituko du izaten: 

Medikazioa merkea da, baina ez da medikazioa, kontsulta medikoa da. Kontsultek gainezka dira eta 
asko kostatu zaigu, estali gabe geratzen direlako beste behar batzuk. Adibidez, buruko osasuna, 
zainketa aringarriak... Zenbat jende hiltzen den herri honetan zainketa aringarririk gabe!... Eta bitartean 
hauei PrEPa ematen ibili behar naiz harremanak preserbatiborik gabe izateko.... hori asko kostatzen 
zaigu. (as5 elkarrizketa)

eztabaida hori ezinbestean bereizik eman beharko da herrialde aberatsen eta pobreetan. azken horiek zailtasun 
handiak dituzte erretrobiralen tratamendu izugarri garestiak ordaintzeko, PrePa onartzea aukera izan daitekeelarik 
giB infekzioaren tasaz gain beste STi batzuk ere gutxitzeko (OeP Osasunaren erakunde Panamerikarra, 2020).

erakunde eta pertsona asko daude konprometituta duela urtetatik STiren prebentzioarekin, batik bat giB-ihesarekin. 
PrePak aldatu egingo du prebentziozko lan hori, ezbairik gabe:

Guretzat, klinikoentzat, prebentzioa da tratamendua, preserbatiboa erabil dezatela gomendatzen 
dugu beti, baina badakigu hori ez dela batere eraginkorra eta guretzat garrantzizkoa dena da jendea 
baheketa egitera joan dadila infekziorik hautemateko, askotan asintomatikoak baitira, eta transmisio-
katea eteteko. Zeren eta sexu seguruaren jardunbide egokien bitartezko prebentziozko aholkua ez da 
ari izaten oso eraginkorra. Jendeak ez badu preserbatiborik erabiltzen, beste zerbait egin beharra dago. 
(as5 elkarrizketa)

Sexu seguruaren jardunbide egokirako mezuak ez dira eraginkorrak, besteak beste industria farmazeutikoaren 
eraginez, seropositibitatea kronikoa bihurtzea eta egonkortzea lortu baitu, behintzat hori ordain dezaketen herrialde 
aberatsetan. giB-ihesak irabazi itzelak sortzen dizkie farmazeutikoei. Horri buruz bada nolabaiteko uste bat, dioena 
giB-ihesa sendatzen duen txertorik edo botikarik atera ez bada hori kronikoa izatea nahi dutelako dela, aberastasun 
handiagoa dakarrelako.

Osasunaren eta medikuntzaren atzean, zoritxarrez, badakizu patologiaren atzean kapital 
merkataritzarentzako marjina bat dagoela beti, eta niri askotan esaten didate ‘Baina benetan nahi al 
dute txertoa aurkitzea?’ Zeren eta txertoa iristen bada, jada ez dira salduko milioiak botiketan. Ikuspegi 
kapitalista bat dago. (as4 elkarrizketa)
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ikuspegi hori aldatzeko beharra ikusten da, baina ez dago gauzak beste era batera egiteko aukeraren aldeko 
apustu edo hausnarketarik:

Bai, uneko kasuistika konpontzea lehentasuna duen osasun-eredu bat delako, baina ez da egiten 
osasunaren prebentziozko ikuspegi batetik, are ez da egiten osasunaren ikuspegi komunitario batetik. 
Hain zuzen ere, covid19ak erakutsi izan duen gauzetako bat izan da zenbaterainoko gaitasun falta 
dugun, hau da, ikuspegi komunitario batetik ahal bageneza landu osasuna, identitate partikularrak 
errespetatuz eta balioztatuz, horrek bakoitzean kontzeptu batzuk izaten lagunduko dizu, eta 
prebentziozko ikuspegiarekin norbanako hori aitortzen da eta badaki nor naizen, nolakoa naizen, eta 
gorputz honekin prebentzioa aplikatzen dut. (as4 elkarrizketa)

Baina ezin da jorratu prebentziozko ikuspegia politika, erabaki politikoak hartzen dituenak alegia, ez badago lan-
ildo horretan:

Zuk ezin duzu landu prebentziozko eredu bat zeure osasun-estamentuan bertan ez bada eskaintzen 
hori lantzeko espaziorik. Azkenean analitiken kontrolak egiteko, euren botikak hartzeko eta gisakoetan 
jartzen dute arreta. Gero, ordea, bizitzarekin, jokabideekin eta ahalduntzearekin zerikusia duen guztia 
ez da lantzen. Hori besteren kontu bat dela esatea bezala da, eta PrEPa zunda-globo baten gisakoa da, 
lasaitzeko eta tentsioa murrizteko jaurtitzen da. (as4 elkarrizketa)

euskal osasun publikoaren ereduak lehentasuntzat du uneko kasuistika medikalizazioarekin konpontzea? Horrek 
esan nahi du osasunaren ikuspegi biologizista eta ospitalarioa besarkatu behar dela, ikuspegi prebentibo eta 
komunitarioa bazterrera utzita? lgTBi+ pertsonen osasun mentalari eta afektiboari laguntzen zaio lMOaren 
kontsultetan? kontuan hartzen da pertsonak eta euren gorabeherak inguratzen dituen alderdi holistiko hori?

kontu horiez hausnartzera zuzenduko dugu hurrengo atala.

2.3.  arreta psiko-soziala

2 . 3 . 1 .  s a r r e r a

alma atako adierazpenak (OMe, 1978) ezartzen du gobernuak eta nazioarteko komunitatea direla pertsona guztien 
oinarrizko osasun-arretarako eskubidea bermatzearen arduradunak; aldi berean, lehen Mailako Osasun arretaren 
alde egiten du, zeinetan prebentzioa osatzea bezain garrantzitsua den esku-hartze estrategia gisa. gaur egun 
indarrean den eredu biomedikoari kontrajarriz, alma atak eredu bio-psiko-sozial bat defendatzen du, osasunari 
eragiten dioten zio ekonomiko, sozial eta politikoetan eragingo duena.

Berrogei urte geroago, 2018. urtean, astanan27 bilduriko estatuburu eta gobernuburuek berretsi egiten dute garapen 
iraunkorrerako 2030 Agendan eta alma atako adierazpenean adierazitakoa, eta adierazten dute gobernu eta 
nazioarteko agentzia guztien aldetik eta osasun langile eta nazioarteko komunitatearen aldetik premiazko ekintza 
baten beharra dagoela mundu guztiko pertsonen osasuna babesteko eta sustatzeko.

27  aSTaNaren irakurketa kritiko baterako, ikus medicusmundiren 2019ko apirilaren 6ko Osasuna guztiontzat adierazpena https://www.
medicusmundi.es/es/quienes-somos/transparencia/politicas-declaraciones-posicionamientos/322 
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Pertsonen osasun egoera ezin da baztertu euren bizi-baldintzak zehazten dituzten alderdietatik, botere 
neoliberalak egin nahi duen moduan hori ahaztu eta osasuna merkantilizatu eta norbanakotuz. Paradigma 
neoliberalak zalantzan jartzen du, errotik jarri ere, osasun prestazioen unibertsaltasuna eta horretarako ekitatea 
bermatuko duen kudeaketa publikoa, beharren plangintza kolektiboa norbanakoen itxurazko hautaketa batera 
zuzenduz (lalana Cuenca, 2021).

esta lógica individualista responsabiliza a las personas de sus problemas de salud, de forma que serán el tabaquismo, 
la vida sedentaria o la bebida (por citar algunos ejemplos) las causas de sus enfermedades. los patrones de 
socialización, roles familiares, obligaciones, expectativas laborales y tipos de ocupación, las desigualdades sociales 
o vivir la exclusión social serán ignorados como factores que generan situaciones de sobrecarga física y emocional 
(Medicusmundi Bizkaia, 2017) y como consecuencia una mayor morbilidad por trastornos crónicos. esta lógica 
enmascara como las estructuras sociales, políticas y económicas precarizan y dificultan las condiciones de vida de 
cada vez más personas (lópez, 2019).

Osasun mentalaren esparrua eremu bereziki aproposa da logika neoliberal horren garaipenerako. izan ere, buruko 
nahasmenduetarako gehien erabiltzen diren nazioarteko sailkapenen bitartez  (DSM28 eta Cie) patologizatu egiten 
ditu ondoez sozialak, eta edozein determinatzaile sozialekin loturarik ez duten defizit indibidualetan bihurtzen dituzte. 
Pertsonaren eta haren benetako sufrimenduez harago, gaixotasunen sintomak dira denak, botika egokiarekin 
tratatu beharrekoak.

Testuinguru neoliberal horretan, azterlan honetan aipatu ditugun lgTBi+ pertsonen beharrak ez dira ikusten egitura 
heteronormatibo, sexista eta bitar bidegabe baten ondorio gisa, norbanakoaren edo lgTBi+ kolektiboaren arazo 
partikular bezala hartzen dira.

atal honek aipatu logika neoliberal hori auzitan jartzen lagundu nahi du, eta osasunaren determinatzaile sozialen 
artean sartzen dira sexu- eta genero-aniztasunari buruzkoak, zehazki egiturazko lgTBi+fobiarena, gure gizartea 
eratzen duen elementua den aldetik. Horren haritik, aztertuko da heteronormatibitatea, sexismoa eta bitartasuna gure 
mendebaldar gizartean errotuta egoteaz gain gizartea bera eratzen duten egiturazko elementuak direla (Sadurní, 
2019). lgTBi+fobia ez litzateke fenomeno indibidual hutsa izango, oro har instituzionalizaturik den diskriminatzeko, 
kriminalizatzeko, patologizatzeko eta estigmatizatzeko era batzuetan oinarritzen da. esan nahi baita, sistemikoa eta 
egiturazkoa dela, eta horrek esan nahi du lgTBi+ kolektiboko partaide direnak, oro har, gutxietsiak, estigmatizatuak, 
bakartuak eta marjinatuak direla.

Hala, azterlanean parte hartu duten lgTBi+ pertsonek maila ezberdinetan bizi izan dituzten diskriminazio eta 
bortizkeriak osasun sistema publiko heteronormatibo, sexista eta bitarraren ondorio direla uste da, eta ez jarrera eta 
jokabide lgTBi+fobikoen zale den osasun langile jakinen baten ekintza indibidual zehatz baten ondorio.

Jarraian, landa-lanean agertutako elementuak aztertzen dira, osasun sistema publiko baten –osasunerako eta 
aukera-berdintasunerako eskubidea bermatuko duena, edozein direla ere bizi ditugun sexualitateak edo genero edo 
gorputzak– garapen eta kudeaketarako kontuan hartu beharreko gakoei buruz eztabaida zehazten eta jorratzen 
lagunduko dutelakoan. 

28  DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), gastelaniaz MDe (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) 
[Buruko Nahasmenduen Diagnostiko eta estatistikako eskuliburua] https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagnóstico_y_estad%C3%aDsti-
co_de_los_trastornos_mentales
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2 . 3 .2 .  lg t b i +  p e r ts o n e n  i k u s e z i n ta s u n a

lgTBi+ pertsonak biltzen dituen ikusezintasuna, gure ustez, osasun-sistema publikoak aurre egin behar dion erronka 
bat da. Osasuna guztiontzat izateko urratsetako bat da pertsonek izan ditzaketen sexu- eta genero-adierazpide 
guztiak kontuan hartzea.

landa-lana burutzean pertsonei galdetu zitzaien beharrezkoa ikusten al zuten lgTBi+ gisa ikusaraztea euren 
osasun-zentroetan, eta horren erantzunak hurrengo laukian laburbiltzen dira:

1. TaUla

ikusten denez, galdetegi autoadministratuan parte hartu dutenetako %64rentzat garrantzitsua da lgTBi+ gisa 
ikusaraztea artatzen dituzten osasun langileen aurrean. Horretarako eman diren arrazoiak askotarikoak dira. 
egiari zor, denak interesgarriak iruditzen zaizkigu eta lerro hauetan esan dena, alegia Osakidetzan pertsona 
guztiak euren dimentsio guztietan kontuan hartuak izateak duen garrantzia, besterik ez dute adierazten. Jarraian 
azaltzen diren erantzunak galdetegi autoadministratutik atereak dira. erantzunak luze azaltzen dira, horietan 
euren ahotik oso era zehatzean adierazten delako zer sentitzen eta jasaten duten lgTBi+ pertsonek osasun-
zerbitzuetara joaten direnean:

 C   Osasuna gure ohitura eta ezaugarri pertsonal eta sozialek ere baldintzatzen dute.

 C   Bidea egiteko dagoelako oraindik, eta nik beharrik ez badut ere estereotipoak ezabatu beharra 
dagoelako.

 C   existitzen gara, ez gara heteroak.

 C   ez gintuzkete horren labur artatu behar.

 C   espazio horretan seguru sentitu ahal izateko, nire errealitatea errespetatu dadin eta misgendering-ak 
dakarren ondoeza eta deserosotasuna saihestearren, besteak beste.

 C   argi eta tinko adierazi ahal izateko osasun behar espezifikoak.

 C   Oraindik harridura sortzen duelako arautik irteteak eta bereizketa egiten delako osasun eremu 
batzuetan (adibidez, ginekologian).
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 C   Paziente gisa uste dut ikusgarritasuna eta gardentasuna egon behar lukeela kontsultan, tolerantzia 
normaltasun osoz jorratuz, eta baita ahalduntzea ere osasun komunitarioaren bitartez.

 C   Pazienteak seguruago sentiarazteko.

 C   garrantzitsua da, are gehiago oraindik izenez aldatu ez garenontzat.

 C   estigmak eta aurreiritziak saihesteko.

 C   egoera deserosoak ekiditeko.

 C   eskubidea dudalako kalitatezko arreta on baterako eta horretarako ikustarazi egin behar naizelako eta 
eskaintzen didaten arretak bizi naizen baldintzei erantzun behar dielako.

 C   gizarte osoan egon behar da ikusgarritasuna, oro har, ez du balio eremu batzuetan bai eta beste 
batzuetan ez.

 C   informazio eta heziketaren beharra dagoelako kolektiboari buruz, patologizatzeari eta diskriminatzeari 
utz diezaioten.

 C   askotan modu txarrean tratatzen gaituztelako.

 C   Prestakuntza duten profesionalak behar ditugulako kolektiboko pertsonak behartu gabe tratatzeko.

 C   ez dagoelako ezkutatzeko arrazoirik.

 C   Nire transexualitatea gaixotasuna balitz bezala tratatzea izango litzatekeelako.

 C   ez bagara ikusarazten, ez garelako existitzen, eta orduan lgTBQi dena bestea izanez segitzen 
dudalako.

 C   Sexu-aniztasuna ahalik gehien normalizatzeko.

 C   Osasun langileek konturatu beharra dutelako badirela arreta beharrean diren beste errealitate batzuk, 
sarritan arreta berezia, horretarako prestatuta eta sentsibilizatuta egonez [adib., transgeneroa].

 C   ikusarazten garenean kontzienteago izango dira zenbat jende dagoen euren sexualitatea eta bizitzaren 
beste alderdi batzuk hainbat eratara bizi dutenak.

 C   Osasun- sistema publikoak aniztasunari maila guztietatik heltzen sakondu behar du, osasunaren 
prebentzioa eraginkorki lantzeko. ikustera ematen bagara, politika publiko horiek aldatzen era-
gingo du.

 C   Profesional horien ikuspegia zabalagoa izan dadin.

 C   Bai, horrela jendeak kontzientzia har dezakeelako, ez dago eta nahiko informaziorik, batik bat transei 
buruz.



m e d i c u s m u n d i  b i z k a i a  -  a L da R T e 1 5 3

 C   Jaso dezakegun osasun-arreta hobea izango delako, ez bakarrik maila fisikoan, eta espazio horiek 
geureak ere badirela sentitzeko.

 C   arreta hobea eman diezazuten, hobetu tratatu zaitzaten? gainera, mundu guztiarentzako zerbitzu 
publiko bat da, ez bakarrik heterosexual normatiboentzat.

 C   Osakidetza guztiontzat delako.

lgTBi+ emakumeen tailerrean eta elkarrizketatuetako batek ere aipatzen duen kontu bat da osasun-sistemak 
berak duen erantzukizuna lgTBi+ pertsonen ikusezintasunaren gainean. Honela kontatzen dute:

Ikusgarritasuna ez da bakarrik emakumeen ardura, Osakidetzako profesionalak ere prestatu beharko 
lirateke. Hau da, nik eskubidea dut egun osoan ibili beharrik ez izateko nire sexualitateari buruzko 
aitorpenetan eta orain zer aurpegi jarriko didaten ikusten. Eskubidea dut aniztasun hori aintzat har 
dezaten, eroso senti nadin hori esaterakoan. Aldebiko kontu bat izan beharko luke. Ni ez banaiz 
medikuarenera joaten lasai sentitu nahi dut, ez nazatela jarri deseroso eta ez nadila jar deseroso. (tl – 
lgtbi+ emakumeak)

Alde batetik aukera eta erantzukizuna eta konpromisoa da osasungintzaren alde guztietan lesbiana 
zarela esatea, baina nahi dut ere osasun-erakundeek aukera horiek aurreikus ditzaten galderak egiteko 
euren moduan, arretak protokolizatzeko euren eran, etab., horrenbeste ausartzen ez direnak ez dezaten 
izan une deserosorik pasatu beharrik izan. Modu erosoan egin diezazkietela galderak, eta ateak ireki 
diezazkietela. Mundu guztiak ez ditu 65 urte ni bezala, ez du ibilbide feminista eta militanterik izan, 
gauza horiek lantzeko aukera emango zietenak. Urtetako lanaren prozesu bat da hau, jende gazteari ez 
dio eman denbora alderdi horiek lantzeko eta jende asko profesional baten aurrean ikusarazteko beldur 
da oraindik. (p4 elkarrizketa)

Medikuek sexu-aniztasun guztiak izan behar lituzkete kontuan. Ez litzateke azalpenak ematen ibili 
beharrik, benetan behar denean izan ezik. (galdetegi autoadministratua)

arestian aipatu izan denez, eta oro har, ez da erraza nabarmenaraztea, ikusgarritasunak esanahi sozial handia 
duelako eta testuinguru heteronormatiboetan egiten delako, aurreiritzirako joera izaki. 

lgTBi+ ikusgarritasuna ez da diskrezio kontua, ez dagokio edozein pertsonak sexu harremanetarako edo bere 
generoarentzat hauta dezakeen pribatutasun edo intimitate mailari, hori baino zerbait gehiago da, aitortza kontua 
da batez ere, gizarte-legitimazioarena eta bere eskubideak aske egikaritzeko baldintzak ematearena.

lgTBi+ pertsonen ikusezintasuna eragozpen serioa da herritar arrunten aldean aukera-berdintasunean parte 
hartzeko giza baliabideetan. ikusgarritasunerako beldurrak osasun eskubide batzuk egikaritzeari uko egitea ekarri 
dezake zuzenean.

ikusgarritasunik gabe ezinezkoa da anitza eta askotarikoa izan nahi duen gizarterik. isabel Franc-ek eta lola 
Vanguardiak gogorarazten digutenez (2007), botere heteronormatibo, sexista eta bitarrak nahi izan du lgTBi+ 
kolektiboa heldutasunera sekula ez iristea. existitzen ez denaren edo existentzia dramatikoaren sentimendua 
eragiteak ez dio uzten suntsitzeko estrategia aproposa izateari. Sentitzen duen sexualitateak edo generoak 
sorrarazten dion beldurragatik, lotsagatik edo erruagatik ezkutatzeko beharra sentitzen duten pertsonarik den 
bitartean, ez da egiazkoa inklusiboa eta pertsona guztientzat izan nahi duen osasun esparrua. Horregatik, lgTBi+ 
pertsonen ikusgarritasuna lortzea kontu garrantzitsua izan behar litzateke Osakidetzarentzat.
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2 . 3 . 3 .  lg t b i +  p e r ts o n e n  b e H a r r a k  e ta  p r o p o s a m e n a k

b e H a r r a k :

galdetegi autoadministratuan galdera hau egiten zen: Zer behar planteatzen zaizkizu joaten zaren osasun zerbitzuei 
buruz? Erakusten direnen artetik, aukeratu beharrezkoenak iruditzen zaizkizun bost. Gehitu faltan daudela usten 
duzunak.

erantzunak taulan erakusten dira, gehien hautatutakotik gutxienera hautatutako hurrenkeran, erantzun izan duten 
pertsonen erantzunetan oinarrituta:

b e H a r r a k %

Osakidetzan maila guztietan mugitzen diren osasun langileentzako 
prestakuntza gehiago sexu- eta genero-aniztasunean.

49,6

Sentsibilizazio-kanpainak osasun arloan lan egiten dutenen eta artatuak 
izaten direnen ikusgarritasuna, kontzientzia eta sentsibilizazioa handitzeko.

44,6

ginekologia-zerbitzuak gainditu ditzala soslai heterosexualak eta ugalketara 
zuzendutakoak.

36,4

arreta atseginagoa eta enpatikoagoa. 35,5

Sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia, heteronormatiboa ez dena, izango 
duen mediku-arretarako bermea, generoa eta sexualitatea askatasunez 
adierazteko.

32,2

laguntza psikosozialerako baliabideak lgTBifobiaren biktimak artatzeko. 30,6

lgTBi+ pertsonei ematen zaizkien zerbitzuak handitu eta hobetzea, batik bat 
osasun afektiboari, psikikoari eta emozionalari dagozkionak.

28,1

Sexu/genero identitatearen aitortza. 27,3

Tratu ez sexista eta ez bitarra. 22,3

lgTBi+fobiaren aurkako barne protokoloak. 21,5

giBari eta beste STi batzuei aurre egiteko kanpainak abiaraztea. 15,7

Transei euren gorputzekin ahalduntzen laguntzeko inbertsio gehiago, era 
horretan ebakuntza edo hormonazioaren bestelako bide batzuen alde egin 
dezaten.

13,2

Diskurtsu ez horren patologizatzailea transei buruz. 11,6

Osakidetzaren aurrean den babes gabeziari amaiera ematea. 10,7

2. TaUla
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p r o p o s a m e n a k :

galdetegi autoadministratuan galdera hau egiten zen: Zer neurrik uste duzu hobetuko luketela zure ongizatea, 
zure askatasuna edo zure giza eskubideen gauzatzea osasun-zerbitzuetan? Erakusten direnen artetik, aukeratu 
beharrezkoenak iruditzen zaizkizun bost. Gehitu faltan daudela usten duzunak.

erantzunak taulan erakusten dira, gehien hautatutakotik gutxienera hautatutako hurrenkeran, erantzun izan duten 
pertsonen erantzunetan oinarrituta:

p r o p o s a m e n a k %

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientziatze-
kanpainak abian jartzea.

62,8

Osakidetzako osasun langileei sexu- eta genero-aniztasunaren gainean 
prestakuntza ematea.

60,2

lgTBifobiaren biktima izan direnentzat arreta, laguntza eta babes 
psikologikoa emateko programa bat prestatzea.

38,1

Sexu- eta genero-aniztasuna ikusaraztea datuak biltzeko inprimakietan, 
komunikazioetan eta erakundeen publizitatean.

32,7

Mediku-arreta bermatzea hemen bizitzeko paperik ez duten edo osasun 
txartelik nahiz zerbitzu pribatuetara jotzeko dirurik ez duten lgTBi+ 
pertsonentzat.

26,5

Osakidetzan emakume lesbianei arreta bermatzea lagundutako ugalketako 
tratamenduetan.

23,9

Baliabide pribatuen aldean publikoen erabilera sustatu eta handitzea 
lagundutako ugalketan, genero berresleipenean edo hormonazioan.

23,9

Osakidetza barruan gertatzen diren jarrera lgTBifobikoei arreta eta erantzuna 
emateko protokoloak.

23,9

gurutzetako genero Unitatean genero estereotipatuko rol irizpideak 
aplikatzea eragoztea.

22,1

Osasun-zentroetan komun mistoak edo ez-bitarrak jartzea. 22,1

lgTBi+ pertsonei buruzko osasunaren ikerketa handitzea. 20,4

giB eta beste STiri buruzko kanpainak indartzea estigma eta diskriminazioen 
kontra egiteko.

18,6

Pertsona intersexualei buruzko informazio positiboa bultzatzea, taburik eta 
sekreturik gabekoa eta irekia dena.

14,2

aniztasun funtzionala eta sexu- eta genero-aniztasuna modu intersekzionalean 
lantzea, buruko nahasmendua duen pertsona baten sinesgarritasuna handitu 
dadin bere aniztasuna aldarrikatzean.

13,3

zitologiak egitea bermatzea, edozein dela ere nahi den sexualitatea edo 
sentitzen den generoa.

10,6

3. TaUla
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2 . 3 .4 .   s e x u -  e ta  g e n e r o - a n i z ta s u n a r i  b u r u z ko  p r e sta k u n t z a  
e ta  s e n ts i b i l i z a z i oa  o s a s u n  l a n g i l e e n t z at

azterlan honetan parte hartu duten pertsonek agerian uzten duten kontu nagusi eta bistakoa da Osakidetzako 
osasun langileak sexu- eta genero-aniztasunaren kontuan prestatzea eta sentsibilizatzea; proposamen modura 
ere aurkezten da. Prestakuntza eta sentsibilizazio horrek lagundu egingo luke barneraturik diren aurreiritzi ugari 
gainditzen eta lgTBi+ pertsonekin tratu atsegin eta enpatiko izaten, baita horien eskariak ez patologizatzen ere. 
Prestakuntza horrek saihestu behar luke bagina berreraikitzeko ebakuntza egin zioten pertsona batek kontatzen 
duen egoera, edozein aldetatik ere traumatikoa egin zitzaiona:

Horren ondoren depresio handia izan nuen. Medikuak ez ditut berriro ikusi, ez dut horra joan ere egin 

nahi, esperientzia txarra izan zen eta hara itzultzeak dena gogorarazten dit. Gaizki pasatu dut eta ez dut 

joaterik nahi izan medikuen hitzorduren batera, ez dut ezer jakin nahi izan. Tratu duinagoa, gizatiarragoa 

behar nuke, horren umiliagarria ez dena, ez dakit... ez zait hitza ateratzen. (p8 elkarrizketa)

elkarrizketatu izan diren osasun-eragileak gogoratzen dute osasun langileek, oro har, tresna eta ezagutza 
beharrean direla sexu- eta genero-adierazpide askotarikoen aukera zabalei erantzuteko: 

Nik ez dut inon ikusi nolabaiteko prestakuntzarik. Ez erakundearena Osakidetza barruan, ez psikiatria 

ofizialagoaren eremuetan. Prestakuntza ugari dago, baina heldu zatzaizkigukeen prestakuntza-

proposamenak osasun mentaleko sareak antolatzen dituenak dira edo psikiatriako sozietate eta 

biltzarrek burutu ohi dituztenak. (as3 elkarrizketa)

Horren harira, honako hau gogorarazten digu eHUko erizaintza Saileko irakasle batek prestakuntzaren beharrari 
buruz:

Harrigarria bada ere, gai hori sartu zenean ikasleen erantzuna ‘azkenean! honetaz hitz egingo dugu’ 

izan zen. Eta harritu egin ninduen, uste nuelako ikasleek ‘bale, nahi duzunaz hitz egingo dugu’ esango 

zidatela, eta hiru bider egin dugu, bi ikasturtetan bada ere. Eta nik irakasleekin komentatzen dut lehen 

aldia dela ikasleekin espazio bat aurkitu izana, egin beharra duguna ari garela benetan egiten. (as6 

elkarrizketa)

medicusmundi Bizkaiaren bultzadarekin, ALDARTEk sexu- eta genero-aniztasunari buruzko ikastaroak ematen 
dizkie erizaintzako bigarren eta hirugarren mailako ikasleei duela hiru urtetik. kontakizun horretan, interesgarria 
da jakitea prestakuntza horrek bat egiten duela ikasleen beharrekin, sexu- eta genero-aniztasuna osasun 
eremuan jorratzeko gogoa dutelako. 

ikasleen beharra baina baita osasun langileena ere, eztabaida-tailerretako batean parte hartu zuten familiako 
medikuek azaldu zuten moduan:

Uste dut osasun-sistema honek, nonbait, des-zisheterosexualizatzeko beharra duela. Osasun kolektiboa 

oso kolektibo hegemonikoa da, klase sozial jakin batekoa, genero-identitate zehatzekoa, eta gure 

neurrirako osasun-sistema bat eraiki izan dugu. Uste dut parte hartzeko estrategiak prestatu beharra 

ditugula LGTBI pertsonek konta diezaguten nolakoa nahi duten izan eurenganako arreta. Osasun-

sistema pertsona horien benetako beharretara egokitu beharko litzateke, ez osasun-eragileok horiek 

dituztela uste dugun beharretara. (olt – osasun-eragileak)
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Prestakuntza- eta sentsibilizazio-kanpainak egin beharko lirateke profesionalentzat, gu garelako jendea 
artatzen ari garenak. Gauzak egin beharra dago gure buru oxidatuak aktibatzeko. (olt – osasun-
eragileak)

eduki soilik akademikoaz haragoko edukiak dituzten prestakuntza iraunkorrak burutzen ditu Osakidetzak, kontua 
da horietan sexu- eta genero-aniztasunari buruzkoak sartzen al diren. Horri buruz, medicusmundi Bizkaiaren 
eraldakuntza sozialerako heziketa-proiektuen teknikari batek, Osakidetzarekin prestakuntza-prozesuak 
negoziatzen dituenak, aitortzen zuen zailtasunak daudela prestakuntzak osasun eremuan sartzerakoan:

Aurreko prestakuntzetan aitortzen zuten ezjakintasuna zegoela osasun langileen aldetik gai horietan 
guztietan. Eta arreta inklusiborako ere zalantzak zeudela.

Osakidetzari planteatu genion, zuzendaritzari, hori baita jarduerak egikaritzeko erreferentea, eta 
interesgarria iruditzen zitzaiela esan ziguten. Prestakuntzak antolatzen hasi ginen, eta isiltasunak 
zeuden, ez ziguten ez baietzik ez ezetzik erantzuten. Esan ziguten SGA kontua ez zutela ikusten, ez 
zegoela interesik, ez zela lehentasunezkoa eta orain beste gai batzuekin zeudela. Prestakuntzaren 
nondik norakoa azaltzen saiatu ginen, proposamen bat bidali zitzaien, baina hala ere ez zutela 
ikusten, ez ziotela egokierarik ikusten, eta ez ziguten zehazten zer ez zen egokia. Eta prestakuntza 
doitzeko egin zitezkeen aldaketak azaltzen genizkien. (as9 elkarrizketa)

Teknikari horrek kontatzen du Osakidetzako langileentzat prestakuntza batzuk sartzeko prozesua zeharo 
nekagarria egin zitzaiola. 2018. urtean hasi zen proposamenarekin eta 2020ko azarora arte ez zen zehaztera 
eta burutzera iritsi. ALDARTE izan zen sexu- eta genero-aniztasunaren prestakuntza eman zuen antolakundea. 
Prestakuntza lau ordukoa izan behar zuen hasiera batean, baina bi ordukoa izan zen azkenean.

Balorazio positiboa eman beharko zaio burututako prestakuntza orori, hura zehazteko ahaleginak zeharo 
nekagarriak izanagatik ere. Badago prozesu horiek arinago eratuko direnaren itxaropena, osasun langileek 
adierazten dituzten sexu- eta genero-aniztasunarekiko prestakuntza beharrei konponbidea emate aldera.

Prestakuntza-prozesuak biltzen dituzten inguruabarrez harago, horien ikuspegiaz hitz egin beharko litzateke. 
Prestakuntza ez luke bakarrik joan behar lgTBi+ pertsonen osasuna hobetzera, osasun langileak trebatzen 
dituzten fakultateetan gaur egun osasunari buruz lehenesten diren ikuspegi teoriko biologizistak aldatzera ere 
zuzendu behar litzateke. ildo horretan, hau kontatzen digu arestian aipatutako erizaintza eskolako irakasleak:

Nire iritziz, arazoa ez da bakarrik euren graduko curriculumean inork aipatu ez dien egoera batzuekin 
aurkituko direla euren praktika profesionalean, baizik eta ez zutela pentsatu ditugun errealitate 
ezberdinekiko bestelako ikuspegirik. (as6 elkarrizketa)

eHUko irakasle horrentzat, garrantzitsua da osasuneko ikasle eta langileek hausnarketa bat egitea osasunaren 
kontzeptu biologizistari buruz, kontzeptu hegemonikoa izaki, eredu bio-mediko eta bitarrera eramaten duena, 
zeinetan osasunari buruz den ikuspegia gaixotasunik eza den: 

Osasungarri iruditzen ez zaiona patologizatzen duen eredu bat, hori berriro osasungarri bilakatzeko 
asmoz. (as6 elkarrizketa)

Beraz, osasuneko determinatzaile sozialez hitz egitea da ideia horiek apurtzeko modu bakarra. Determinatzaile 
horiek, izan ere, ez dira biologikoak, eta ongizate fisiko eta psikiko handiagoa edo txikiagoa eragingo dute. 
Testuinguru horretan, zergatik da garrantzitsua sexu- eta genero-aniztasunaz hitz egitea? Osasuna gaixotasunik 
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eza bezala hartzen duen kontzeptu biologizistarekin apurtu beharra baldin bada, eredu horri estuki loturik 
dagoen normala dena-normala ez dena bitartasunarekin ere apurtu beharra dagoelako:

Egitez, osasuna-gaixotasuna bitartasun hori LGTB kolektiboarekin lotzen da, uste baita kolektibo hori 

desbideratu egin dela normala denaren arautik. Orduan, arauan sar saitezen egin beharrekoa berriro 

egin beharra dizute.  Horregatik, ikasleei ematen zaien prestakuntzan osasuntsua-gaixoa kontzeptu 

biologizistatik irteteko hausnarketa oso hori sartzen da, arautik desbideratzen dena normala ere 

badelako. (as6 elkarrizketa)

Sexu- eta genero-aniztasunak, gainera, ez dio utzi pertsona guztiok bizi dugun errealitate izateari; elkarrizketatutako 
eHUko irakasleak burutuko den prestakuntzarako elementu interesgarri bat gehiago bezala gogorarazten digu:

Ikasleei euren ikasgelan edo lagunen batekin gertatu zaien egoerak dira. Prestakuntzekin lurrera 

ekartzen dute, eta niri oso ondo datorkit zeren errenta mailaren, heziketa mailaren edo zaren klase 

sozialaren araberako osasun desberdintasunez hitz egiten diedanean, kontzeptu oso abstraktuak dira 

eurentzat. Hortaz, ondo datorkit LGTBI gaia, zeren lagun edo ezagunen bat dutenez hausnartzeari 

ematen diote orduan. Ikasleengan oso zaila da hausnarketa abstraktuagoak lortzea, eta iruditzen zait 

halako prestakuntzek biologikoa horren garrantzitsua ez dela pentsatzeko aukera ematen dietela. (as6 

elkarrizketa)

Diskurtso bio-medikoaren hegemoniaz eta haren ondorioez kontzientzia hartzeak berebiziko garrantzia du 
prestakuntza horietan, diskurtso horrentzat pertsonen sexualitatea edo generoa nagusiki mekanismo biologikoei 
erantzuten dielako, sexu- eta genero-identitateen eraikuntzan diren norberaren hautaketak edo faktore kulturalak, 
sozialak eta historikoak saihestuta.

2 . 3 . 5 .  o s a s u n  m e n ta l  e z  H e t e r o n o r m at i b o  b at e n  a l d e

laguntza psiko-sozialerako baliabideak eskaintzea eta lgTBi+fobiaren biktimei laguntza eta babes psikologikoa 
ematea daude galdetegiari erantzun diotenek eta elkarrizketatuak izan direnek emandako behar eta 
proposamenen artean. are, honako hau iradoki zen tailerretako batean: 

Agian interesgarria izango litzateke gai honetan ere psikiatriako espezialitate bat balego, haurren 

kasuan dagoen moduan, sexualitatearen eta generoaren gaian espezializatutako jendea egon dadila. 

Jendeak gai horietan laguntza eskatzeko aukera izan dezala. (tl – lgtbi+ emakumeak)

Despatologizazioak bereganatu izan du fokua osasun mentalari eta lgTBi+ errealitateei buruzko eztabaidan, 
eta lgTBi+ aktibismoan hori izan da borrokako gakoetako bat. aktibismo horretatik kritikak egin izan dira 
diagnostiko-eskuliburuetan egindako aldaketa eta kontzeptu berriei (DSM, Cie), eta orokorrean sexu- eta genero-
adierazpideei lotuta diagnostiko-kategorietan erredukzionismoa nagusitu izan den eta nagusitzen jarraitzen den 
arren, gaurko egunean esan daiteke osasun mentalean profesional gutxi direla lgTBi+ pertsonak patologikotzat 
hartzen dituztenak, behintzat modu esplizituan. zerbaitean irabazi da azken urteotan, beste hizkuntza bat 
erabiltzen da eta “nahasmendu” hitza kendu egin da hiztegitik gai horiei heltzean. (Mujika, 2019)

eskuliburuetan nahasmendu gisa ez sailkatzetik harago, despatologizazioak esan nahi du kontzientzia hartzea 
lgTBi+fobiak hori jasaten duten pertsonei eragiten dien inpaktuaz. zenbateraino dira kontziente medikuak kontu 
horretan? Hurrengo kontakizunek agerian uzten dute zentzu horretan oraindik egiteko geratzen den lana:
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Osasun mentaleko langileak ez dira heltzen ulertzera LGTBI+ izateagatik poliziaren errepresioak edo 
jazarpenak eragindako mina. (galdetegi autoadministratua)

Familia-medikuari eskatzean psikologo batengana bidera nendila eta nire egoera azaldu ondoren, 
hauxe esan zidan, hitzez hitz: “guk ezin dizkizugu konpondu arazo horiek”, eta depresio larri batek 
jota nengoenez, hau erantzun nion, oso haserre: “eta zer egiten dut, neure buruaz beste?”. (tt-transa)

Osasun langileek ez dakite zer den transexuala izatea, transgeneroa, genero ez bitarrekoa. (tt-transa)

Ni ez naiz bitarra eta ez nintzen ausartu gertatzen ari zitzaidana kontatzera osasun mentalean egon 
behar izan nuenean. Nirekin hitz egiten zuten psikiatrak eta psikologoak ez zuten asmatzen benetan 
gertatzen zitzaidana azaltzen, ez zizkidaten egiten komeni ziren galderak, sentitzen nuen galdera 
itxiak egiten zizkidatela, nituen sintometara zuzenduak. Inoiz ez nuen aurkitzen gertatzen zitzaidanaz 
hitz egiteko aukerarik, eta ikasketengatik zela esan nien, baina ez zen horrela. Antsietate orokortua 
diagnostikatu zidaten. (tg- lgtbi+ gizonak)

kontakizun horiek laburtzen dute lgTBi+ pertsonen artean den sentsazio orokortu bat, alegia Osakidetzak 
ez diela heltzen, edo eskas heltzen diela, buruko osasunarekin lotutako euren arazoei, ezjakintasunagatik, ez 
direlako ulertzen lgTBi+fobiaren ondorioak, edo ez dagoelako denborarik. Ondorioa da lgTBi+ pertsona askori 
Osakidetzak ez diela balio izan:

Eta zenbat jende dabil psikologoekin, baina ezer ez. Pasa den astean ia 60 urteko emakume bat etorri 
zen, bizitza osoa gaizki sentituz eraman zuen lesbiana gisa ez bizitzeagatik, medikuarenera, psikiatra eta 
psikologoengana joan izan da bizitza osoan antsietate eta gisakoengatik, eta ALDARTEra etorri zenean 
lehen aldia zen kontatzen zuena lesbiana zela, bere barnean entzuten zuela emakumeak gustatzen 
zitzaizkiola. Ordura arte ez zuen deus ere esan zergatik sentitzen zen horren gaizki. Kontu horretan, 
Osakidetzak ez dio balio izan. Osakidetzan pastillak eman izan dizkiote, eta pastillak hartzen zituen eta 
bolada hobeak eta okerragoak izaten zituen, baina osasun sare normalizatuan gai horri heltzeko den 
moduak ez zion konpontzen arazoa. (tl – lgtbi+ emakumeak)

Sexu- eta genero-aniztasuna medikuen edota osasun mentalaren kontsultetan sartu behar da, lgTBi+ pertsonei 
laguntzeko euren arazoei heltzen, nahikoa gainezka egiten dietelako behin eta berriz arbuiatzen dituzten 
testuinguru sozial batengatik, eta, hala, medikalizatu gabeko bizitzaren narratibak edo itxaropenik eza, estualdia 
edo suizidioa ez den bestelako irteerak begizta ditzaten. aurre egiteke dagoen erronka da:

LGTBI gaian kalaka moralista dago oraindik atzean. Baldin badakigu ere aspaldi atera zutela DS5-etik 
eta jada ez dela nahasmendu psikiatrikotzat hartzen, esango nuke oraindik jarraitzen duela pertsonak 
oker hautatu izanaren edo hautaketa arraroa edo sufrimenduarekin zerikusia duena egin izanaren 
ideiak, guraso-harreman jakin batzuekin. Ñabardurak ñabardura, horixe da azken batean, gaur egunean 
inork ez duelako esaten, baina badago koska norbaitek plazerra nahi duen moduan bilatzen duela 
eta iruditzen zaizkion bideetatik ibiltzen denaren eta patologia bat dela pentsatzearen artean. Eta 
aztarrikatu eta gaiaz hitz egiten duzunean, azalera irteten dute oraindik hor segitzen duten aurreiritziak, 
jendeak gero horri buruz ezer ez esatearekin lotutakoak, hain zuzen ere. (as3 elkarrizketa)

Osasunaren abordatze psiko-sozialak esan nahi du eragile ugari kontuan izatea, lehen esan den moduan 
osasuna ez delako soilik osasun arloko kontu bat, esparru gehiago biltzen dituelako, alegia esparru soziala, 
politikoa, ingurumenekoa, finantzarioa eta kulturala. Hurrengo azalpena izan daiteke erakuskari bat, azaltzeko 
Osakidetzaren lehen mailako arretan osasuna ikuspegi komunitario batekin abordatzeko egoera nola dagoen:
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Oro har, lan egin izan dudan tokietan oso harreman urria dago gizarte-zerbitzuekin edo gizarte-
langileekin. Osasun arazoetan asko lagundu dezakegu osasun-sistematik; normalean, ordea, gehien 
lagundu dezaketenak baliabide komunitarioak izaki, profesionalaren mende daude horiek, hark lan 
egiten duen auzo edo herrian zer baliabide dauden jakitearen mende daude. Ondo egongo litzateke lan 
egiten den tokiko baliabideak ezagutzea, horiek eskaini ahal izateko. Bistan denez, soziala dena kalean 
dago, ez osasun-zentroetan. (olt – osasun-eragileak)

LMOAn mota askotako kontsultak iristen zaizkigu, horietako asko osasun arazo oso biologiko eta 
teknikoei lotutakoak dira, eta oso onak gara horiek konpontzen. Badira konpontzera heltzen ez garen 
beste eskari mota batzuk, eta LMOA horiei erantzuteko gauza izan behar du, edo bai, behintzat, 
bideratzeko. Tresna oso onak dira komunitatea ezagutzea, lan egiten den herriko edo auzoko 
komunitate-prozesuetan parte hartzea eta inguruko baliabideak ezagutzea, komunitate-jardueraren 
batean kolaboratzea. (olt – osasun-eragileak)

Gure lanaren parte izan behar luke jakitea zer elkarte dauden. Egitez, Osakidetzaren orrian badago 
elkarteen zerrenda bat, eta gure eginbeharra da horiei buruz informatzea, gero pazienteei guk 
Osakidetzaren egituratik kanpo diren baliabide horiez informa diezaiegun. (olt – osasun-eragileak)

kontakizun horietan ikus daiteke lgTBi+ pertsonen arreta hobe eta egokiago baterako sexu- eta genero-
aniztasunaren eremuan mugitzen diren erakundeen lankidetza izateak sor dezakeen interesaren aitortza. Osasun 
arloaren eta lgTBi+ eremuko jendearen artean elkarrekin lan egin ahal izateko, baina, arazo potentziala da 
lgTBi+ kolektiboak ez direla gaixotasun batek eragindako taldeak. Hau nabarmentzen dute eztabaida tailer 
horietako batean:

Askotan, Osakidetzak elkarteekin kolaboratzeko duen irizpidea da zerbaitek kalteturikoak izan behar 
dutela, eta, izatez, kolektibo asko daude gaitz zehatz batzuen inguruan bildurik Osakidetzarekin 
kolaboratzen dutenak. Kaltetuaren identifikazio hori izan beharra duzu, kolektibo sozialago batekoa 
baldin bazara zaila izango da zurekin kontatzea. (tl – lgtbi+ emakumeak)

Osakidetzak osasun arloan eskura jartzen duen elkarteen zerrendari begirada bat botatzean ikusten dugu 
zerrendan29 aipatzen diren elkarte guztiak gaixotasun fisikoek eta buruko nahasmenduek eragindako pertsonek 
osatutako kolektiboak direla. logikoa denez, ez da aurkitzen lgTBi+ elkarterik. Hauek izan daitezke zerrenda 
horretan lgTBi+ kolektiborik ez egoteko arrazoiak:

Osasunaren gaiak osasun-ikuspegi oso patogenikoa du, eta egia da komunitatean jorratzen diren 
jarduera edo ekimen gehienak zerikusi gehiago dutela osasun arazoekin osasun aukerekin baino. LGTBI 
kolektiboarekin lan egiteak esan nahi du osasun afektibo-sexualaren edo sexu-aniztazunaren alde lan 
egitea. Osasun sistemek oso gutxitan darabilte osasuna sustatzeko ikuspegia, izan gaixotasunei aurrea 
hartzeko izan horiek tratatzeko. Ikuspegi oso patogenikoa darabilte beti, eta gauza horiek ez dira 
osasun behar gisa hartzen. (olt – osasun-eragileak)

lgTBi+ elkarteek hamarkada luzeak daramatzate erantzuna ematen lgTBi+ pertsonak laguntza eskatzeko 
orduan aurkitzen diren bizitzako egoerei. lgTBi+ kolektibo batekin harremanetan jartzean, aukera dago nahi den 
sexualitatea edo generoa posible dela defendatzeko, eta eguneroko bizitzan bizi dituzten eraso, diskriminazio 
edota ahuldadeei aurre egiteko tresnak bereganatzeko. 

29 https://www.osakidetza.euskadi.eus/osasun-eskola-elkarteak/-/beste-elkarte-batzuk
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03
konklusioak
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3.1 .  desBerdintasuna lmoa-rako sarBidean
Osasuna ez dago unibertsalizatuta eta lMOarako sarbidea ez dago ziurtatuta Bizkaian bizi diren pertsona 
guztientzat. kontu horrek zerikusia du europako immigrazio politikek etorkinentzat, errefuxiatuentzat edo asiloa 
eskatzen dutenentzat ezartzen dituzten bizi-baldintza gogorrekin. aztergai dugun kontuan, gainera, lotuta dago 
osasun-asistentzia bertako herritarren baldintza berberetan izateko jartzen zaizkien oztopoekin.

Bizkaian bizi den etorkin kopuru oso garrantzitsu batek ez du aukerarik lMOara era arautuan joateko, ez 
dituztelako betetzen osasun txartel indibiduala (OTi) lortzeko betekizunak. Txartel hori lortzea erroldatuta egoteari 
lotuta dago, lortzeko oso gauza zaila etxebizitzarako aukera oso murriztuta duten pertsonentzat.

Pertsonak arauturik badu bere administrazio-egoera, ez da diskriminazio berezirik ematen lMOarako sarbidean 
lgTBi+ pertsona izateagatik. Beste kontu bat da behin horra sartuta ematen zaien tratua.

COViD 19aren pandemian kalteturik irten da osasun zerbitzuetarako aukera, eta jende asko dago esaten duena 
arazo gehiago izan dituela osasun arretarako pandemian izan denean, horren arrazoiak askotarikoak izanez: 
kontsultak ez izatea aurrez aurrekoak, mediku hitzorduen ezeztatzea,  zerbitzuen geldialdia, etab.

Sexuan lan egiten duten trans emakumeena eta lgTBi+ afrikarra bezalako kolektiboei bereziki eragin diete 
bere osasunean pandemiagatik ezarritako murrizketek. lehenak osasuna galtzeko arrisku handiagoren 
eraginpean jarri izan dira, era klandestinoan lan egin beharra zutelako; bigarrenek, bere aldetik, oraindik 
gehiago mugatu zaie lehendik ere nahiko eskastua duten osasun mentala, bakartze sozialean bizi behar izan 
dituztelako aldi luzeak.

euskal osasun publikoa, hots, Osakidetza, diskriminatzailea da modu heteronormatibo, sexista eta bitarrean 
funtzionatzen duelako, ez da inklusiboa. Halatan, hauxe esan daiteke:

 C  lgTBi+ pertsonak ikusezinak dira, ez zaiolako heltzen sexu- eta genero-aniztasunari.

 C  Sexu-orientazioaren arabera, diskriminatu egiten da lesbiana kopuru garrantzitsu bati proba 
ginekologiko bat egitean.

 C  Soslai heterosexualak ematen dira gurutzetako genero identitatearen Unitatean (giU)

 C  Heterosexualitatearen presuntzio unibertsala bizitzaren ibilaldi osoan aplikatzen zaio pertsonari.

 C  Transei eurek aukeratutako izenez deitu gabe jarraitzen da.

 C  gorputzak eta generoak, medikoki, eskema bitarrei jarraituz begiratzen eta aztertzen dira.

lgBTi+ pertsonek osasun sistemaren begirada patologizatzailearen pean jarraitzen dute egoten. Ondorioz, euren 
esperientziari balioa kentzen zaie, aniztasuna gaixotasun, nahasmendu edo anomalia gisa kontzeptualizatzen 
eta sailkatzen dute, eta dinamika diskriminatzaileak pairatu behar izaten dituzte praktika klinikoetan. Hala:

 C    arriskuko praktika sexualak ematen dira gizonezko homosexualetan.

 C   korapilatsua da, zeharo ezezaguna izateaz gain, lMOatik gurutzetako giUra bideratzea.
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 C   ez da errespetatzen generoaren autodeterminazioa.

 C   Seropositiboak direnen jokabide sexualak epaituak dira.

ikerketa honen esparruan azaleratu diren jarrera nabarmenkiro lgTBi+fobikoek lotura zuzena dute pertsonen 
arrazializazioarekin. Transak eta etorkinak direnen artean identifikatzen dira urrakortasunerako arrisku handieneko 
soslaiak, baina lesbianek eta gayek ere tratu arrazista pairatzen dute medikuen kontsultetan.

kontsulta barruan ematen diren jardunbide egokietako asko osasun langileen sentsibilizazio eta borondate 
onari zor zaio. Jardunbide egoki horiek osasun alorreko tratuan orokortu behar litezkeen jarrera eta jokabideak 
adierazten dituzte.

3.2.  Botiketarako aukera eta medikalizazioa
Botiketarako aukera ez da arazo bezala bizi, oro har. Halere, mundu guztiak ez du botiken prestazio arauturako 
aukera; kontu hori osasun txartel indibidualaren bidez osasun-prestaziorik ez izateari lotuta dago. automedikazioa 
eta hortik osasunarentzat eratorritako arazoak dira ondorioak.

gizartean seropositibitateak duen estigma handia oztopo da gib-a hautemateko probak egiteko eta 
antirretrobiralak hartzeko.

Sexu- eta genero-aniztasunarentzat, medikalizazioa araura egokitzen ez diren sexualitate, genero eta gorputzak 
patologizatzeko eta horiek sendatzeko terapia bilakatu da. era horretan, lgTBi+ pertsonen bizitzak gero eta 
gehiago medikalizatzen doaz sistema publikotik kanpo, eta osasungintza pribatua gero eta garrantzi handiagoa 
hartzen doa.

Hiru alderdi nabarmendu behar dira lgTBi+ pertsonen medikalizazioan:

 C  Transak eta botiken bidezko trantsizio-prozesuak: generoa berresleitzeko ebakuntza kirurgikoek 
merkatu-nitxoa izaten jarraitzen dute klinika pribatuarentzat. gurutzetako giUn ez dago trantsizio-
prozesuei ikuspegi ez mediko batetik helduko dien alternatiba terapeutikorik. Terapia hormonalak eta 
ebakuntzak dira eskaintzen diren bakarra.

 C  lesbianak eta lagundutako intseminazioa: Osakidetzako giza ugalketako unitateetan gertatzen 
diren oztopoek klinika pribatuetara bultzatzen dituzte lesbiana gehienak lagundutako intseminazioa 
egitera. Ugalketa legeak Osakidetzaren edo klinika baten ziurtagiria eskatzen du haurdun ez 
denaren amatasuna aitortzeko, hortik kanpo geratuz emakumezko lesbianek amatasunera 
heltzeko aukeratutako beste edozein modu. Baldintza hori guztiz diskriminatzailea da bikotekide 
heterosexualekin alderatuta. Horiei ez zaie eskatzen inolako osasun betekizunik izan duten haurra 
erregistratzerakoan.

 C  gayak eta PreP: Osakidetzak gib-ihesa prebenitzeko bide medikalizatuaren alde egiten du aurre-
esposizioko profilaxia abian jarriz, osasun langileek eta gib-ihesaren aurka borrokatzen duten ggkek 
hori auzitan jarri arren. PrePak aldatu egingo du STiri buruz burututako prebentzio lana.
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3.3.  arreta psiko-soziala
ikuspegi psiko-soziala duen eredu mediko bat euskal osasun publikoan garatzeko beharra azpimarratu da, 
egungo eredu bio-mediko hegemonikoaren ordez.  azken eredu horrek muga oso handiak ditu lgTBi+ pertsonen 
osasun beharrak artatzeko.

Sexu- eta genero-aniztasuna kontuan hartuko duen osasun sistema publiko bat garatu eta kudeatzeko, hiru gako 
eskaintzen dira:

 C  lgTBi+ pertsonen ikusgarritasuna sustatzea osasun sistema publikoak aurre egin beharreko erronka 
gisa hartuta, ezinezkoa delako osasungintza plural nola askotarikoa euren sexualitateagatik edo 
generoagatik ezkutatu beharrean diren pertsonak dauden bitartean. Osakidetzak ikusgarritasun hori 
sustatu beharra du.

 C  Osasun langileen prestakuntza eta sentsibilizazioa, barneraturik diren aurreiritzi ugari gainditzen 
eta lgTBi+ pertsonekin tratu atsegin nola enpatikoa izaten laguntzeko, baita horien eskariak ez 
patologizatzen ere. Prestakuntza ez luke bakarrik joan behar lgTBi+ pertsonen osasuna hobetzera, 
osasun langileak trebatzen dituzten fakultateetan gaur egun osasunari buruz lehenesten diren ikuspegi 
teoriko biologizistak aldatzera ere zuzendu behar litzateke.

 C  laguntza psiko-sozialerako baliabideak eta arreta emateko, laguntzeko eta babes psikologikoa 
emateko programak sortzea lgTBi+fobiaren biktimentzak.

Osakidetzan ez zaie heltzen edo oso gutxi heltzen zaie osasun mentalarekin lotutako arazoei, ezjakintasunagatik, 
ez direlako ulertzen lgTBi+fobiaren ondorioak, ez delako galdetzen zer gertatzen zaien edo ez dagoelako 
denborarik. Horren emaitza da Osakidetzak ez diela balio izan lgTBi+ jende askori bizi dituzten gatazkak 
konpontzeko.

Osasun sistemak sexu- eta genero-aniztasunaren eremuan mugitzen diren erakundeekin harremana izateak 
duen garrantzia aitortzen da, lgTBi+ pertsonei arreta hobea eta egokiagoa emateari begira. Harreman hori, 
egun, ez da existitzen. Horretarako, Osakidetzak aldatu egin beharko luke beste erakundeekin harremanak 
ezartzerakoan erabiltzen duen ikuspegi patogenikoa. ikuspegi hori tarteko, Osakidetzak soilik gaixotasun fisikoek 
edo buruko nahasmenduek eragindako pertsonek osatutako erakundeekin ditu harremanak. Planteamendu 
horren barruan ez dira sartzen izaera psiko-sozialeko, heziketako edo prestakuntzako antolakundeak, esaterako 
lgTBi+ erakundeak.
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04
eranskinak



m e d i c u s m u n d i  b i z k a i a  -  a L da R T e 1 6 7

1 .  e r a n s k i n a
azterlanean eta landa-lanean  
parte hartu duten pertsonei  
Buruzko inFormazioa

a .   o n l i n e  g a l d e t eg i  
a u toa d m i n i st r at u a r e n  d at u a k 

atal honen helburu nagusia da era laburtuan 
aurkeztea online galdetegi autoadministratua bete 
duten 151 pertsonen datu soziodemografiko nagusiak.

aurretik, ordea, aipatu beharra dago horiei buruz 
azaltzen diren datuak eta informazioak ez duela 
inolaz ere estatistika-helbururik, galdetegian egiten 
ziren galdera batzuei buruz panorama orokor bat 
besterik gabe eskaintzeko ematen direla.

Bizkaian Bizi  den tokia:

Basauri 3 Muskiz 2

Berango 2 Sestao 7

Bilbo 71 algorta 2

Durango 1 astrabudua 1

erandio 11 Barakaldo 8

ermua 1 Bermeo 1

gamiz-Fika 1 Bizkaia 2

lekeitio 3 Deusto 2

Portugalete 5 etxebarri 2

Santurtzi 4 gernika 2

eibar 1 Mungia 2

galdakao 2 Muxika 1

getxo 6 Ollargan arrigorriaga 1

Sopela 2

galdetegia: 1. taula

autodeFinizioa:

gay-a 30 Queer-a 5

lesbiana 48 Marika 8

emakume bisexuala 34 Bollera 19

gizonezko bisexuala 2 genero ez bitarra 12

emakume  
intersexuala

1
eD/ee 0

gizon intersexuala 1 gizon transaren ama 1
emakume  
transexuala

7
Heterosexuala 1

gizon transexuala
8 emakume  

heterosexuala
2

Besterik 7

galdetegia: 2. taula

adina:

< 18 8
18-25 38
26-35 42
36-50 39
51-65 19
> 65 6

galdetegia: 3. taula

egoera ziBila:

emakume ezkongabea 87
emakumearekin ezkondua 16
gizonarekin ezkondua 6
emakumearen izatezko bikotea 16
gizonaren izatezko bikotea 4
emakumearengandik dibortziatua 1
gizonarengandik dibortziatua 2
emakumearengandik banatua 0
gizonarengandik banatua 0
emakumearen alarguna 1
gizonaren alarguna 3
emakumearen bikotekidea 1
andregaia 1
Harremana emakume zis bisexualarekin 1
gizonaren bikotekidea 1
Harremana emakume bisexualarekin 1
gizon ezkongabea 2
Semargai formalarekin 1
Harreman sentimentala emakumearekin 1

legez emakume batekin ezkonduta baina 
gizon batekin bizitzen 1

Bikotea trantsizio prozesuan 1
gizonaren bikotekidea 1
emakume bikotekidearekin 1
Poligamoa 1

emakumearen bikotekidea 1

galdetegia: 4. taula
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Bizikidetza-egoera:

Bakarrik bizi naiz 25
Beste pertsona batzuekin bizi naiz 126

galdetegia: 5. taula

Familia edo Bestelako erantzukizunak:

Seme-alabak 21

gurasoak 19

Beste senide batzuk 10

Beste pertsona batzuk 3

Batere ez 97
galdetegia: 6. taula

ikasketa maila:

Oinarrizko hezkuntza burutu gabe edo 
titulurik gabe

Oinarrizko eskolatzea tituluarekin 4

Batxilergoa 11

lH gradu ertaina 19

lH goi-mailako gradua 24

Unibertsitate ikasketak 87

Tekniko ertaina 1

Mendekoen zaintzan den osasun bazkidea 1

arreta gabeziaren oinarrizko ikasketak 1

ingeniaria 1

Besterik 1
galdetegia: 7. taula

lan-egoera:

lanean 63

lan prekarioan 17

langabezian 25

erretiroa hartuta 8

ikasten 26

etxeko edota zaintza lanetan 1

Besterik 1

eszedentzian 2

ikasten eta lanean 1

laguntzan 1

Baja medikoan 1

lantegi Batuak 1

lanerako aukerarik gabe, bizileku eta 
lanerako baimenik ez izateagatik 1

Bekarekin praktiketan 1
errefuxiatua 1

gaur egunean gazteez aprobetxatzen dira 
beltzean ordainduta. Beraz, lanik gabe eta 
langabezian nago

1

galdetegia: 8. taula

elkartegintza:

lgTBi+ elkarte bateko kide naiz 39

ez naiz lgTBi+ elkarte bateko kide 66

Beste alor bateko elkartekide naiz 38

ez naiz beste alor bateko elkartekide 32

galdetegia: 9. taula

ikusgarritasuna:

Bai 86
ez 13
BalDiNTzaTURik 50

galdetegia: 10. taula

Covid 19aren konFinamenduan diskriminazio egoerarik 
jasan duzu?

Bai 7,6

ez 141

galdetegia: 11. grafikoa

Covid 19aren pandemia oztopo izan da edo izaten ari da 
zure osasun zentroan arreta jasotzeko?

Bai 36,4

ez 63,6

galdetegia: 12. grafikoa

azken hilaBeteetan zure osasun zentrora joan zara?

Bai 58,6

ez 41,4

galdetegia: 13. grafikoa
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zure osasun zentrora ez bazara joan, zein arrazoirengatik izan da? Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure 
esperientziarekin bat datozen bi:

galdetegia: 11. taula

ez da beharrik egon eta 
joaten naiz...
gaitzespen begiradak sentitu 
izan ditut eta...
ez dut nahi entera daitezen 
lgTiB+ naizela
Nire zentroko langileek ez 
dute...
BeSTeRik, adierazi beste 
egoera bat...
COViDagatik
Pandemiagatik
adibidez, medikuntza 
naturala, CBDa...
ez diote garrantzirik ematen 
nire egoeraren larritasunari
lehen mailako arreta ez 
dagoelako ondo
Osasun-zentro bateko 
langilea naiz...
izu-atake bat eman  
zidanean...
zainketen beharrean den nire 
alabarekin joan naiz...
Medikuaren hitzordu baten 
zain egon naiz...
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zure osasun zentrora joan zarenean: inoiz izan duzu zure ongizatearekin edo askatasunarekin lotutako arazorik, 
lgTBi+ kolektibokoa izateagatik zure giza eskubideak murrizten edo urratzen dituztela sentituz? Sentitzen duzu 
nahi duzun eta zaren bezala adieraz zaitezkeela? zer arazo mota izan duzu? erakusten direnen artean, hautatu 
zure esperientziarekin bat gehien datozen bost:

galdetegia: 12. taula

ez dut arazorik izan joan 
naizen bakoitzean...

Beldur handia dut eta lotsa 
handia ematen dit...

Osasun langileek ez dakite...

Hitzezko indarkeria jasan dut...

ez dut dirurik zerbitzu batera 
joateko...

Nire sexualitatea eta nire 
generoa patologizatu egiten 
dute

Tratu sexista eta binarioa 
jasan dut

eD/ee

kontua da ebakuntza egin 
nahi dudala bularretan... 

esan didate ez zela 
beharrezkoa joatea...

Nire medikua gorri-gorri jarri 
zen, belarriak barne...

zirujauek ez lukete nire kasua 
onartuko baldin...

Nik arazoak izan ditut 
gurutzetako genero 
Unitatearekin

ia behartu egiten naute 
psikiatrarengana joateko...

ginekologo baten 
mespretxuzko iruzkin bat...
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Sentsibilizazio-kanpainak 
handitzeko...
Dagoen babes faltarekin 
amaitu...
lgTBifobiaren aurkako barne 
protokoloak
kanpaina batzuk abian 
jartzea...
Tratu ez-sexista eta ez-
binarista
Diskurtso ez horren 
patologizatzailea...
ginekologia-zerbitzuak 
gainditu dezala...
BeSTeRik, egin nahi duzuen 
edozein iruzkin...
Tratu ez-arrazista
Transgeneroak bereizten ondo 
ikastea
Nik, batez ere, aurrez aurre 
egoteko joan ahal izatea...
eskola-heziketatik eta 
sentsibilizaziotik hasi...
laguntza psikologikoaren 
baliabide beharrean naiz ni

zure bizilekuko Osasun 
zentroa
ginekologia
gurutzetako genero Unitatea
larrialdiak 
BeSTeRik (adierazi)
inon ez
Farmazia
inon ez
Tratamendu oso mediko bat 
ematen du...
inon ez, denetan oso ondo 
tratatu naute
Ditudan antsietate arazoetan
inon ez
gazteleku Osasun zentroa
inon ez

zein osasun arlotan izan dituzu arazoak?

galdetegia: 13. taula

zer behar planteatzen zaizkizu joaten zaren osasun zerbitzuei buruz? erakusten direnen artetik, aukeratu 
beharrezkoenak iruditzen zaizkizun bost. gehitu faltan direla uste duzunak.

galdetegia: 14. taula
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zer neurrik uste duzu hobetuko luketela zure ongizatea, zure askatasuna edo zure giza eskubideen gauzatzea 
osasun zerbitzuetan? erakusten direnen artean, hautatu premiazkoenak iruditzen zaizkizun bost. gehitu faltan 
daudela uste duzunak.

galdetegia: 15. taula

Sentsibilizazio-kanpainak abian jartzea
Sexu-aniztasunari buruz prestakuntza 
eskaintzea
komun mistoak edo ez-bitarrak 
jartzea...
arreta eta akonpainamenduko 
programa bat prestatzea
Baliabide pribatuen aldean baliabide 
publikoen erabilpena sustatu eta 
handitzea lagundutako ugalketa, 
generoaren berresleipen edo 
hormonazio arloan.
Mediku-arreta bermatzea...
zitologiak egitea bermatzea...
Sexu- eta genero-aniztasuna era 
intersekzionalean jorratzea
Baliabideak izatea arestian aipatutako 
arloetan, baina beste batzuei nagusitu 
gabe, minbizia larriagoa delako
kanpoko pertsonek sarbidea izaten 
laguntzea...
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2 .  e r a n s k i n a

elkarrizketatutako lgtBi+ pertsonen proFilak

gakoa Profila

1P gizon gaya, 74 urte, latinoamerikarra, jubilatua, Bilbon bizi da

2P gizon transa, 19 urte, latinoamerikarra, ikaslea, Bilbon bizi da

3P Nerabe transgeneroak, 15 eta 16 urte, bertakoak, ikasleak, Durangon eta Santurtzin bizi dira

4P emakume lesbiana, 65 urte, jubilatua, bertakoa, Barakaldon bizi da

5P gizon gaya, 35 urte, bertakoa, langabezian, Bilbon bizi da

6P emakume transa, 28 urte, langile sexuala, afrikarra, Bilbon bizi da

7P gizon transa, 23 urte, bertakoa, aniztasun funtzionala, ikaslea, Bilbon bizi da

8P emakume intersexuala, lesbiana, 22 urte, bertakoa, ikaslea, Basaurin bizi da

elkarrizketatutako osasun-eragileen proFilak

gakoa Profila

1Oe aSkaBiDe erakundea

2Oe Psikiatra, erretiroa hartu berria eta ibilbide luzearekin klinikan

3Oe Psikiatra, Barakaldoko OMzn egiten du lan

4Oe T-4ko hezitzailea

5Oe Familia-medikua, Bombero etxanizeko STi unitatean egiten du lan

6Oe eHUko erizaintzako irakaslea

7Oe Munduko Medikuak-en hezitzailea

8Oe Sehaska antolakundea

9Oe medicusmundi Bizkaiaren prestakuntza arduraduna

Burututako tailerren proFilak

gakoa Profila

Tg-lgTBi+ 
gizonak Profil askotariko sei pertsonek hartu dute parte, 25 eta 35 urte bitartekoak

Tl-lgTBi+ 
emakumeak Profil askotariko sei pertsonek hartu dute parte, 30 eta 50 urte bitartekoak

TT-Transa Profil askotariko sei pertsonek hartu dute parte, 19 eta 35 urte bitartekoak

OlT-Osasun-
eragileak Bizkaian lan egiten duten Osakidetzako 5 familia-medikuk hartu dute parte
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3 .  e r a n s k i n a
lgtBi+ pertsonen galdetegi autoadministratua
egaldetegia guztiz anonimoa da eta bere helburua da Bizkaian bizi zareten ahalik lgTBi+ pertsona gehienek 
betetzea. edozein dela ere zure ikusgarritasuna edo ikusgarritasun maila, garrantzitsua da zure ekarpena. 
Horregatik, galdetegia betetzera gonbidatzen zaitugu, bizi izan dituzun arazoekin, sentitu dituzun beharrekin eta 
egin nahi dituzun proposamenekin bat hobeto datozela iruditzen zaizkizunak erantzunez.

galdetegia femeninoan formulatzen da (edozein izanik ere identifikatzen diren generoa), ulertuta abordatze hau 
pertsonak orokorrean hartuta egiten dela, ez dela emakumeei bakarrik zuzendua.

Azkenik, eskerrak ematen dizkizuegu galdetegia betetzen jarritako interes,  
ahalegin eta denboragatik. Guztion artean merezi izango du.

i k u s g a r r i ta s u n a

ikusgarria naiz

Bai ez Baldintzaturik

zehaztu dezakezu zein eremu edo egoeretan zaren edo ez zaren ikusgarri?

ikusgarri zara osasun eremuan?

Bai ez Baldintzaturik

zehaztu dezakezu zein egoeretan zaren edo ez zaren ikusgarri osasun eremuan?

Beharrezkoa ikusten duzu osasun-zentroan ikusaraztea?

Bai ez

zergatik bai edo zergatik ez?



m e d i c u s m u n d i  b i z k a i a  -  a L da R T e 1 7 5

C oV i d  1 9 a

Covid 19aren konFinamenduan diskriminazio egoerarik jasan duzu?

Bai ez

zer egoera jasan duzu?

Covid 19aren pandemia oztopo izan da edo izaten ari da zure osasun-zentroan arreta jasotzeko?

Bai ez

Baietz erantzun baldin baduzu, zein da edo zein izan da oztopoa?

p r o b l e m at i k a k

azken sei  hilaBeteetan zure osasun-zentrora joan zara?

Bai ez

zure osasun-zentrora ez Bazara joan, zein arrazoirengatik izan da?  
Hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure esperientziarekin bat datozenak:

ez dut beharrik izan eta behar dudanean joaten naiz
Behar ditudan zerbitzuak ez ditu betetzen osasun-zentroak
gaitzespen eta mespretxu begiradak sentitu izan ditut azkena egon nintzenean, eta beharra 
izanagatik ere ez naiz ausartu joatera
ez dut osasun txartelik
ez dut nahi entera daitezen lgTBi+ naizela arbuiatuko nauten beldur naiz
Nire zentroko osasun langileek ez dute inolako esperientziarik sexu- eta genero-aniztasunaren 
kontuan
eD/ee
BeSTeRik, adierazi zure osasun-zentrora ez joateko beste egoera bat
OTRaS, señala otra situación por la que no has acudido a tu centro de salud

zure osasun-zentrora joan zarenean: inoiz izan duzu zure ongizatearekin edo askatasunarekin lotutako arazorik, 
lgtBi+ kolektiBokoa izateagatik zure giza eskuBideak murrizten edo urratzen dituztela sentituz? sentitzen duzu nahi 
duzun eta zaren Bezala adieraz zaitezkeela? 

Bai ez

¿zer arazo mota izan duzu?:
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hautatu egoki iruditzen zaizkizun eta zure esperientziarekin Bat datozenak:

ez dut inoiz arazorik izan nire osasun-zentrora joan naizen bakoitzean.

ez dut inoiz arazorik izan nire osasun-zentrora joan naizen bakoitzean, ez naizelako lgTBi+ gisa 
ikusarazi.

gaitzespen, mehatxu, beldurtzeko... begiradak.

Beldur naiz eta lotsa handia ematen dit, medikuak jakiten badu ondoren nire familiak jakingo 
duenaren beldur naiz.

Heterosexuala naizela eman dute aldez aurretik, eta halaxe tratatu naute.

gaya naizela kontatu dudanean, promiskuoa naizela jo dute aldez aurretik eta giB proba egitera 
bidali naute.

Osasun langileek ez dakite zer den transexuala izatea, transgeneroa, genero ez bitarrekoa...

Osasun langileek ez naute jakin gurutzetako genero Unitatera bideratzen. 

Nahi ez dudan generoaz tratatzen naute.

Hitzezko indarkeria jasan dut.

ez dut bizileku-paperik ez osasun txartelik.

ez dut dirurik osasun-zerbitzu pribatu batera joateko. 

aurreiritzietan oinarritutako tratu desegokia jaso dut.

ez dakite ni nola tratatu eta, behiak trenari nola, halaxe begiratzen didate. 

Nire sexualitatea eta nire generoa patologizatzen dute.

Osasun mentaleko zerbitzuarekin ezinezkoa izan zait askatasunez hitz egitea, ez dutelako ulertzen 
kontu hauez eta lgTBi+ izateak dakarren estigmatizazioa.

Osasun mentaleko langileak ez dira heltzen ulertzera lgTBi+ izateagatik poliziaren errepresioak edo 
jazarpenak eragindako mina.

Tratu sexista eta bitarra jasan dut.

zitologia bat egitea ukatu didate lesbiana naizela esan diedanean.

eD/ee.

BeSTeRik, egin nahi duzun iruzkina bizi izan duzun problematikari buruz.

zein osasun arlotan izan dituzu arazoak?

zure bizilekuko Osasun zentroa 

Osasun Mentala

ginekologia

gurutzetako genero Unitatea larrialdiak

eD/ee

BeSTeRik (adierazi)

b e H a r r a k 

zer behar planteatzen zaizkizu joaten zaren osasun-zerbitzuei buruz? erakusten direnen artetik, aukeratu 

beharrezkoenak iruditzen zaizkizun bost. gehitu faltan direla uste duzunak.
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Sentsibilizazio-kanpainak osasun arloan lan egiten dutenen eta artatuak izaten direnen ikusgarritasuna, 
kontzientzia eta sentsibilizazioa handitzeko.

arreta atseginagoa eta enpatikoagoa. 

Sexu/genero identitatearen aitortza.

Osakidetzaren aurrean den babes gabeziari amaiera ematea.

Osakidetzan maila guztietan mugitzen diren osasun langileentzako prestakuntza gehiago sexu- eta 
genero-aniztasunean.

lgTBi+fobiaren aurkako barne protokoloak.

laguntza psiko-sozialeko baliabideak lgTBifobiaren biktimei arreta emateko. 

giBari eta beste STi batzuei aurre egiteko kanpainak abian jartzea. 

Sexu- eta genero-aniztasuneko ikuspegia, ez heteronormatiboa, duen arreta medikoaren bermea, ge-
neroa eta sexualitatea askatasunez adieraztera gonbidatzen duena.

Tratu ez sexista eta ez bitarra.

lgTBi+ pertsonei ematen zaizkien zerbitzuak handitu eta hobetzea, batik bat osasun afektiboari, psiki-
koari eta emozionalari dagozkionak

Diskurtso ez horren patologizatzailea transei buruz.

Transei euren gorputzekin ahalduntzen laguntzeko inbertsio gehiago, era horretan ebakuntza edo hor-
monazioaren bestelako bide batzuen alde egin dezaten.

ginekologia-zerbitzuak gainditu ditzala soslai heterosexualak eta ugalketara zuzendutakoak. 

eD/ee.

BeSTeRik, egin nahi duzun iruzkina lgTBi populazioko kide gisa bizitakoaz sentitzen dituzun beharren 
gainean.

p r o p o s a m e n a k

zer neurrik uste duzu hobetuko luketela zure ongizatea, zure askatasuna edo zure giza eskubideen gauzatzea 
osasun-zerbitzuetan? erakusten direnen artetik, aukeratu premiazkoenak iruditzen zaizkizun bost. gehitu faltan 
direla uste duzunak.

Sexu- eta genero-aniztasunari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientziatze-kanpainak abian jartzea.

Sexu- eta genero-aniztasuna ikusaraztea datuak biltzeko inprimakietan, komunikazioetan eta erakun-
deen publizitatean.

Osakidetzako osasun langileei sexu- eta genero-aniztasunaren gainean prestakuntza ematea.

gurutzetako generoaren Unitatean genero estereotipatuko rol irizpideak aplikatzea eragoztea.

Osasun-zentroetan komun mistoak edo ez-bitarrak jartzea.
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Osakidetza barruan gertatzen diren jarrera lgTBifobikoen arretarako eta erantzuna emateko pro-
tokoloak.

lgTBifobiaren biktima izan direnentzat arreta, laguntza eta babes psikologikoa emateko programa bat 
prestatzea.

Osakidetzan emakume lesbianei arreta bermatzea lagundutako ugalketako tratamenduetan.

Baliabide pribatuen aldean publikoen erabilera sustatu eta handitzea lagundutako ugalketan, genero 
berresleipenean edo hormonazioan.

giB eta beste STiri buruzko kanpainak indartzea estigma eta diskriminazioen kontra egiteko.

Mediku-arreta bermatzea hemen bizitzeko paperik ez duten edo osasun txartelik nahiz zerbitzu priba-
tuetara jotzeko dirurik ez duten lgTBi+ pertsonentzat.

lgTBi+ pertsonei buruzko osasun-ikerketa handitzea.

zitologiak egin daitezen bermatzea, edozein dela ere nahi den sexualitatea edo sentitzen den generoa.

Pertsona intersexualei buruzko informazio positiboa bultzatzea, taburik eta sekreturik gabekoa eta 
irekia dena.

Dibertsitate funtzionala eta sexu- eta genero-aniztasuna modu intersekzionalean lantzea, buruko na-
hasmendua duen pertsona baten sinesgarritasuna handitu dadin bere aniztasuna aldarrikatzerakoan.

BeSTeRik, egin nahi duzun iruzkina lgTBi kolektiboko kide gisa abian jarriko zenituzkeen neurriei buruz.

Beste iruzkin edo ekarpen batzuk

Nahi baduzu, zure kontaktua (telefonoa edo posta elektronikoa) utzi diezagukezu balizko elkarrizketa baterako. 
Eskerrik asko zure parte-hartzeagatik.

4 .  e r a n s k i n a
elkarrizketen gidoiak 

lg t b i +  p e r ts o n e i  s a ko n e a n  eg i n d a ko  e l k a r r i z k e ta k

i .  Blokea. azterlanaren aurkezpena eta elkarrizketaren Helburuak

 C    Helburu orokorrak eta zehatzak
 C    garapen faseak
 C    landa-lana
 C    elkarrizketaren helburuak
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i i .  Blokea.  pertsonaren aurkezpena 

Nork bere burua aurkezteko unea, interes edo garrantzi handieneko alderdi edo elementuak azpimarratuz:

 C   Nola definitzen zara Sgaren esparruan?
 C   Betidanik da edo aldatzen joan da?
 C   …..

i i i .  Blokea.  lgtbi+ pertsonen errealitateak,  bizipenak,  problematikak eta beHarrak osasun arloan

 C   Nola esango zenuke eragiten dizula lgTBifobiak? zertan mugatzen zaitu? espazio publikoa, nahiak, 
enplegua, familia, bikotea, harreman sexualak, lagunak...

 C   zehaztera jarrita, nola esango zenuke eragiten dizula lgTBifobiak osasun esparruan? Diskriminatu izan 
zaituzte edo diskriminatzen jarraitzen zaituzte? zer eratan?

 C   Beste diskriminazio batzuei gehitzen da?
 C   zer egin duzu horri aurre egiteko edo konpontzeko?
 C   Nola ikusten duzu zure inguruko jendea? eskubideak heterosexual batenak bezala errespetatzen dira? 

eta egikaritzen dira? edo errepresioak edota baliabide faltak (jendea, ikusgarritasuna...) galarazi 
egiten du?

 C   zer botatzen duzu faltan? zer aldatuko zenuke ahal bazenu?

iv.Blokea. proposamenak (aurre egiteko moduak,  lan-proposamenak,  etab.)

 C   zer neurri motak uzten duzu hobetuko luketela zure ongizatea, eskubideak eta gisakoak joaten zaren 
osasun espazioetan?

 C   …

Eskertza elkarrizketan parte hartzeagatik 

o s a s u n - e r a g i l e e n  e l k a r r i z k e ta k

i .  Blokea.  azterlanaren aurkezpena eta elkarrizketaren Helburuak

 C    Helburu orokorrak eta zehatzak
 C    garapen faseak
 C    landa-lana
 C    elkarrizketaren helburuak.

i i .  Blokea.  pertsonaren aurkezpena 

Osasun-eragileak bere burua aurkezteko unea, interes edo garrantzi handieneko alderdi edo elementuak 
azpimarratuz:

 C     lantokia:
 C     laneko eginkizunak:



L E H E N  M A I L A KO  OS AS U N - A R R E TA  S E X U -  E TA  G E N E R O - A N I Z TAS U N E T I K  B I Z K A I A N1 8 0

 C   Nola definitzen zara Sgaren esparruan?
 C  …

i i i .  Blokea. osasun-arreta:  lgtbi+ pertsonen errealitateak,  bizipenak,  problematikak eta beHarrak 
osasun arloan

 C   Nola definitzen duzu osasun-eragile bezala zure lana?
 C   Nola definitzen da, oro har, lgTBi+ pertsonen errealitatea lan egiten duzun tokian?
 C   lgTBi+ pertsonen ongizatearekin, askatasunarekin eta gisakoekin lotutako zer arazo mota uste duzu 

eman izan dela edo ematen dela osasun alorrean?
 C   zer behar uzte duzu plantea ditzaketela lgTBi+ pertsonek zure osasunari buruz?
 C   zer ekintza-ildo (programak eta jarduerak) planifikatzen eta garatzen dira zure lantokitik sexu- eta 

genero-aniztasunari heltzeko?
 C   zer neurri motek uste duzu hobetuko luketela lgTBi+ pertsonen ongizatea, askatasuna edo bere giza 

eskubideen gauzatzea euren osasun arretan?
 C   COViD19: murriztu egin die osasun-arreta lgTBi+ pertsonei?
 C   …

iv.  Blokea. medikalizazioa 

 C    Nola definituko zenuke gai horretan Osakidetzak garatzen dituen ekintza-ildoetan oinarritzen den 
planteamendu estrategikoa?

 C    Maila orokorrean uste duzu planteamendu hori dela pertsonen osasun beharretara hoberen egokitzen 
dena? eta, batik bat, lgTBi+ pertsonei

 C    Uste duzu lgTBi+ pertsonek behar izan dutenean izan dutela aukera botiketarako (giB, hormonak, 
antsiolitikoak...) eta tratamenduetarako (lagundutako intseminazioa, trans trantsizioa...) gainerako 
herritarren baldintza berdinetan?

 C    …

iv.  Blokea. laguntza psiko-soziala 

 C   Nola definituko zenuke osasun mentalean Osakidetzak garatzen dituen ekintza-ildoetan oinarritzen 
den planteamendu estrategikoa?

 C   Uneren batean gatazkaren bat izan duzu osasuneko arreta kontuan eta arreta psiko-sozialean, zure 
lanean erabili behar denaren ordez nahi duzuna erabiltzen? zer motakoa?

 C   zer neurri motek uste duzu hobetuko luketela lgTBi+ pertsonen osasun afektiboa eta emozionala?

ta i l e r r a k

i .  Blokea. azterlanaren aurkezpena eta elkarrizketaren Helburuak

 C    Helburu orokorrak eta zehatzak
 C    garapen faseak
 C    landa-lana
 C    elkarrizketaren helburuak



m e d i c u s m u n d i  b i z k a i a  -  a L da R T e 1 8 1

i i .  Blokea.  aurkezpena 

Osasun-eragileak bere burua aurkezteko unea, interes edo garrantzi handieneko alderdi edo elementuak 
azpimarratuz:

 C    izena
 C    lantokia 
 C    egoera soziala…

i i i .  Blokea. osasun-arreta:  lgtbi+ pertsonen errealitateak,  bizipenak,  problematikak eta beHarrak 
osasun arloan

 C   Nola definitzen da, oro har, lgTBi+ pertsonen errealitatea bizi zaren tokian?
 C   lgTBi+ pertsonen ongizatearekin, askatasunarekin eta gisakoekin lotutako zer arazo mota uste duzu 

eman izan dela edo ematen dela osasun alorrean? zer esperientzia izan dituzue?
 C   zer behar uzte duzu plantea ditzaketela lgTBi+ pertsonek euren osasunari buruz?
 C   zer neurri motek uste duzu hobetuko luketela lgTBi+ pertsonen ongizatea, askatasuna edo bere giza 

eskubideen gauzatzea euren osasun-arretan?
 C   COViD19a: murriztu egin dio osasun-arreta lgTBi+ pertsonei? zein izan da zuen esperientzia?
 C   …

iv.  Blokea.  medikalizazioa 

 C   Botika asko hartzen dugula uste duzu? Nola eragiten dio horrek lgTBi+ pertsonei?
 C   Maila orokorrean, uste duzu planteamendu hori dela pertsonen osasun beharretara hoberen egokitzen 

dena? eta, batik bat, lgTBi+ pertsonei?
 C   Uste duzu lgTBi+ pertsonek behar izan dutenean izan dutela aukera botiketarako (giB, hormonak, 

antsiolitikoak...) eta tratamenduetarako (lagundutako intseminazioa, trans trantsizioa...) gainerako 
herritarren baldintza berdinetan?

 C   …

iv.  Blokea. laguntza psiko-soziala 

 C   Nola definituko zenuke osasun mentalaren arloan Osakidetzak duen planteamendua?
 C   Uneren batean izan duzue laguntza psikologikoaren beharrik? Osakidetzan jaso izan duzu? zein izan 

da zure esperientzia?
 C   zer neurri motek uste duzu hobetuko luketela lgTBi+ pertsonen osasun afektiboa eta emozionala?
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ko n k lu s i oa k
Hondurasko atlantida departamentua eta Bizkaiko foru probintzia bezalako horren testuinguru ezberdinetan 
lehen Mailako Osasun arretaren egoerari buruz egindako azterketa sakonak konklusio komun batzuk azaleratzen 
ditu, osasun-sistemak osasunaren ikuspegi bitar eta normatibo batek kontzeptualizaturik daudela dioen hipotesia 
indartzen dutenak. ikuspegi horrek bazterkeria dakar eta, beraz, pertsonen osasuna baldintzatzen du. 

Hiru ardatz ezinbestekoren baina, halere, ez bakarren analisiaren bidez, osasun alorreko desberdintasunak, 
medikalizazioa eta arreta psiko-soziala, kasurako, eta lgTBiQ+ kolektiboko pertsonen esperientziak kontuan 
hartuta, ikus dezakegu sexu- eta genero-aniztasuna zenbateraino den elkarreraginen beste determinatzaile 
batzuekin, bai osasun-sistemarako aukera bai horren barruan izango den bizipen arrakastatsua baldintzatzen 
baitu. 

analisi horrek erakusten duenez, garrantzitsua da sarbiderako desberdintasunen eta sarbiderako zailtasunen 
artean bereiztea. giza eskubideei buruz azken hamarkadetan nagusitu izan diren diskurtsoek aurretik sekula ikusi 
gabeko aurrerapena ekarri izan dute giza eskubideen aitortzaz denaz bezainbatean. Nazioarteko zuzenbidearen 
esparruan urrats handiak emanez herrialde askotan sustatu izan den aitortza formal hori, ordea, ez da neurri 
berean gauzatu eskubide horiek dituzten pertsonen errealitatera. Hori dela eta, izugarrizko arrakala eraiki da legez 
aitortutako giza eskubideen eta eskubide horiek berak gauzatzearen artean, eta arrakala hori areagotu baino ez 
da egiten lgTBiQ+ pertsonen kasuan, hots, osasun-sistema zis-heteronormatibo nola patriarkalaren bazterretan 
diren eta sistema horrentzat ikusezinak direnengan. Halatan, alde batetik, sarbiderako desberdintasunak 
aurkitzen ditugu migratzaileengan, traba administratibo eta burokratikoen bidez euren eskubideez gabeturik 
aurkitzen baitira, funtsezkoak diren giza eskubideak ukatzen zaizkielarik. Bestetik, osasun-sistemara jotzerakoan 
lgTBiQ+ pertsona orok aurkitzen dituen zailtasunak lotuta daude eredu zis-heteronormatiboarekin bat ez datozen 
pertsonentzako bitar sistema beraren diseinuarekin, eta zailtasun horiek jokabide baztertzaileak bultzatzen 
dituzte kasu honetan osasun-sistema eratzen dutenen aldetik.  

Osasun-sistema baten eredua ez da sekula aseptikoa; aitzitik, sistema politiko zehatz bati erantzuten dio, parte 
den gizarteak goresten dituen balioetan oinarrituta. Beraz, parte den gizartearen isla zehatza da, bere bertute 
eta miseriekin. gauzak horrela, sarbiderako desberdintasunek eta zailtasunek nagusi den balio-sistema islatzen 
dute: zer dagoen ondo eta zer gaizki, nor hartzen den gutako eta nor bidaltzen den arauaren bazterretara, zein 
diren eta zein ez bizitzea eta, beraz, babestea merezi duten bizitzak. 

zailtasun horiek langak dakartzate sarbidean, eta tratuan ere ematen den desberdintasuna gehitu behar zaie 
horiei, batez ere transen kasuan. ez dago transa izateko modu bakarrik, eta osasun-sisteman ez dagoenez ikuspegi 
sozial, barneratzaile eta intersekzionalik eta, bestetik, balioen krisi sistemiko bat ematen denez, pertsonei arau 
baten inguruan, alegia nagusi den arauan sartzera bultzatzen zaie. Balioen krisi sistemiko horrek baldintzatzen du 
pertsonen jokabidea, bai lehen arretako zentroaren barruan bai hortik kanpo, eta egituraz zedarritzen du osasun-
sistema beraren diseinua. era horretan, karitatea gailentzen zaio justizia sozialari eta lgTBiQ+ den pertsonak 
galdu egiten du bisaia osasunerako bere eskubidea bermatzeaz arduratzen denaren aurrean.  
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Osasun publikoan bisaia galtzea, per se, sistemaren huts garrantzitsu bat da, bazterkeria sortzeaz gain pertsonak 
bere bidea sistema pribatuan urratzera behartzen dituelako. era horretan, uko egiten diote sistema publikoari 
osasunerako duen eskubidearen bermatzaile modura, hots, herritartasunari zuzenean dariona, eta osasun 
publikoaren gainetik irabaziak sortzea lehenesten duen sistema baten bezero bihurtzen dira, zeinetan aurretik 
diru bat ordaindu behar izaten duten osasunerako dagokien arreta eskatzen dutenean erantzuna jaso ahal 
izateko. Merkataritza jiteko baldintza horren pean, tratua begirunezkoa da, ez sistema pribatu horren egitura 
osasun publikoan aurkitzen dugunaren aldean bestelako balio-sistema batean oinarritzen delako, baizik eta 
logika komertzial bati erantzuten diolako. 

errealitate hori aztertu izan diren bi lurraldetan ageri da, eta kutsu argiro ekonomiko eta klasista du, bide hori 
baliabideak dituzten pertsonen eskura bakarrik dagoelako. Beraz, ikuspegi intersekzional batetik ikusi dezakegu 
kolektiboaren beraren barrutik ere nola botere-egitura batzuk zedarritzen duten osasunerako eskubidearen 
gauzatzea. aldi berean, parametro neoliberal eta indibidualisten garaipena da, sistema pribatuak konponbide 
indibidualak besterik ez dituelako eskaintzen horiek ordain ditzakeenarentzat, osasun sistema publiko, solidario 
eta unibertsaletik urrun. 

Osasun-sistema publikoetako, pribatuetako edo publiko-pribatuetako estamentu bakar bat ere ez dago libre 
gure gizartean nagusi den joera patologizatzaile horretatik. Joera horrek pertsona guztiei eragiten die, pertsona 
batengan ondoeza sortzen duen adierazpen fisiko edo mental bakoitzari erantzun farmakologikoa ematen dion 
industria farmazeutiko batek hauspoturik. Hau orain, industria farmazeutikoak “merkatu-nitxoak” bilatu izan ditu 
irabaziak metatzeko bere logikan oinarrituta, eta etekin handiagoak ekar liezazkioke, hein handi batean bizitza 
osorako diren eta irabazi handiak dakarzkieten tratamenduak izan daitezkeelako. Tristura eta bakardadea giza 
emozioen adibideak dira, eta erantzun farmakologikoa ematen zaie antsietatearentzako tratamenduen bitartez. 
Modu horretan, bizi-baldintza konplexuak jasaten dituen populazioaren edozein segmentuk aukera handiago 
du bere adierazpide fisiko edota emozionalak patologizaturik ikusteko. Pobreziak eta genero, arraza, erlijio 
nahiz herritartasun arrazoiengatik edo lgTBiQ+ kolektiboko kide izateagatik den bereizkeriak, besteak beste, 
eta faktore horietako batzuen gurutzaketak, hauskortasunera bultzatzen duten pertsona industriaren joera 
patologizatzaileen aurrean, eredu biomedikoa indartzen eta farmakologian eta kirurgian oinarritutako gorputzak 
medikalizatzeko eredu bat ezartzen delarik horrela. 

emozioen eta gorputzen patologizazioak zein medikalizazioak, binomio gisara, pertsona isolatu egiten dute 
bere bizitza baldintzatzen duten determinatzaile sozial, politiko eta komertzialetatik, eta bere osasun egoeraren 
erantzule bakar eta zuzena bera dela barneratzen diote. ingurune eta testuingururik gabe, arreta sintomen 
abordatze soilera mugatzen da, eta sistemari berari darion bereizkeria gehitzen badiogu horri, pertsona bere 
osasun egoeraren errudun sentitzera eraman dezakete. 

Pertsonaren inguruari eta testuinguruari ez heltzeko joera hori, aldi berean, arreta psikosozial urriaren oinarria 
da. aipatu bi lurraldeei buruz atera diren konklusioetatik ondorioztatzen denez, pertsona batek eskura duen 
familia-testuingurua hala nola laguntza-sarea da lgTBiQ+ pertsonen egoera psikosozialerako faktorerik 
garrantzitsuenetarikoa, baita lehen Mailako arretarekin duen harremanerako ere. Bistan da harreman ahula 
dagoela Osasun zentroen eta lgTBiQ+ kolektiboekin lan egiten duten antolakunde sozial eta komunitarioen 
artean. ahultasun horrek bi dimentsio ditu. alde batetik, gizarte zibil antolatua edo abordatze komunitarioaren 
parte izanik horrek sortutako egiturak, etengabe erabiliak dira lgTBiQ+ pertsonen deribaziorako, osasun-sistemari 
berari dagozkion erantzunak eman diezazkioten. esternalizazio ez-formal moduko bat da, osasun-sistematik 
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baztertua izan den pertsonaren diskriminazioan oinarritua. Bestetik, berriz, nagusi den eredu biomedikoak 
psikosozialari bizkar ematea eragiten du, horren abordatzea osasun-sistematik bertatik lehenestea eta arreta 
psikosozialari estaldura emateko eragileen artean lankidetza ahalbidetuko luketen erakunde arteko kanal batzuk 
ezartzea galaraziz. Horren ondorioz, antolakunde sozial eta komunitarioek murrizturik dute lgTBiQ+ pertsonen 
giza eskubideak defendatzeko orduan osasun-politika publikoetan eragiteko gaitasuna, eragile horiei ez zaielako 
aitortzen osasunerako eskubidea bermatzeko erantzukizunaren titulartasun izaerarik, eta alderdi psikosoziala ere 
ez delako onartzen pertsonaren ongizatearen berezko parte. 

lehen Mailako Osasun arreta eta Sexu- eta genero-aniztasuna testuinguru zehatzetan kokatu behar dira gako 
komun batzuk ondorioztatzeko. Horrek erakusten du patroi global bat dagoela, zeina lurralde bakoitzeko 
idiosinkrasiara moldatuta modu oso antzekoan adierazten baita elkarrengandik urrun diren testuinguru geografiko 
batzuetan, emaitza komun batekin. emaitza horrek egiaztatu besterik ez du egiten osasun-sistemen izaera zis-
heteronormatibo nola bitarra, eta osasuneko eredu biomedikoarekin aritzean sakondu besterik ez direla egiten 
desberdintasunak, bi ikuspegi horiek pertsonarengan duten inpaktua areagotzen delarik.

Txosten honek osasun-sisteman itxaropena duten pertsonen lekukotzak ere biltzen ditu, bai erabiltzaileenak bai 
mediku taldetakoenak. Bi kasuetan frogaturik geratu bada ere, alde batetik, esperientzia arrakastatsuak beti 
lotuta daudela une jakin batean osasun-sistemarekin elkarreraginean diren pertsonen arteko tratu duin eta 
begirunezkoarekin, eta tratu hori pertsona bakoitzaren giza balioetatik, bere sentiberatasunetik, bere enpatiatik 
eta osasunaren ikuspegi sozial, barneratzaile eta ez-normatibo batekin duen konpromiso pertsonaletik sortzen 
dela, baina ez dela osasun-arreta ez-normatiboa eta barneratzailea sustatzera zuzendutako prestakuntza-
prozesu espezifikoen emaitza. Bestetik, osasun-sistema ahuldu egiten dela politika eta protokolo jakin batzuk 
gabe, osasun-eredu sozial batean oinarritutako osasun-arretaren praktika bat instituzionalizatuko duena, 
pertsonen osasuna baldintzatzen duten osasun-determinatzaileak erdigunean dituena. 

Sexu- eta genero-aniztasuna desberdintasunaren ardatz gisa hartua izan behar da pertsonen osasuna 
baldintzatzen duten egiturazko Determinatzaileen barruan. Testuinguru sozioekonomiko eta politikoak zehazten 
ditu ez bakarrik gobernuek sustatzen dituzten giza eskubideetarako eta osasunerako politikak, baita gizarte 
batean gailentzen den balio-sistema ere. itxaropena, beraz, hori eratzen dugun pertsona bakoitzarengan dago.   
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