
                                                                    
 

 

GIBa eta sexu‐transmisiozko beste infekzio batzuk (STI) prebenitzeko 

kanpaina, eta gizonezkoekin sexu‐harremanak dituzten gizonezkoei 

(GSG) zuzendutako STIei buruzko on line kontsulta abian jartzea 

 
 

Bilbon, 2011ko azaroaren 23an 

 
Gizonezkoekin sexu‐harremanak dituzten gizonezkoak (GSG): egoera 

kezkagarri bat 

1996an,  sendagai antirretrobiralak  iritsi  ziren, eta mugarri bat  izan  ziren 
pertsona  seropositiboen  tratamenduan.  Baina,  horrek  zehar‐eragin  bat 
izan zuen: sexu segurua alde batera uztea, batez ere gizonezkoekin sexu‐
harremanak  dituzten  gizonezkoetan.  Orduz  geroztik,  egoera  horri  eutsi 
zaio Mendebalde osoan. 

 Terminologia  hori  —alegia,  gizonezkoekin  sexu‐
harremanak dituzten gizonezkoak— erabiltzearen arrazoia 
da  nazioartean  adostutako  termino  bat  dela,  eta  gay 
aitortuak  ez  ezik,  harreman  homosexualak  (normalean 
modu  ezkutuagoan)  dituzten  gizon  bisexualak, 
heterosexualak,  gay  ez‐aitortuak  eta  abar  ere  hartzen 
dituela barne. 

Horren  ondorioz,  gora  egin  dute  GIBak  eta  Sexu  Transmisiozko  beste 
Infekzio batzuek (STI), batez ere kolektibo horretan. Hala, 2010ean, EAEn 
diagnostikatutako  GIB‐infekzio  berrien  % 41  gizonezkoekin  sexu‐
harremanak dituzten gizonezkoei zegozkien. Zifra hori oso kezkagarria da, 
kontuan izanik GSGak biztanleria osoaren % 2,5 inguru direla. 

Baina, horrez gain, sarri agertzen dira sexu‐transmisiozko beste infekzioak 
ere  GHGengan.  Hain  zuzen,  2005  eta  2010  bitartean  EAEko  Sexu 
Transmisiozko  Infekzioen  (STI)  Kontsultetan  diagnostikatutako  sifili‐kasu 



berrien % 73 eta  gonorrea‐kasuen % 44 gizonezkoekin  sexu‐harremanak 
dituzten gizonezkoei zegozkien. 

 Zer gertatzen da kolektibo horretan? Zer dela eta uzten dute alde batera 
sexu  segurua  GSGek?  Beti  bezala,  errealitatea  oso  konplexua  da,  eta 
alderdi ugari hartu behar dira kontuan; baina, zalantzarik gabe, teknologia 
berrien erabilera  izan daiteke hartara maiz bultzatzen duen alderdietako 
bat, hain zuzen, Interneten helduera eta hura harremanetan jartzeko eta 
sexu‐bikotekideak bilatzeko erabiltzea. 

Hori  adierazten dute  EMIS  inkestako datuek.  Inkesta hori  Europa osoan 
egiten  da,  Internet  bidez,  eta  haren  helburua  da GSGen  sexu‐jokabidea 
aztertzea. 180.000 gizon gayk eta transexualek hartu dute parte, horietatik 
13.000 espainiarrak. Euskal Autonomia Erkidegoan, 381 GSGk hartu dute 
parte  nazioarteko  inkesta    horretan;  hain  lagin  handia  izan  duen 
lehenengo ikerketa da. 

Landa‐lana  2010eko  udan  egin  zen,  eta  une  hauetan  ari  dira  ematen 
lehenengo datuak. Sexu‐jardunbide arriskutsuen  ikuspuntutik, oso egoera 
kezkagarria adierazten dute datu horiek.  

Euskal Autonomia Erkidegoko GSGen % 48k 2‐10 bikotekide izan zituzten 
azken  urtean,  eta  % 28k,  berriz,  10  baino  gehiago.  Gainera,  % 54k 
Interneten  ezagutu  zuten  beren  azkeneko  noizbehinkako  sexu‐
bikotekidea, eta, % 11k, berriz, sauna gay batean.  

Preserbatiborik gabeko uzki‐penetrazioak GIBa transmititzeko oso arrisku 
handia  du,  eta  horregatik  iruditzen  zaigu  oso  kezkagarria  azken  urtean 
GSGen  % 30ek  preserbatiborik  gabeko  uzki‐penetrazioak  izana 
noizbehinkako sexu‐bikotekideekin, eta, gainera, haien GIB egoera zein 
zen jakin gabe.  

GSGei  zuzendutako  prebentzio‐kanpaina,  eta  sexu‐transmisiozko 
infekzioei buruzko on line kontsulta GSGentzat 

Aipatutako  guztiagatik,  Osasun  Sailak  kolektibo  horri  zuzendutako  bi 
ekimen handi sustatuko ditu. 

Bata, GIBa eta beste STI batzuk prebenitzeko kanpaina, GSGei zuzendua. 
Gizonezkoekin  sexu‐harremanak  dituzten  gizonezkoei  bakarrik 
zuzendutako  kanpaina  bat  sustatzen  dugun  lehen  aldia  da,  nahiz  eta 
beste kanpaina batzuetan askotan aipatu ditugun. 



Gure  ustez,  une  honetan  GSGak  ez  dira  jabetzen  zein  den  beren 
kolektiboaren  egoera  epidemiologikoa  GIBari  eta  sexu‐transmisiozko 
beste  infekzio  batzuei  dagokienez,  eta,  hortaz,  ez  dakite  benetan  zer 
ondorio dituen sexu‐harremanetan babesik ez erabiltzeak. 

Horregatik,  kanpainaren  helburua  da  GSGak  sentsibilizatzea  haien 
inguruan  dauden  GIB  eta  STIen  kasu  ugariei  buruz  eta  preserbatiboa 
sistematikoki erabiliz babesteko beharrari buruz. 

Hau  da  kanpainaren  leloa:  “GIBaren  aurrean  ez  itxi  begiak.  Gizonetik 
gizonera,  erabil  ezazu  preserbatiboa”.  Azaroaren  23tik  abenduaren  6ra 
bitartean egingo da, eta 170.000 euroko kostua izango du. 

 

 



 

Bigarren  ekimena  da  sexu‐transmisiozko  infekzioei  buruzko  on line 
kontsulta, gizonezkoekin sexu‐harremanak dituzten gizonezkoentzat. 

Hainbatetan  aipatu  dudanez,  gure  Sailaren  helburuetako  bat  da 
herritarrekin  komunikatzeko  beste  modu  bat  sustatzea:  on line 
komunikazioa.  Horretarako,  Osarean  plataforma  jarri  dugu  abian, 
Osakidetza on line. 

Egitura  horri  esker,  sexu‐transmisiozko  infekzioei  buruzko  Espainiako 
lehen  kontsulta  birtuala  sortu  dugu,  gizonezkoekin  sexu‐harremanak 
dituzten gizonezkoei zuzendua. 

On line  kontsulta  ederki  egokitzen  zaio  azaldu  dugun  arazoari.  EMIS 
inkestako datuetan  ikusi dugun moduan, gizonezkoekin sexu‐harremanak 
dituzten  gizonezkoek  Internet  erabiltzen  dute  normalean  besteekin 
harremanetan jartzeko eta sexu‐kontaktuak bilatzeko.  

Ez  gara  hutsetik  hasten.  Europan,  halako  zenbait  esperientzia  egin  dira, 
eta “Mantootman”ek garatutakoa aipatu nahiko nuke. GSGekin lan egiten 
duen Holandako GKE bat dugu Mantootman, eta, 2010eko udan Vienan 
egin  zen Hiesaren Nazioarteko Konferentzian, emaitza bikainak  aurkeztu 
zituen STIei buruz egin zuen on line kontsultari buruz. 

Eredu horri  jarraiki, hasi dugun proiektuak  aukera  ematen dio  kolektibo 
horretako edonori kontsultara anonimotasun osoz sartzeko. Kontsulta hori 
Osakidetzaren webgunean dago: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85‐
cksida03/eu/.  

Pertsona  bat  on line  kontsulta  horretara  sartzen  denean,  lau  aukera 
ematen zaizkio, STIen inguruan gerta daitezkeen egoera garrantzitsuenei 
dagozkienak.  Aukera  horietako  bakoitzean,  galdera  batzuk  egiten 
zaizkio, kasuari ondoen doakion biderapena egiteko: 

Lehenengo  aukera  arrisku‐praktikak  izan  dituzten  eta  GIBaren  eta 
sifiliaren  testak  egin  nahi  dituzten GSGentzat  da.  Kasu  horretan,  on line 
kontsultak biderapen‐orri bat ematen die, programan parte hartzen duten 
36 farmazietako batera joan eta testak egin ditzaten. 

Bigarren aukera sexu‐organoetan edo uzkian zauriren bat dutenentzat da, 
eta,  hirugarrena,  berriz,  STIren  bat  zuen  bikotekide  batekin  sexu‐



harremanak  izan dituztenentzat. Bi kasuetan,  telefono bidezko kontsulta 
batera bideratzen  da,  eta, hala badagokio,  sexu‐transmisiozko  infekzioei 
buruzko aurrez aurreko kontsulta batera.  

Azkenik, GIB+ pertsona batekin babesik gabeko arriskuren bat hartu duten 
GSGei  ematen  die  arreta  laugarren  aukerak.  Kasu  horretan,  sendagai 
antirretrobiralak  barne  hartzen  dituen  prebentzio‐tratamendu  bat 
jasotzera bideratzen dira. 

Gay  kolektiboarentzako  informazio‐atal  batzuek  osatzen  dute  on line 
kontsulta hori, eta horien artean aipagarria da sexu‐transmisiozko infekzio 
nagusiei buruzko bat.  

Bestalde,  programa  hau martxan  jartzeko,  sifiliaren  test  azkarrak  sartu 
behar  izan dira  farmazia‐bulegoen  eskaintzan. Gogoan  izango duzuenez, 
farmazietan  egiten  den  GIBaren  test  azkarraren  programa,  oro  har 
biztanleriari zuzendua, 2009tik dago abian.  

GIBaren eta sifiliaren test azkarren kostua 5 eurokoa izango da, orain arte 
GIBaren testagatik bakarrik kobratzen zen zenbateko bera. 

Prentsaurreko  honetaz  baliatu  nahiko  nuke  botikariei  eskerrak  emateko 
programa honetan eta besteetan ematen diguten laguntzagatik. 

Esperientzia  pilotua  urtebetez  egingo  da,  eta,  denbora  hori  igarotzen 
denean, ebaluazio bat egingo dugu, farmazia‐bulegoetako test azkarrekin 
egin genuen bezala. Esperientzia positiboa izango balitz, antzeko kontsulta 
bat proposa liteke biztanleriarentzat oro har, eta beste esparru batzuetan 
—hala  nola  gazteen  sexualitateari  lotutakoak,  biharamuneko  pilula, 
nerabeen haurdunaldiak…— antzeko esperientziak egiteko atea zabalduko 
liguke. 

Espero  dugu  ekimen  hauek  gizonezkoekin  sexu‐harremanak  dituzten 
gizonezkoen  artean  gero  eta  lagun  gehiagorengana  iristeko  aukera 
emango  digutela,  bai  eta  kolektibo  hori  sentsibilizatzean,  prebenitzean 
eta  laguntzean  aurrera  egitea  ere,  ikusi  dugunez  urrakortasun‐egoera 
izugarrian baitago. 

 


