ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΔΕΛΤΊΟ ΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

Να θυμάσαι ότι:
→ «Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ταυτότητες και εκφράσεις φύλου. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη δική του ταυτότητα και να του συμπεριφέρονται αντίστοιχα.» (Εγχειρίδιο της TGEU)
→ «Η κατάσταση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των τρανς εργαζομένων στο σεξ απαιτεί δράση για βελτίωση επειγόντως» (Κείμενο για Εργασία στο σεξ της TGEU)
→ Το στίγμα επιφέρει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με συνέπειες τόσο για το σύνολο της κοινωνίας όσο και
για το κάθε άτομο μεμονωμένα.
→ Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ (WHO), η Διεθνής Αμνηστία και η Παγκόσμια Επιτροπή για τον HIV και τη Νομοθεσία
καλούν « [..] σε εφαρμογή της πλήρους αποποινικοποίησης της συναινετικής εργασίας στο σεξ μεταξύ ενηλίκων καθώς η
ποινικοποίηση προκαλεί φραγμούς στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σεξ.» (AI Policy on
Sex Work 2016)
→ Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) και η εκμετάλλευση δεν είναι ταυτόσημες με την εργασία στο σεξ. Είναι διαφορετικά
φαινόμενα και δεν θα πρέπει να συγχέονται ούτε να συνδέονται μεταξύ τους.
→ Κατά τη διάρκεια της 72ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας (WHA) το 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ανακοίνωσε επίσημα την αποπαθολογικοποίηση των τρανς ταυτοτήτων και την αφαίρεση τους από την κατηγορία των ψυχικών
διαταραχών στην ενδέκατη έκδοση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας
(ICD-11).
→ Οι τρανς άνθρωποι χρειάζονται την ίδια φροντίδα υγείας όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν απαιτείται πάντα εξειδικευμένη
γνώση σχετικά με τρανς θέματα για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας τους.
→ Ειδικοί, όπως είναι οι ενδοκρινολόγοι, πρέπει να είναι διαθέσιμοι ώστε να συμβάλλουν στην κατάλληλη διαχείριση και
φροντίδα των προβλημάτων υγείας των τρανς ανθρώπων.
→ Οι τρανς άνθρωποι συχνά αποφεύγουν τις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας της δυσφορίας που αισθάνονται στην αλληλεπίδρασή τους με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
→ Σύμφωνα με το UNAIDS (2014 The Gap Report), ο επιπολασμός του HIV είναι 9 φορές υψηλότερος στις τρανς γυναίκες
που εργάζονται στο σεξ συγκριτικά με τις σις γυναίκες-εργαζόμενες στο σεξ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
→ 88 % των δολοφονημένων τρανς ανθρώπων στην Ευρώπη είναι εργαζόμενοι στο σεξ (TGEU 2017)
→ 43% των δολοφονημένων τρανς ανθρώπων στην Ευρώπη είναι μετανάστες εργαζόμενοι στο σεξ (TGEU 2017)
→ 33% των τρανς ανθρώπων αναφέρουν τουλάχιστον 1 αρνητική εμπειρία με γιατρούς ή ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
(Transgender Survey 2015)
→ Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 7 χώρες έχουν συμπεριλάβει στον αντιρατσιστικό νόμο την προστασία των ατόμων από τις
διακρίσεις λόγω έκφρασης φύλου.
→ 86% των τρανς εργαζόμενων στο σεξ στις ΗΠΑ έχουν καταγγείλει την παρενόχληση, την επίθεση, τη σεξουαλική παρενόχληση ή την κακομεταχείριση με άλλους τρόπους από την αστυνομία (TGEU 2017)

Το παρόν κείμενο δημιουργήθηκε με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Rights, Equality and Citizenship (REC)»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του είναι ευθύνη των εταίρων του TransR και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλές Πρακτικές:

Να αποφεύγετε:

Να αποφεύγετε κομπλιμέντα ή σχόλια που βασίζονται σε στερεότυπα φύλου ή αφορούν την ταυτότητα φύλου (π.χ. Μοιάζεις με
αληθινή γυναίκα!).
Μην αποκαλείτε στην αίθουσα αναμονής ή στα επείγοντα κάποιον
Προσπαθείστε να χρησιμοποιείτε την ίδια ορολογία που χρησιμομε το όνομα που υπάρχει στην αστυνομική του ταυτότητα, εφόσον
ποιούν και οι ίδιοι οι τρανς άνθρωποι για τους εαυτούς τους.
διαπιστώσετε ότι πρόκειται για έναν τρανς άνθρωπο.
Να δείχνετε σεβασμό και να χρησιμοποιείτε την ορολογία που
Μην παθολογικοποιείτε τις τρανς ταυτότητες και τα τρανς σώμαπροτιμά ο ίδιος ο άνθρωπος για τα γεννητικά του όργανα.
τα.
Να ρωτάτε τους ασθενείς σας σχετικά με το φύλο και την αντωΜην ρωτάτε μια τρανς εργαζόμενη στο σεξ ευαίσθητες προσωνυμία που προτιμούν να χρησιμοποιείτε στις γραπτές δηλώσεις
πικές ερωτήσεις (π.χ. για το αν έχουν κάνει επέμβαση ή για τα
τους.
γεννητικά τους όργανα).
Μην βιάζεστε να συμπεράνετε την ταυτότητα φύλου, τη σεΣκεφτείτε ξανά εάν είναι πραγματικά απαραίτητη η καταγραφή
ξουαλική συμπεριφορά ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό των
του φύλου σε όλα τα επίσημα έγγραφα, και προτιμήστε να γίνεται
θεραπευόμενων σας, αλλά αν είναι απαραίτητο ζητείστε διευκριχειρόγραφα από το ίδιο το άτομο.
νήσεις.
Να σέβεστε τις αρχές της εμπιστευτικότητας, της ανωνυμίας και
Μην χρησιμοποιείτε το όνομα που αναγράφεται στα επίσημα
της ιδιωτικής ζωής.
έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, κ.ά).
Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι δεν γίνεται κάποια διάκριση Μην συνταγογραφείτε φάρμακα ή ορμονοθεραπείες χωρίς να
στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρα- συζητήσετε αναλυτικά το ιστορικό τους και εάν είναι εφικτό να
πομπή, άρνηση) προς τις τρανς εργαζόμενες στο σεξ
συνεχίσουν μία τέτοια θεραπεία.
Μην εμποδίζετε τη χρήση της τουαλέτας εξαιτίας της ταυτότητας
Λάβετε υπόψιν σας τις αρχές της μείωσης βλάβης όταν παρέχετε
φύλου του (π.χ. μία τρανς γυναίκα να χρησιμοποιεί τις γυναικείες
υπηρεσίες υγείας σε τρανς εργαζομενες στο σεξ.
τουαλέτες).
Λάβετε υπόψιν σας το επαγγελματικό ωράριο που έχουν οι τρανς
εργαζόμενες στο σεξ όταν προγραμματίζετε ραντεβού και να έχε- Μην αρνείστε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας εάν ο άνθρωτε μία ευελιξία ωραρίων (π.χ. απογευματινές ώρες και όχι πρωινές πος δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα.
ώρες).
Τοποθετήστε ειδική σήμανση σε εμφανές σημείο ή/και ενημερωτικό υλικό στην αίθουσα αναμονής που να δείχνει ότι δεν γίνονται
διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου.
Εάν έχετε τη δυνατότητα να προσλάβετε προσωπικό, είναι σημαντικό να έχετε συνεργάτες ομότιμους, δηλ. τρανς εργαζόμενες
στο σεξ.
Εάν είναι εφικτό, να έχετε πολύγλωσσο ενημερωτικό υλικό και
προσωπικό ή διερμηνείς.
Εάν μια τρανς εργαζόμενη στο σεξ είναι μετανάστρια/ πρόσφυγας, μην είστε σίγουροι ότι είναι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες
των υπηρεσιών υγείας και του εθνικού συστήματος υγείας.
Να προσέχετε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο που διατυπώνετε τις ερωτήσεις.
Σε περίπτωση που κάνετε λάθος, είναι σημαντικό να το παραδεχτείτε και να ρωτήσετε για το σωστό τρόπο που ο άνθρωπος θέλει
να του απευθυνθείτε.
Να σέβεστε τον άνθρωπο, ακόμα κι αν δεν γνωρίζετε την ταυτότητα φύλου του.
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