A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE
AZ LMBT EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI SZÜKSÉGLETEIRŐL
Bár a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. változatának 1995-ös bevezetésével a homoszexualitást
Magyarországon közel két évtizede nem tekintik betegségnek, mind a társadalomban, mind az egészségügyi
szakmában elterjedt az azonos nemű személyekhez (is) vonzódó személyek csökkent értékűként kezelése, az
LMBT emberekkel kapcsolatos előítéletes, sőt diszkriminatív fellépés. Még néhány szakember körében is elterjedt
az a vélekedés, hogy a szexuális irányultság pszichoterápia segítségével megváltoztatható, holott a szakmai
szervezetek álláspontja szerint ennek semmilyen tudományos alapja nincs, sőt árt az érintetteknek, ezért azt etikai
vétségnek tekintik, és eljárást indítanak az ún. reparatív terápiát alkalmazó szakemberekkel szemben.
A homoszexualitás betegségként történő kezelésének megszüntetése óta az egészségtudományi tananyag szinte
alig ejt szót az LMB emberekről (a transzszexualizmust továbbra is betegségként kezelik, így legalább érintés
szintjén megjelenik a tananyagban), figyelmen kívül hagyva, hogy mint minden társadalmi csoportnak, az LMBT
embereknek is vannak sajátos egészségügyi szükségletei. Így például az elutasító társadalmi közeg hatására az
érintettekben kialakuló kisebbségi stressz miatt az LMBT emberek nagyobb arányban válnak depresszióssá,
küzdenek öngyilkossági gondolatokkal, menekülnek túlzott alkohol- vagy kábítószer-fogyasztásba, létesítenek
kockázatos szexuális kapcsolatokat. Az egészségügyi programokból e szükségletek felismerése teljesen hiányzik,
sőt az elmúlt években még a HIV/AIDS prevenció területén korábban tapasztalható állami aktivitás is csökkent.
Sajátos problémát jelent a transznemű és interszexuális emberek egészségügyi ellátása. A tudományos
konszenzus szerint a transzszexuális emberek egészségének helyreállása csak az (általuk vállalt mértékű) nemi
átalakító beavatkozások elvégzésétől várható; az interszexuális gyermekeken beleegyezés nélkül elvégzett,
egészségügyileg nem szükséges beavatkozások pedig tilosak. A szakemberek felkészületlensége és a rendszer
szervezetlensége miatt a transz és interszexuális emberek egészségügyi ellátása rendkívül rossz minőségű,
amelyet tovább nehezít a diszkriminatívan alacsonyan megállapított társadalombiztosítási támogatás.
Mindezek alapján javasoljuk, hogy:
● vezessenek be érzékenyítő képzéseket az LMBT személyeket érő hátrányos megkülönböztetésről és
sajátos egészségügyi szükségleteikről és problémáikról az orvosok, pszichológusok és egészségügyi
dolgozók számára, mind az alap-, mind pedig a továbbképzések során.
● az öngyilkosság-megelőző kampányok kezeljék kiemelt célcsoportként az LMBT embereket,
különösen az LMBT fiatalokat;
● növeljék a HIV/AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére biztosított állami
támogatást; vonják be a tervezésbe az LMBT szervezeteket; a megelőző kampányok kezeljék kiemelt
célcsoportként a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat (MSM), valamint a transz nőket;
● az egészségfelmérések egészüljenek ki a szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó
kérdésekkel; integrálják az LMBT emberek szükségleteit a nemzeti és helyi egészségügyi tervekbe és
szűrőprogramokba;
● szüntessék meg a meleg férfiakkal szembeni diszkriminatív gyakorlatot a véradás területén;
● biztosítsák a nemi átalakító beavatkozások teljes társadalombiztosítási finanszírozását;
● vezessenek be a WPATH szervezet iránymutatásával összhangban álló orvosi szakmai protokollt a
transznemű emberek diagnosztizálására és ellátására;
● tegyenek közzé útmutatót a transz és interszexuális emberek és családjaik számára az elérhető orvosi
ellátásokról és támogató szolgáltatásokról, valamint segítsék őket a nemi sokszínűség elfogadásában;
● álljanak ki a transzszexualizmus betegségként kezelését megszüntető BNO-reform mellett;
● hozzanak létre orvosi centrumokat a transznemű emberek orvosi ellátására;
● fogadjanak el hivatalos iránymutatást az interszexuális gyermekek kezeléséről, amely hangsúlyozza a
szabad és tájékozott beleegyezés fontosságát.
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