Η σεξουαλική υγεία δεν περιλαμβάνει μόνο τις νόσους του γεννητικού συστήματος και τα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά και τη σεξουαλικότητα και την υγιή σχέση ενός ατόμου με το σώμα και το/-η
σύντροφό του. Η ταυτότητα φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση φύλου αποτελούν
χαρακτηριστικά άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανθρώπινη φύση.
Η LGBT+ κοινότητα αποτελεί πληθυσμιακή κοινότητα που συχνά αντιμετωπίζεται με ρατσιστική διάθεση, με
αποτέλεσμα να υφίσταται στιγματιστική συμπεριφορά και διακρίσεις, δυστυχώς, ακόμη και στο χώρο της υγείας.
Η προκατάληψη των ιατρών και η ελλιπής εκπαίδευση, ανά τον κόσμο, σε θέματα που αφορούν την υγεία των
LGBT+ επηρεάζουν και την καθημερινή ιατρική πράξη, έχοντας ιδιαίτερη επίπτωση στα ίδια τα άτομα αλλά και
στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε αυτά. Η χώρα μας, δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την
κατάσταση.
Πόσα πράγματα γνωρίζεις για τη σεξουαλικότητα;
Πόσο εξοικειωμένος είσαι με την έννοια της σεξουαλικής υγείας;
Ποια είναι τα κύρια ζητήματα υγείας που αφορούν την LGBT+ κοινότητα;
Η HelMSIC με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, διοργανώνει το Rainbow
Project, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών ιατρικής και του κοινού, σχετικά με
την ίση πρόσβαση στην υγεία, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο (peer education training) για τη σεξουαλικότητα και την
ίση πρόσβαση στην υγεία, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί καμπάνια στα social media της HelMSIC,
για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, σχετικά με θέματα σεξουαλικού
προσανατολισμού και πρόσβασης στην υγεία.

Αν θέλεις και εσύ να ενημερωθείς σχετικά την σεξουαλικότητα και την πρόσβαση στην υγεία, αλλά και να
αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την κατάλληλη παροχή υγείας στα LGBT+ άτομα, χωρίς λάθη και παραλείψεις,
δήλωσε συμμετοχή!
Φόρμα συμμετοχής: http://www.helmsic.gr/rainbow-form/
Οι αιτήσεις θα μείνουν ανοιχτές μέχρι 15/5, 23:59.
Για οποιαδήποτε απορία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο thessaloniki@helmsic.gr
Take pride in equal health!

