
Gizonekin sexu-harremanak
ditugun gizon guztiak GIBaren 
bizikide gara.

 

Gutxi gorabehera
10etik 1ek
GIBa dugu

GIBagatik infektaturiko 3tik 1 ez 
dago diagnostikatua.

Hitz egin 
dezagun 
GIBari buruz
GIBagatiko infekzioak ez baitu 
sendabide ezta txertorik ere.

Medikazioa zorrozki eta betiko 

 
hartzeak bizi-kalitatea eta
itxaropena hobetzen dituen
arren, infekzioak beti ditu ondo-
rio larriak osasunerako.

 

Espainian dagoeneko praktika 
homosexualengatik infektatzen 
garen gizonak, praktika hetero-
sexualengatik infektatzen
direnak baino gehiago baikara.

 

Hitz egin
dezagun 
probari 
buruz

Arrisku-jarduerak izan badituzu 
ez itxaron, egizu proba. Zoaz 
zure osasun-zentrora, sexu-
transmisioko infekzioen zentro 
batetara edo proba egiten duten 
GGKE batetara. Ez erabili odol-
ematea GIBaren proba egiteko. 

GIBaren probaren emaitza beti 
isilpekoa da eta toki batzuetan 
modu anonimoan egin daiteke.

Hitz egin 
dezagun 
sexua egin 
aurretik eta 
proposatu 
dezagun 
berau segurua 
izatea

Zertan oinarritzen 
gara kondoia erabi-
li, edo ez erabiltze-
ko? 

Batzuetan erabiltzea, edo ez, 
itxura fisikoaren arabera, edo 
berarekin dugun konfiantza edo 
“kontu onaren” arabera eraba-
kitzen dugu. Ez aurresuposatu 
ezer.
 
Beharbada pentsatuko duzu: 
“berak ere ez du GIBa” eta 
besteak pentsatzea: “berak ere 
GIBa du” baina GIBa edo beste 
transmisio sexualeko infekziorik 
eduki daiteke eta ez jakin. Izan 
ere…

GIBagatik 
infektaturiko 
3tik 1 ez dago 
diagnostika-
tua

Norbaitekin sexua 
egin aurretik 
itundu dezagun 
kondoia erabiltzea.



Hitz egin 
dezagun 
argi gure 
bikote 
egonkorra-
rekin
Probaren emaitza jakin arte gure
artean kondoia erabiltzeak
infektatzeko arriskua saihesten 
du.

 

Errespeta ditzagun 
zaintzeko ezarri-
tako akordioak.

BIKOTE
IREKIAK
Gure osasuna eta gure bikotea-
rena arriskuan jar ditzakegu 
harreman honetatik kanpo
kondoia erabiltzea adosten
badugu eta ez badugu betetzen.

 
 

Hitz egin 
dezagun babesteko.

BIKOTE
ITXIAK 
Beharbada bikotetik kanpo
harreman sexualak ez edukitzea
adostu dugu. Baina gertatzen 
badira eta berauetan kondoia ez 
badugu erabiltzen, hitz egin
dezagun gure bikotearekin eta 
neurriak har ditzagun infekzio 
bat baztertu arte.

 

GIBak ez badu 
diskriminatzen, 
ez dezagun guk 
egin

 
 

Guztiok konpartitzen 
dugu gure bizitza GIBa 
duten pertsonekin, esaten 
diguten ala ez. Lagunak, 
lan edo festakideak, gure 
bikotea edo sexua dugun 
beste gizonak izan 
daitezke…

Batzuek ez dakite GIBa 
dutela, beste batzuk 
badakigu baina beldur 
gara baztertuak izatera 
esaten badugu. Guztiok, 
GIB positibook edo ez, 
sexualitate bete batez 
gozatzeko eskubidea 
dugu.
 
Erabili beti lubrifikatzai-
lea duen kondoia uzki-
koitorako eta saihestu 
eiakulazioa ahoan.

GIBAK 
GUZTIOI 

ERASATEN 
DIGU

Egizu proba 
gutxienez 
urtean 
behin
GIBa baduzu ahalik eta azkarren 
jakin lehenago hartu ahal izango 
dituzu neurriak zure osasuna 
kontrolpean izateko.
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