
 /2015 Foru Dekretua, sexu- eta ugalketa-osasunaren  arloko 
prestazio sanitarioen antolamendua ezartzen duena.  
Hitzaurrea  
 
Osasun Sistema Nazionaleko guztientzako zerbitzuen zorroa 
eta hura eguneratzeko prozedura ezartzen dituen ira ilaren 
15eko 1030/2006 Errege Dekretuak zehazten du zein d iren 
Osasun Sistema Nazionalak zuzenean eman beharreko 
prestazioak, honakoak, besteak beste: haurdunaldian , 
erditzean eta puerperioan arreta ematea, bularreko minbizia 
eta minbizi ginekologikoa goiz detektatzea, familia  
plangintza, ernalezintasunaren diagnosia eta tratam endua, 
jaio aurreko diagnosia eta haurdunaldiaren borondat ezko 
etendura.  
 
Berrikiago, Sexu- eta Ugalketa-osasunari eta 
Haurdunaldiaren Borondatezko Etendurari buruzko mar txoaren 
3ko 2/2010 Lege Organikoak eremu horretako prestazi oen 
multzoa zabaldu du, sexualitatearen garapena eta um eak 
izateko ahalmena pertsonaren duintasunarekin eta 
nortasunaren garapen librearekin zuzenean loturik d audela 
aitortzen baitu.  
 
Lege Organikoaren oinarrian ideia hau dago, ezagutz a 
zientifiko gero eta hobeak bermatua: sexu eta ugalk eta 
arloetako heziketa afektibo egokia ematea, batetik,  eta 
sexu- eta ugalketa-osasunerako programa eta zerbitz uak 
izatea, bestetik, sexu transmisioko infekzioen, nah i gabeko 
haurdunaldien eta abortuen prebentziorako biderik 
eraginkorrenak dira.  
 
Ondorio horietarako, botere publikoek ez dute esku hartu 
behar horrelako erabakietan, are gehiago, erabaki h oriek 
modu libre eta arduratsuan hartzeko baldintzak ezar tzera 
beharturik daude, eta, horretarako, arlo horietako osasun 
arreta, aholkularitza edo informazioa jasotzeko bit artekoak 
jarri behar dituzte haien premia dutenen esku. Horr egatik, 
zabaldu egin da Osasun Sistema Nazionaleko guztient zako 
zerbitzuen zorroa, eta arlo hauetako prestazio berr iak 
sartu dira.  
 
Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legea k 
ezartzen duenez, Nafarroako Gobernuaren eskumena da  gure 
erkidegoan bertako osasun arloa arautzea eta osasun  
zerbitzuak antolatzea, eta, beraz, Foru Komunitatea n sexu-
eta ugalketa-osasunari dagozkion eskubideak osotara  
baliatzeko aukera bermatzeko beharrezkoak diren zer bitzuak 
eta prestazioak garatzea ere.  
 
Foru dekretu honen xedea Nafarroako Osasun Sistema 
Publikoak sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan 
aurrerantzean emanen dituen zerbitzuen zorroa testu  bakar 
batean bildu eta zehaztea da, sexu osasuna eta hezi keta 
sustatzeko jarduerak ahantzi gabe. Horrez gain, zer bitzuak 
eman behar dituzten unitateen antolaketa ere egiten  da 
bertan.  
 



Beste prestazio batzuen artean, arau honek haurduna ldiaren 
borondatezko etendura egiteko aukera bermatzen du: 
lehentasunez, bitarteko berekiekin eginen da, eta 
aipatutako 2/2010 Lege Organikoan ezarritako berme guztiak 
beteta, emakumeen intimitatearen eta konfidentzialt asunaren 
errespetua aintzat hartuta, baita gai honekin zerik usi 
zuzena duten osasun arloko profesionalen kontzientz ia 
eragozpena ere. Profesional horiek haurdunaldiaren 
borondatezko etendura dela-eta profesionalen erregi stroa 
sortzen duen azaroaren 8ko 16/2010 Foru Legean ezar ritako 
erregistroan inskribaturik egon beharko dute. Osasu neko 
kontseilariak urriaren 3an emandako 116/2011 Foru 
Aginduaren bidez "Haurdunaldiaren borondatezko eten dura 
dela-eta kontzientzia-eragozle diren osasun arloko 
langileen erregistroa" izeneko fitxategi informatiz atua 
sortu zen.  
 
Zerbitzuen zorroan prestazio berriak sartu dira ora in 
gutxi, arlo hauetakoak: jaio aurreko diagnosia, aho lku eta 
azterketa genetikoak, eta giza-ugalketa lagundua. P restazio 
horiek urriaren 31ko SSI/2065/2014 Aginduan aitortu  dira, 
Osasun Sistema Nazionaleko guztientzako zerbitzuen zorroa 
eta hura eguneratzeko prozedura ezartzen dituen ira ilaren 
15eko 1030/2006 Errege Dekretuaren I., II. eta III.  
eranskinak aldatzen dituen horretan. Nafarroako For u 
Komunitatean, Pertsona transexualak genero-nortasun agatik 
ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari bu ruzko 
azaroaren 19ko 12/2009 Foru Legean jaso dira 
transexualitateari arreta emateko prestazioak.   
 
Foru Dekretu honetan aurreikusirik dago ugalkortasu n eta 
ugalketa tratamenduak Foru Komunitateko zerbitzuen zorro 
osagarrian sartzea, sexu bereko bikotekidearekin bi zi diren 
emakumeentzat edo gizonezko bikotekiderik ez dutene ntzat, 
horretarako indikazio terapeutiko onarturik frogatu  
beharrik izan gabe. Prestazio berri hori foru agind u bidez 
jarriko da abian, prestazio osagarriak onesteko ind arra 
duen araudian eskatzen diren aurretiko baldintzak b etetzen 
direla egiaztatu ondoren.  
 
Arau berriak, halaber, zerbitzu eta prestazioen mai la 
desberdinak emanen dituzten zentroetarako antolaket a berria 
ezartzen du. Ondorio horietarako, arau hauek indarg abetzen 
dira: Tokoginekologia eta Famili Plangintzako osasu n 
prestazioen antolamendua ezarri zuen irailaren 22ko  
259/1997 Foru Dekretua, hain zuzen ere Emakumearen 
Laguntzarako Zentroak sortzeko bide eman zuen araua  -zentro 
horiek birmoldatu, eta aurrerantzean sexu eta ugalk etako 
osasun zentroak izanen dira-; Osasuneko kontseilari aren 
abenduaren 10eko 161/1997 Foru Agindua, aipatutako foru 
dekretua garatzen duena; eta apirilaren 19ko 119/19 99 Foru 
Dekretua (arau honek  Osasunbidea-Nafarroako Osasun  
Zerbitzuaren menpeko famili orientazio eta sexu 
hezkuntzarako zentroen atxikipena arautu zuen, irai laren 
22ko 259/1997 Foru Dekretuaren bidez tokoginekologi a eta 
famili plangintzako osasun prestazioetarako ezarri zen 
antolamenduan, hain zuzen ere).  
 



Zentro berrietan arreta integrala, diziplina arteko a eta 
normalizatua emanen zaie bi sexuei sexu- eta ugalke ta-
osasunaren arloan. Heziketa eta arreta zerbitzuen z orro 
osatua emanen dute zentro horiek, haurdunaldia etet eko 
zenbait teknika barne.  
 
Lehen bezala, zentro horietan ohiko prestazio 
tokoginekologikoak emanen dira: haurdunaldian, erdi tzean 
eta puerperioan arreta ematea, bularreko minbizia e ta 
minbizi ginekologikoa goiz detektatzea, familia pla ngintza, 
ernalezintasunaren diagnosia eta hasierako tratamen dua eta 
jaio aurreko diagnosia.  
 
Foru dekretu honek arautzen du, halaber, berariazko  
programak garatzea gazteentzat eta arrisku taldeeta n esku 
hartzeko eta lan komunitarioa egiteko. Bereziki, ar retaz 
lantzen du prostituzioan aritzen direnei osasun eta  gizarte 
zerbitzu publikoak jasotzeko bermeak ematea, haien 
estigmatizazioa baztertzeko eta sexu esplotazioa go iz 
detektatzea sustatzeko.  
 
Azkenik, foru dekretuak ez du aipatu gabe uzten 2/2 010 Lege 
Organikoak hezkuntzari ematen dion zeregina, eta, 
horregatik, Hezkuntza eta Osasun departamentuen gai n uzten 
du eskolako programak elkarlanean betetzeko lana, 
hezkidetza, balioetan heztea eta heziketa afektibo sexuala 
lantzeko, bizimodu sexual eta afektibo osasuntsua e ta 
arduratsua sustatzeko, eta jarrera matxista eta 
diskriminatzaileak saihesteko.   
 
Horrenbestez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko 
eta Justiziako kontseilariak proposaturik, eta Nafa rroako 
Gobernuak 2015eko irailaren .... bilkuran hartutako  
erabakiarekin bat, dekretatu dut:  
 
1. artikulua. Xedea.  
 
Foru dekretu honek sexu- eta ugalketa-osasunaren ar loko 
eskubideak eta prestazioak nola gauzatu zehazten du , eta 
prestazio horiek ematen dituzten laguntza zentroen 
antolamendu berria ezartzen du. Hemendik aurrera, z entro 
horiek sexu eta ugalketako osasun zentroak izanen d ira.  
 
2. artikulua. Prestazioetarako eskubidea dutenak.  
 
Foru dekretu honetan jasotako zerbitzuen prestazior ako 
eskubidea honakoek izanen dute:  
 
a) Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ematen duen 
norbanakoaren osasun txartelaren titularrek edo onu radunek.  
 
b) Otsailaren 25eko 8/2013 Foru Legearekin bat, 
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun pre stazioak 
lortzeko eskubidea dutenek. Lege horrek Nafarroako osasun-
sistema publikoan doako osasun laguntza jasotzeko e skubidea 
aitortzen die Nafarroan bizi diren pertsonei.  
 



c) Aurreko letretan aurreikusitakoaren arabera esku biderik 
izan gabe, haurdunaldian, erditzean eta erditu ondo an 
laguntza jasotzeko eskubidea dutenek edo larrialdik o osasun 
arreta behar dutenek.  
 
3. artikulua. Jarduteko printzipioak.  
 
1. Foru dekretu honetan jasotako zerbitzuak ekitate az 
emanen dira, eta inork ez du diskriminaziorik jasan en 
prestazioak eta zerbitzuak jasotzean, honakoetan 
oinarritutako arrazoiengatik: arraza edo etnia, erl ijioa, 
sinesmenak edo iritziak, sexua, desgaitasuna, sexu 
orientazioa, adina, egoera zibila, edo beste edozei n 
ezaugarri pertsonal edo sozial. Horrek ez du eragoz ten 
zenbait prestazio jasotzeko betebehar berariazkoak 
ezartzeko aukera.  
 
2. Edozein kasutan, pertsona guztiek eskubidea dute  beren 
bizitza sexualean eta ugalketakoan eragina duten er abakiak 
libreki hartzeko, eta eskubide hori errespetatu eta  bermatu 
beharko da, gainerako pertsonen eskubideen eta anto lamendu 
juridikoaren errespetua muga bakarrak izanik.   
 
3. Osasun eta Hezkuntza departamentuek beharrezkoak  diren 
osasun eta hezkuntza politikak garatuko dituzte, se xu- eta 
ugalketa-osasunaren arloan aitortutako eskubideak e ta 
haurdunaldiaren borondatezko etendurarako eskubidea  
baliatzeko aukera bermatzeko, askatasunerako, 
intimitaterako eta autonomia pertsonalerako eskubid eak 
zeharo errespetatuz betiere.  
 
4. artikulua. Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko 
zerbitzuen zorroa.  
 
Nafarroako Osasun Sistema Publikoak sexu- eta ugalk eta-
osasunaren arloan eskainiko dituen zerbitzuen zorro a hau 
da:  
 
a) Sexu- eta ugalketa-osasunaren sustapena.  
 
Sexu- eta ugalketa-osasunaren sustapenean zerbitzu hauek 
sartuko dira:  
 
a.1) Sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko programa  
komunitarioak gauzatzea, helburu hauekin:  
 
- Biztanleen artean sexualitatearen bizipen positib oa, 
jarrera arduratsua eta garapen harmoniatsua sustatz ea, 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasunean eta 
erantzukizun partekatuan oinarrituta.  
- Nahi gabeko haurdunaldien eta abortuen prebentzio a.  
- Sexu transmisioko eritasunen prebentzioa.  
- Genero indarkeriaren eta sexu erasoen, abusuen et a 
esplotazioaren prebentzioa.  
- Sexu aniztasunaren aitortza eta onarpena sustatze a.  
 
a.2) Ama-haurren osasuna sustatzeko programa komuni tarioak 
gauzatzea, helburu hauekin:  



 
- Haurdunaldiko arazoen prebentzioa.  
- Amak bularra ematea sustatzea.  
- Gurasoen hezkuntza eta gaitasun emozionalak, 
hezkuntzakoak eta guraso izatekoak sustatzea.  
-Lotura afektiboa sustatzea.  
 
a.3) Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko esku-hart ze 
komunitarioko programa espezifikoak gauzatzea, gazt eentzat 
eta behar bereziak dituztenentzat:  
 
- Hezkuntza Departamentuari sostengua ematea, Hezku ntza 
Sisteman sexu eta ugalketa arloetako heziketa afekt iboaren 
programa garatu eta betetzeko.  
- Osasun eta hezkuntza arloetako profesionalei eta osasun 
komunitarioko eragileei prestakuntza ematea sexu- e ta 
ugalketa-osasun afektiboaren arloan.  
- Esku-hartze komunitarioko programa espezifikoak 
sustatzea, kanpoko talde jardueraren izaerarekin: t ailerrak 
eta ikastaroak guraso elkarteekin, helduekin eta ja rduera 
soziokulturaleko zentroekin.  
 
b) Sexu orientazioa eta heziketa. Sexu orientazioan  eta 
heziketan zerbitzu hauek sartuko dira:  
 
b.1) Banakako kontsulta, heziketakoa nahiz laguntza koa, 
banakoentzat eta familientzat gai hauei buruz: ama- haurren 
osasuna, sexu-osasun afektiboa, ugalketa-osasuna et a 
klimaterioa.  
 
b.2) Banako eta bikoteentzako arreta, aholku eta te rapia 
arazo afektibo eta sexualetan.  
 
b.3) Taldeko arreta, heziketa eta laguntzakoa, 
banakoentzat, bikoteentzat eta familientzat gai hau ei 
buruz: ama-haurren osasuna, sexu-osasun afektiboa, 
ugalketa-osasuna eta klimaterioa.  
 
b.4) Banakoei eta taldeei arreta emateko programa 
espezifikoa gazteentzat, osasun zerbitzuak jasotzek o 
erraztasunak emateko: ordutegi egokiak, pribatutasu na, 
hezkuntzako material espezifikoak eta zerbitzuak em ateko 
era berriak, bertaratu beharrik gabeko kontsultak e do 
hezitzaileak gaztelekuetara joatea, adibidez.  
 
b.5) Banakoei eta taldeei arreta emateko programa 
espezifikoak, prostituzioan aritzen direnei eta beh ar 
bereziak dituzten edo arrisku-praktikak dituzten be ste 
kolektibo batzuei osasun eta gizarte zerbitzuak jas otzeko 
erraztasunak emateko, haien estigmatizazioa baztert zeko eta 
sexu esplotazioa goiz detektatzea sustatzeko.  
 
b.6) Guraso elkarte eta helduentzako ikastaroak eta  
tailerrak, bai eta jarduera soziokulturaleko zentro etarako 
ere.  
 
b.7) Ikastetxeetarako laguntza jarduerak.  
 



c) Familia plangintza. Familia plangintzan zerbitzu  hauek 
sartuko dira:  
 
c.1) Ugalketaren inguruko aholkuak ematea emakumeei , 
gazteei eta familiei.  
 
c.2) Nahi gabeko haurdunaldien prebentziorako progr amak.  
 
c.3) Kontsulta eta informazioa, osasun arlokoa, 
kontrazepzioari eta sexu seguruari buruz, antisorga ilu 
desberdinen aukeraketan eta erabilera egokian lagun tzeko.  
 
c.4) Metodo ezberdinen indikazioa, eta haiek agindu , 
aplikatu, kontrolatu eta segimendua egitea, larrial dietako 
kontrazepzioa, basektomiak eta tronpen loturak barn e.  
 
d) Haurdunaldian eta erditzean arreta ematea.  
 
Haurdunaldian eta erditzean ematen den arretan zerb itzu 
hauek sartuko dira:  
 
d.1) Haurdunaldiaren diagnostikoa, arreta goiz emat ea eta 
osasunaren aldetik jarraipena egitea, bai eta amare ntzako 
eta fetuarentzako arrisku faktoreak zaintzea, 
haurdunaldiari buruzko informazioa erditzeraino ema ten dela 
ziurtatuz.   
 
d.2) Gurasoentzako hezkuntza eta erditzeko prestaku ntza, 
haurdunaldiko nahiz erditzeko arazoen prebentziorak o, eta 
amak bularra ematea eta lotura afektiboa bultzatzek o.  
 
d.3) Erditzean arreta ematea ospitalean, eta bertan  
emakumearen parte-hartzea erraztea, bere erditzeare n 
protagonista den aldetik, baita, argibideak jaso on doko 
baimena ematen ere, haurdunaldiaren eta erditzearen  
inguruan izaten diren esku-hartzeetan, amaren nahiz  umearen 
osasunerako kalterik izan gabe saihesteko modukoak 
direnean.  
 
d.4) Berezko erditzean amaren konfiantzako pertsona  batez 
lagunduta egotea.  
 
d.5) Anestesia epidurala erditzean, ezarritako 
protokoloaren arabera eta amak argibideak jaso ondo ren 
baimena ematen badu, hautaketa arduraz egin dadin.  
 
d.6) Osasun arreta puerperioan.  
 
d.7) Haurdunaldiko, erditzeko eta puerperioko arazo etan 
arreta ematea.  
 
e) Arreta ginekologikoa.  
 
Arreta ginekologikoan zerbitzu hauek sartuko dira:  
 
e.1) Osasun laguntza eritasun tokoginekologikoetan eta 
hilerokoarekin lotutako arazoetan.  
 



e.2) Arreta ematea klimaterio fisiologikoan.  
 
f) Andrologia.  
 
Andrologian gizonezkoen sexu- eta ugalketa-funtzioe n 
arazoei arreta emateko zerbitzua sartuko da.  
 
g) Sexu transmisioko eritasunei arreta ematea.  
 
Sexu transmisioko eritasunei arreta ematean zerbitz u hauek 
sartuko dira:  
 
g.1) Sexu transmisioko eritasunetan aholku ematea, 
prebentzioa eta goiz detektatzea.  
 
g.2) Sexu transmisioko eritasunetan diagnostikoa, 
tratamendua eta jarraipena egitea.  
 
g.3) Giza Immunoeskasiaren Birusaren (GIB) transmis ioaren 
prebentzio programa.  
 
h) Minbizia goiz detektatzea.  
 
Arlo honetan, minbizia goiz detektatzeko lanetan bu larreko 
eta umetokiaren lepoko minbizia detektatzeko screen ing-
testak sartuko dira, Nafarroako Foru Komunitatean o fizialki 
ezarritako programekin bat.  
 
i) Giza ugalketa lagundua.  
 
Giza ugalketa lagunduan zerbitzu hauek sartuko dira :  
 
i.1) Antzutasun edo ernalezintasun azterketak.  
 
i.2) Antzutasun edo ernalezintasunaren tratamendu 
farmakologikoa.  
 
i.3) Giza ugalketa lagundurako tratamenduak, helbur u 
terapeutiko edo prebentiboa dutenak eta egoera bere zi 
batzuetan: enbrioien hautaketa hirugarrenen tratame ndurako 
eta gametoak edo aurrenbrioiak gordetzea erabilera autologo 
atzeraturako, medikuen indikazioaren ondorioz. Giza  
ugalketa lagundurako tratamenduetan teknika hauek s artuko 
dira: Intseminazio artifiziala, in vitro ernalketa,  
aurrenbrioien kriokontserbazioa eta transferentzia,  gameto 
edo aurrenbrioien kriokontserbazioa norberak geroag o 
erabiltzeko, hazia garbitzeko teknikak eritasun bir al 
kronikoen prebentziorako, eta enbrioiak ezarri aurr eko 
diagnostiko genetikoa.  
 
i.4) Sexu bereko bikotekidea duten emakumeentzako g iza 
ernalketa lagundurako tratamenduak, baldin eta bete tzen 
badira aplikatutako teknikaren irizpide orokorrak e ta 
berariazkoak, urriaren 31ko SSI/2065/2014 Aginduan 
ezarritakoak,  indikazio terapeutiko onarturik frog atu 
beharrik gabe.  
 



i.5) Gizonezko bikotekiderik ez duten emakumeentzak o giza 
ernalketa lagundurako tratamenduak, baldin eta bete tzen 
badira aplikatutako teknikaren irizpide orokorrak e ta 
berariazkoak, urriaren 31ko SSI/2065/2014 Aginduan 
ezarritakoak,  indikazio terapeutiko onarturik frog atu 
beharrik gabe.  
 
j) Jaio aurreko diagnostiko, aholku eta analisi gen etikoa.  
 
Jaio aurreko diagnostiko, aholku eta analisi geneti koan 
zerbitzu hauek sartuko dira:  
 
j.1) Jaio aurreko screening testak, eritasun heredi tarioak, 
sortzetiko malformazioak eta kromosopatiak detektat zeko, 
ezarritako protokoloarekin bat.  
 
j.2) Aholku eta informazio argia, objektiboa eta ul ergarria 
jaio aurreko diagnostiko tekniken egungo aukerei, 
erabilerei eta arrisku berariazkoei buruz, bai eta 
alternatibei buruz ere.  
 
j.3) Aholku genetikoa, honakoak sortzen dituzten ed o sor 
ditzaketen anomalia kromosomikoen edo desoreka geno mikoen 
diagnostikoa, susmo diagnostikoa edo familiako aurr ekariak 
daudenean: jaiotzetiko akatsak, ikasteko zailtasun larriak 
edo ernalezintasun arazoak, haurtzaroko eta helduar oko 
eritasun hereditarioak, minbizi hereditarioak eta 
familiakoak, jaiotzetiko anomaliak eta garapenekoak , 
adimeneko desgaitasuna, eta ugalkortasunaren arazoa k, 
oinarri genetikoaren susmoa dagoenean.  
 
j.4) Analisi genetikoak: diagnostikoak, sintoma aur rekoak, 
eramaileenak, jaio aurrekoak eta ezarri aurrekoak,  
farmakogenetika eta farmakogenomikakoak, Osasun Sis tema 
Nazionaleko guztientzako zerbitzuen zorroan sartuta koak.  
 
k) Haurdunaldiaren etendura.  
 
Haurdunaldiaren etenduran zerbitzu hauek sartuko di ra:  
 
k.1) Haurdunaldiaren borondatezko etendura baimendu  aurreko 
informazioa eta aholkua,  argiak, objektiboak eta 
ulergarriak, haurdunaldia aurrera eramateak edo ete teak 
dituen ondorio mediko, psikologiko eta sozialei bur uz, 
hauek ere barne: laguntza publikoak, lan eskubideak , onura 
fiskalak eta gainerako informazio nabarmena pizgarr i eta 
laguntzei buruz, haurdun dagoen emakumearentzat nah iz seme-
alaben ondoko zaintza eta arretarako.  
 
k.2) Datu pertsonalen tratamenduan intimitatea eta 
konfidentzialtasuna osorik bermatzeko ezarritako si stemei 
buruzko informazioa; datuak kodetu eta automatizatu  eginen 
dira, halako moduan non prestazioan esku hartzen du ten 
langileek baizik ez baitituzte ikusiko.  
 
k.3) Haurdunaldiaren etendura, farmakologikoa nahiz  
instrumentala edo kirurgikoa, aplikatzekoa den arau dian 
ezarritako baldintza eta betebeharrekin.  



 
k.4) Sostengu psiko-sozio-emozionala haurdunaldiare n 
etendura kasuetan.  
 
l) Transexualitaterako arreta.  
 
Transexualitaterako arretan zerbitzu hauek sartuko dira:  
 
l.1) Transexualitatearen inguruko diagnostikoa eta 
tratamendu medikoa, honakoak barne: terapia hormona lak, 
kirurgia plastikoak titietan, bularraldean, edo sex ua 
aldatzeko kirurgiak, une egokian emanda.  
 
l.2) Arreta psikologikoa, psikoterapeutikoa eta 
sexologikoa, bete beharreko prozesua egokiena izan dadin 
laguntzeko, egoera pertsonala, osasun egoera eta no rberak 
bere sentitzen duen sexuarekin bat datorren adieraz pide 
morfologikoa aldatzeko nahia kontuan hartuta.  
 
5. artikulua. Prestazioak jasotzea.  
 
Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazioak mo du 
honetan jasoko dira:  
 
a) Sexu eta ugalketako osasun zentroetan ematen dir en 
prestazio hauek interesa duen pertsonak eskatuta em an 
daitezke zuzenean: obstetrizia, sexu-orientazioa et a 
heziketa, familia plangintza, ernalezintasunaren 
diagnostikoa eta tratamendua, haurdunaldiaren etend ura, eta 
transexualitaterako arreta.  
 
b) Sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko zerbitzuak , eta 
prebentzioko eta diagnostiko goiztiarreko programek in, 
jaioaurreko diagnostikorako programekin, aholku eta  analisi 
genetikoekin eta ezarri aurrekoekin lotutako presta zioak, 
berriz, arrisku-talde bakoitzerako programetan ezar ritako 
baldintza teknikoekin eta maiztasunarekin jasoko di ra.  
 
c) Eritasun ginekologiko eta andrologikoetarako, et a 
hilerokoaren nahiz eta klimaterioko arazoetarako os asun 
laguntza jasotzeko, beharrezkoa izanen da Oinarrizk o Osasun 
Laguntzako taldeetako langile fakultatiboak aldez a urretik 
baloratu eta bideratzea.  
 
6. artikulua. Prestakuntza jarduerak profesionalent zat eta 
eragile komunitarioentzat.  
 
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren 
Institutuak, sexu eta ugalketako osasun zentroetako  
arduradunekin elkarlanean, sexu- eta ugalketa-osasu naren 
arloko prestakuntza plan bat garatuko du, osasun ar loko 
profesionalentzat eta osasun komunitarioko hezitzai le eta 
eragileentzat.  
 
7. artikulua. Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko 
prestakuntza hezkuntza sisteman.  
1. Hezkuntza Departamentuak beharrezkoak diren neur riak 
garatuko ditu sexu-heziketa afektiboa unibertsitate z 



kanpoko irakaskuntzetako curriculumean, eta, beraz,  
ikastetxeko hezkuntza proiektuan, ikuspegi integral  batekin 
sartzeko, helburu hauetarako lagungarria izan dadin :  
 
a) Sexu- eta ugalketa-osasunaren eremuan bizipen po sitiboa 
eta jarduera arduratsua bultzatzea gizonen eta emak umeen 
arteko berdintasunari eta erantzukizun partekatuari  
dagokienez.  
 
b) Sexualitatea modu harmoniatsuan garatzea, gaztee n 
ezaugarriekin bat.  
 
c) Sexu aniztasunaren aitortza eta onarpena sustatz ea.  
 
d) Nahi gabeko haurdunaldien eta abortuen prebentzi oa.  
 
e) Sexu-transmisioko eritasunen eta infekzioen preb entzioa.  
 
f) Genero indarkeriaren eta sexu erasoen, abusuen e ta 
esplotazioaren prebentzioa.  
 
g) Talde edo sektore ahulenen errealitatea eta beha rrak 
aitortzea, adibidez desgaitasuna duten pertsonenak.   
 
2. Ikasleei eta irakasleei adin bakoitzerako egokia k eta 
eskuratzeko modukoak diren irakaskuntzarako metodol ogiak 
eta materialak emanen zaizkie; material horiek Nafa rroako 
Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuarek in eta 
sexu eta ugalketako osasun zentroetako arduraduneki n 
elkarlanean prestatu eta ezarriko dira .  
 
8. artikulua: Haurdunaldia etetea.  
 
1. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak beharre zkoak 
diren neurriak aplikatuko ditu, haurdunaldiaren 
borondatezko etendurarako osasun prestaziorako esku bidea 
osotara baliatu daitekeela bermatzeko, ezarritako k asuetan 
eta baldintzak betez, betiere, Osasun Sistema Nazio naleko 
guztientzako zerbitzuen zorroan sartutako prestazio  
normalizatu bat den aldetik. Lehentasunez zentro 
publikoetan eginen da.  
 
2. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak antolak etan 
beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu, bermatzek o sexu 
eta ugalketako osasun zentro guztietan baliabideak eta 
profesionalak egonen direla, haurdunaldiaren etendu ra 
farmakologikoa egiteko gaitasuna dutenak eta horret arako 
prest daudenak, osasun prestazio normalizatua den a ldetik.  
 
3. Haurdunaldiaren etendura instrumentalak, arrazoi  
medikoengatik egiten direnak eta Sexu- eta Ugalketa -
osasunari eta Haurdunaldiaren Borondatezko Etendura ri 
buruzko martxoaren 3ko 2/2010 Lege Organikoaren 15.  
artikuluan ezarrita daudenak, lehentasunez ospitale -sare 
berekian eginen dira, osasun prestazio normalizatua k diren 
aldetik.   
 



4. Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak bermatu  eginen 
du bere baliabideekin eginen direla haurdunaldiaren  
etendura instrumentalak, haurdun dagoen emakumeak 
haurdunaldiaren lehenbiziko hamalau asteetan eskatu ta egin 
beharrekoak.  
 
9. artikulua. Kontzientzia eragozpena eta 
konfidentzialtasuna.  
 
1. Haurdunaldiaren borondatezko etenduran zuzeneko esku-
hartzea izan dezaketen osasun arloko profesionalek 
eskubidea izanen dute kontzientzia eragozpenaz bali atzeko 
legez ezarritako kasuetan. Edozein kasutan, osasun arloko 
langileek tratamendu eta arreta mediko egokiak eman en 
dizkiete haurdunaldia eteteko interbentzioa egin au rretik 
eta ondoren horren beharra duten emakumeei.  
 
2. Haurdunaldiaren borondatezko etendurarekin lotur a duten 
profesionalen erregistroan izena emateko deklarazio an, 
profesionalak zehaztu dezake haurdunaldiaren etendu ra 
guztietarako edo mota batzuetarako, eta zeinetarako  
adierazten duen bere kontzientzia eragozpena.  
 
3. Erregistroan izena emandako profesionalen datuak  
zerbitzuaren prestazioa antolatzeko ardura dutenek baizik 
ez dituzte ezagutuko, eta, beti, antolaketaren alde tik 
behar diren erabaki egokiak hartzeko helburuaz, pre stazioa 
jasotzean eta haren kalitatean kalterik izan ez dad in.  
 
4. Haurdunaldiaren borondatezko etenduran zuzeneko esku-
hartzea izan dezaketen osasun arloko profesionalek,  
kontzientzia eragozpenerako eskubideaz baliatu nahi  
dutenek, erregistroan eman beharko dute izena, Osas un 
Sistema Publikoak antolaketaren arloan behar diren neurriak 
har ditzan prestazioa bermatzeko. Edozein kasutan, 
profesionalak uneoro alda dezake deklarazioa, bai e ta 
errebokazioa ere, gutxienez zazpi egun lehenago 
jakinarazten badu.  
 
5. Prestazioa jasotzen duten pazienteen identifikaz io 
datuak kodetu eginen dira, eta, ere berean, bermatu ko da 
haurdunaldiaren borondatezko etendurarekin zerikusi a duten 
informazio eta erregistro guztiak kudeatzeko moduak  
ziurtatuko duela prestazioan zuzenean parte hartzen  duten 
langileen intimitatea errespetatzea.  
 
II. KAPITULUA. Sexu- eta ugalketa-osasun arloko zer bitzuen  
antolaketa.  
 
10. artikulua. Nafarroako Osasun Publikoaren eta La n 
Osasunaren Institutuaren eginkizunak.  
 
1. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren  
Institutuak bere gain hartuko du sexu- eta ugalketa -
osasunaren sustapen eta hezkuntzaren erantzukizun g orena 
Osasun Sistema Publikoan.  
 



2. Erantzukizun hori betetzeko, eginkizun hauek iza nen 
ditu:  
 
a) Foru Komunitatean populazioan edo komunitateetan  sexu- 
eta ugalketa-osasuna sustatzeko eta hezkuntzarako b etetzen 
diren jarduerak planifikatu, zuzendu, kontrolatu et a 
ebaluatzea, Oinarrizko Osasun Laguntzako zentroekin  eta 
sexu eta ugalketako osasun zentroen sarearen lagunt zarekin.  
 
b) Oinarrizko Osasun Laguntzako zentroetan eta sexu  eta 
ugalketako osasun zentroetan banakoen nahiz taldeen  
osasunerako garatzen diren hezkuntza jardueretarako  
protokolo eta irizpide tekniko homogeneoak egitea 
sustatzea.  
 
c) Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan, osasunaren  arloko 
profesionalentzako eta osasun komunitarioko hezitza ile eta 
eragileentzako prestakuntza planaren garapena zuzen tzea.  
 
d) Hezkuntza Departamentuari laguntza ematea hezike ta 
afektibo-sexualaren programa prestatzen, Nafarroako  eskola 
sarean aplikatzeko.  
 
e) Komunitateko eragileek sexu- eta ugalketa-osasun aren 
arloan betetzen dituzten sustapen lanak bultzatzea eta  
finantzatzen laguntzea, kasua bada.  
 
3. Minbizi genitalaren prebentzioaren arloan eginki zun 
hauek beteko ditu:  
 
a) Bularreko minbizia goiz detektatzeko programa 
planifikatu, zuzendu, garatu eta ebaluatzea.  
 
b) Foru Komunitatean minbizi genitalaren prebentzio rako eta 
goiz detektatzeko garatzen diren programak planifik atzea 
eta ebaluatzea.  
 
11. artikulua. Oinarrizko Osasun Laguntzako zentroe n 
eginkizunak.  
 
Sexu- eta ugalketa-osasunaren arloan, Oinarrizko Os asun 
Laguntzako zentroek eginkizun hauek izanen dituzte:   
 
a) Ama-haurren osasuna eta amak esnea ematea bultza tzea.  
 
b) Gurasoen hezkuntza sustatzea, bai eta gaitasun 
emozionalak, heziketakoak eta guraso izatekoak eta lotura 
afektiboa garatzea ere.  
 
c) Sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko programa 
komunitarioak gauzatzen laguntzea.  
 
d) Kontsulta eta informazioa, osasun arlokoa, 
kontrazepzioari eta sexu seguruari buruz, antisorga ilu 
desberdinen aukeraketan eta erabilera egokian lagun tzeko.  
 
e) Espezializatu gabeko antisorgailuen indikazioa, eta 
horiek agindu, kontrolatu eta haien jarraipena egit ea.  



 
f) Haurdunaldiaren diagnostikoa, amarentzako nahiz 
fetuarentzako arrisku faktoreen prebentzioa eta 
haurdunaldiko arazoen diagnostiko goiztiarra.  
 
g) Arazo ginekologiko eta andrologikoen diagnostiko a, 
tratamendua eta jarraipena, lehen mailakoak.  
 
h) Minbiziaren prebentzioa.  
 
i) Arreta ematea klimaterio fisiologikoan.  
 
j) Sexu transmisioko eritasunen kasuan, aholkua, 
prebentzioa, tratamendua eta jarraipena, lehen mail akoak.  
 
k) Informazioa sexu heziketako gaietan, eta osasun 
afektibo-sexualeko arazoak detektatu eta arreta ema tea 
lehen mailan.  
 
l) Etxean osasun arreta ematea jaioberriari eta erd itu 
berriari.  
 
m) Informazioa eta orientazioa ematea gai hauetan: giza-
ugalketa lagundua, haurdunaldiaren etendura, 
transexualitaterako arreta, jaio aurreko diagnostik oa eta 
analisi genetikoa.  
 
12. artikulua. Sexu eta ugalketako osasun zentroen 
eginkizunak.  
 
1. Sexu eta Ugalketako osasun zentroek modu anbulat orioan 
beteko dituzte beraien eginkizunak, beraien lurrald e-
eremuan.   
 
2. Bi sexuei emanen diete arreta integrala, dizipli na 
anitzekoa eta normalizatua sexu- eta ugalketa-osasu naren 
arloan, eta heziketa eta arreta zerbitzuen zorro os atu bat 
izanen dute, haurdunaldiaren etendurarako teknika b atzuk 
barne.  
 
3. Sexu eta ugalketako osasun zentroek prestazio ha uek 
emanen dituzten modu normalizatuan:  
 
a) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren  
Institutuarekin batera lan egitea sexu- eta ugalket a-
osasunaren arloko sustapen eta prestakuntza eginkiz unak 
betetzen.  
 
b) Oinarrizko Osasun Laguntzarako erreferentziako z entro 
espezializatuak izanen dira ginekologia eta obstetr izian 
eta sexu-osasun afektiboan eta ugalketakoan.  
 
c) Hezkuntza Departamentuarekin batera lan egitea s exu-
heziketa afektiboaren programa diseinatzen eta ezar tzen.  
 
d) Obstetriziaren arloan arreta anbulatorio espezia lizatuaz 
arduratzea, haurdunaldi arrunterako arreta, amaren heziketa 
eta puerperioko arreta barne.  



 
e) Arazo organiko eta funtzionaletako ginekologia a rloko 
arreta anbulatorio espezializatuaz arduratzea, beha rrezkoak 
diren proba osagarriak barne.  
 
f) Unitate superespezializatuetara bideratzea behar rezkoa 
ez denean, arazo ginekologikoen tratamendu mediko e ta 
kirurgikoez arduratzea, eta ondoko jarraipena ere e gitea.  
 
g) Erreferentziako zentro espezializatua izatea fam ilia 
plangintzan, antisorgailu desberdinen indikazioa eg in, 
agindu, aplikatu, kontrolatu eta jarraipena egiteko , 
basektomiak eta tronpen loturak barne.  
 
h) Erreferentziako zentro espezializatua izatea sex u-
heziketa afektiboan, hezkuntza nahiz osasun arloko aholkua 
emateko, banaka nahiz taldeka, pertsonei, bikoteei eta 
familiei.  
 
i) Banako eta bikoteentzako terapia ematea arazo af ektibo 
eta sexualetan.  
 
j) Gizonezkoen sexu- eta ugalketa-funtzioen arazoei  arreta 
anbulatorioa ematea.  
 
k) Sexu transmisioko eritasunei arreta ematea.  
 
l) Bularreko minbiziaren prebentziorako populazioan  egiten 
diren screening-testetan emakumeen parte-hartzea su statzea.  
 
m) Umetokiaren lepoko minbiziaren prebentziorako sc reening-
testak egiteko programa aplikatzea ezarritako proto koloari 
jarraikiz.  
 
n) Ernalezintasunaren diagnostikoa eta hasierako 
tratamendua.  
 
o) Informazioa, orientazioa eta aholkularitza emate a giza 
ugalketa lagunduaren arloan.  
 
p) Jaio aurreko diagnostikorako ezarritako protokol oaren 
aplikazioa.  
 
o) Informazioa, orientazioa eta aholkularitza emate a 
haurdunaldiaren borondatezko etenduran.  
 
r) Haurdunaldiaren etendura farmakologikoa egitea i ndarreko 
legerian ezarritako baldintza eta betebeharrekin.  
 
s) Laguntza psiko-sozio-emozionala ematea haurdunal diaren 
etendura kasuetan.  
 
t) Informazioa eta orientazioa ematea transexualita terako 
arretan.  
 
u) Ginekologia eta obstetriziako larrialdiko eskaer ari 
arreta ematea, ospitalekoa ez denean, zentroen 
funtzionamendu orduetan.  



 
4. Sexu eta ugalketako osasun zentroek agendak egok ituko 
dituzte, egunean hitzorduen kopurua egokia izan dad in 
bermatzeko, iraupen laburreko aholku-kontsultetan e ta 
larrialdiko kontrazepzio kasuetan. Horrez gain, eri zaina-
emaginen kontsulta autonomoen garapen progresiboa e re 
bermatu beharko dute.  
 
13. artikulua. Obstetrizia eta Ginekologiako zerbit zuen 
eginkizunak Sexu- eta Ugalketa-osasunaren arloan .  
 
Ospitaleetako obstetrizia eta ginekologia zerbitzue k 
eginkizun hauek beteko dituzte:  
 
a) Arrisku handiko haurdunaldietan laguntza ematea.   
 
b) Sexu eta ugalketako osasun zentroetatik bideratu tako 
prozesu obstetriko eta ginekologikoetan arreta emat ea.  
 
c) Prozesu obstetriko eta ginekologikoetan arreta e matea, 
haien diagnostikoa, tratamendua eta jarraipenerako 
espezializazio handia behar bada, erabilgarri dituz ten 
bitarteko eta teknikak direla eta.  
 
d) Beharrezkoa denean, prozesuetako azterketa berez iak 
egitea, jaio aurreko protokoloetan aurreikusitakoak  barne.  
 
e) Ospitaleratutakoei laguntza ematea.  
 
f) Ospitaleetako larrialdietan arreta ematea.  
 
g) Ospitalean erditzeetan arreta ematea.  
 
h) Giza ugalketa lagundurako tratamenduak, dituzten  
bitarteko eta tekniken arabera.  
 
i) Haurdunaldiaren etendura instrumentala, araudian  
ezarritako baldintzetan eta betebeharrekin.  
 
j) Pazienteentzako osasun arreta egokia bermatzeko 
beharrezkoak diren beste guztiak.  
 
14. artikulua. Iruñeko eta Tuterako Osasun Barrutik o  sexu- 
eta ugalketa-osasuneko atalburuen eta Lizarrako Gar cía 
Orcoyen Ospitaleko Obstetrizia eta Ginekologia Zerb itzuko 
buruaren eginkizunak .  
 
Iruñeko eta Tuterako Osasun Barrutiko  sexu- eta ug alketa-
osasuneko atalburuek eta Lizarrako García Orcoyen 
Ospitaleko Obstetrizia eta Ginekologia Zerbitzuko b uruak 
eginkizun hauek izanen dituzte, laguntza arloan dag ozkien 
zereginak alde batera utzi gabe:  
 
a) Sexu eta ugalketako osasun zentroen zuzendaritza , 
antolaketa eta kudeaketa lana bere gain hartzea.  
 
b) Sexu- eta ugalketa-osasunarekin lotutako osasun 
prestazio eta ikerketen ebaluazioa eta jarraipena e gitea.  



 
c) Espezialista libreki aukeratzeko eskubidea berma tzea.  
 
d) Beharrak eta baliabideez hornitzeko proposamena 
aztertzea.  
 
e) Oinarrizko Osasun Laguntzaren eta Obstetrizia et a 
Ginekologiako Laguntza Espezializatuaren arteko 
koordinazioa bermatzea, bai eta espezialitate horre tako 
unitateen artekoa ere.  
 
f) Ospitaleetako baliabideekiko koordinazioa ziurta tzea, 
sexu eta ugalketako osasun zentroetako profesionale k 
jarduera kirurgikoa egin eta guardia-txandetan part e har 
dezaten.  
 
g) Programen garapenean lankidetza sustatzea, eta p raktika 
klinikoko giden ezarpena eta ebaluazioa bultzatzea.   
 
h) Emakumeei laguntzeko sektore arteko programetan parte 
hartzea.  
 
i) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren  
Institutuarekin eta Hezkuntza Departamentuarekin la n egitea 
sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko sustapen eta 
prestakuntza eginkizunak betetzen.  
 
j) Osasun Departamentuari aholku ematea sexu- eta u galketa-
osasunaren arloan.  
 
k) Ematen zaizkion izaera bereko beste guztiak.  
 
15. artikulua. Sexu eta ugalketako osasun zentroeta ko 
Obstetrizia eta Ginekologiako fakultatibo espeziali sten 
eginkizunak .   
 
Sexu eta ugalketako osasun zentroetako Obstetrizia eta 
Ginekologiako fakultatibo espezialistek zentro hori etan 
emanen diete osasun laguntza anbulatorioa, bai 
ginekologiakoak bai obstetriziakoa, zentro bakoitze an 
atxikita dituzten emakumeei, eta ospitaleko erditze etan 
laguntzen, jarduera kirurgikoan eta guardiako txand etan 
parte hartuko dute, zerbitzuak antolaketan dituen b eharren 
arabera, ospitaleko taldeko gainerako kideek bezala .   
 
16. artikulua. Nafarroako Ospitaleguneko Genetika 
Zerbitzuaren eginkizunak .  
 
Nafarroako Ospitaleguneko Genetika  Zerbitzuak ahol ku 
genetikoa emateko eta Osasun Sistema Nazionaleko 
guztientzako zerbitzuen zorroan sartutako analisi 
genetikoak agintzeko protokoloak zehazteko eginkizu nak 
beteko ditu.  
 
Lehenbiziko xedapen gehigarria. Zorroan zerbitzu be rriak 
sartzea .  
 



Sexu bereko bikotekidearekin edo gizonezko bikoteki derik 
gabe bizi diren emakumeei, indikazio terapeutikorik  frogatu 
beharrik gabe, emanen zaizkien ugalkortasun eta ern alketa 
tratamenduen prestazio berriak foru agindu bidez sa rtuko 
dira Foru Komunitateko zerbitzu zorro osagarrian, O sasun 
Sistema Nazionalaren iraunkortasuna bermatzeko eta 
prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko pre miazko 
neurriei buruzko apirilaren 20ko 16/2012 Errege Leg e 
Dekretuaren 8. quinquies artikuluan prestazio osaga rriak 
onesteko eskatzen diren aldez aurreko baldintzak be tetzen 
direla behin egiaztatu ondoren.  
 
Bigarren xedapen gehigarria. Sexu eta ugalketako os asun 
zentroetako koordinatzaileak .  
 
Foru agindu bidez zehaztuko da sexu eta ugalketako osasun 
zentroen koordinatzaileen izendapena eta diru-
konpentsazioa.  
 
Hirugarren xedapen gehigarria. Erreferentziako zent roak.  
 
Txantreako Andraize eta Iturrama-Donibaneko sexu et a 
ugalketako osasun zentroak erreferentziako zentroak  izanen 
dira programa eta eginkizun gehigarri hauek garatze ko:  
 
a) Programa espezifikoa gazteentzat, banakako nahiz  taldeko 
arreta emateko, osasun zerbitzuak jasotzea erraztuz , goiz 
eta arratsaldeko ordutegiekin, zuzeneko kontsultak emanez 
aldez aurreko hitzordurik gabe, pribatutasun baldin tza 
bereziak bermatuz, heziketako material egokituak, e ta abar.  
 
b) Banakoei eta taldeei arreta emateko programa 
espezifikoak, prostituzioan aritzen direnei eta beh ar 
bereziak dituzten edo arrisku-praktikak dituzten be ste 
kolektibo batzuei osasun eta gizarte zerbitzuak jas otzeko 
erraztasunak emateko, haien estigmatizazioa baztert zeko eta 
sexu esplotazioa goiz detektatzea sustatzeko.  
 
c) Guraso elkarte eta helduentzako ikastaroak eta 
tailerrak, bai eta jarduera soziokulturaleko zentro etarako 
ere.  
 
d) Ikastetxeetarako laguntza jarduerak.  
 
Laugarren xedapen gehigarria. Egituraren aldaketak.   
 
1. Iruñeko Bideko Ama Birjina Ospitaleko eta Tutera ko Reina 
Sofia Ospitaleko Emakumeari Laguntzeko Atalak desag ertzen 
dira, eta Iruñeko Osasun Barrutiko Sexu- eta Ugalke ta-
osasuneko Atala eta Tuterako Osasun Barrutiko Sexu-  eta 
Ugalketa-osasuneko Atala sortzen dira, kasuan kasuk o 
ospitaleko Obstetrizia eta Ginekologiako Zerbitzuar en menpe 
zuzenean.  
 
2. Nafarroako Ospitaleguneko eta Tuterako Reina Sof ia 
Ospitaleko Emakumeari Laguntzeko Zentroetako Erizai ntza 
Unitateen izena hau izanen da aurrerantzean: Iruñek o Osasun 
Barrutiko Sexu- eta Ugalketa-osasuneko Erizaintza U nitatea 



eta Tuterako Osasun Barrutiko Sexu- eta Ugalketa-os asuneko 
Erizaintza Unitatea, eta kasuan kasuko ospitaleko 
Erizaintza Atalaren menpe egonen dira zuzenean.  
 
3. Iruñeko eta Tuterako Osasun Barrutiko sexu eta 
ugalketako osasuneko zentroak bakoitza bere Osasun 
Barrutiko Sexu- eta Ugalketa-osasuneko atalei atxik ita 
egonen dira.  
 
4. Lizarrako Osasun Barrutiko Sexu eta Ugalketako O sasun 
Zentroak Lizarrako García Orcoyen Ospitaleko Obstet rizia 
eta Ginekologiako Zerbitzuaren menpe egonen dira zu zenean.  
 
Xedapen iragankor bakarra. Zerbitzuen ezarpen progr esiboa.  
 
1. Foru Dekretuak indarra hartzen duenetik hasita 
urtebeteko epean, Hezkuntza Departamentuak beharrez koak 
diren neurriak garatuko ditu sexu-heziketa afektibo a 
unibertsitatez kanpoko irakaskuntzetako curriculume an 
sartzeko.  
 
2. Foru dekretuak indarra hartzen duenetik hasita, 
haurdunaldiaren borondatezko etendura farmakologiko a sexu 
eta ugalketako bi osasun zentrotan eginen da gutxie nez. 
Zerbitzua gainerako sexu eta ugalketako osasun zent roetan 
ezartzeko epea urtebetekoa izanen da gehienez.  
 
2. Foru Dekretuak indarra hartzen duenetik urtebete ko 
epean, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak pre st egon 
beharko du haurdunaldien etendura instrumentalak be re 
baliabideekin egiteko, haurdun dagoen emakumeak esk atuta 
haurdunaldiko lehenbiziko hamalau asteetan egiten d irenak.  
 
3. Foru dekretuak indarra hartzen duenetik urtebete ko 
epean, sexu eta ugalketako osasun zentro guztiek ar au honen 
12.3 artikuluan aurreikusitako prestazio guztiak be teko 
dituzte. Gainerako sexu eta ugalketako osasun zentr oetako 
zerbitzu zorroaren handitzea,  eta, egokia bada, ka suko 
plantillaren egokitzapena, Osasuneko kontseilariare n foru 
agindu bidez eginen dira, zentro horietan lan egite n duten 
profesionalei jakinarazi ondoren kontzientzia erago zle 
diren osasuneko profesionalen erregistroan izena em an 
dezaketela, hartara Osasun Sistema Publikoak aukera  izan 
dezan antolaketari dagokionez behar diren neurriak hartzeko 
eta bermatzeko zentroak zerbitzu zorro normalizatua  emateko 
moduan egonen direla.  
 
4. Foru dekretuak indarra hartzen duenetik urtebete ko 
epean, Ossunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak 
transexualitateari osasun arreta integrala emateko programa 
bat prestatuko du, eta bertan zehaztuko du zein dir en bere 
baliabide berekiekin bere gain har ditzakeen presta zioak.  
 
5. Foru dekretuak indarra hartzen duenetik bi urtek o 
gehieneko epean, Nafarroako Ospitaleguneak abian ja rriko 
ditu bere baliabideekin ezarpenaren aurreko diagnos tiko 
genetikoa bere gain hartzeko behar diren teknikak.  
 



Xedapen indargabetzaile bakarra. Indargabetzeak.  
 
1. Indarrik gabe gelditzen dira honakoak:  259/1997  Foru 
Dekretua, irailaren 22koa, Tokoginekologia eta Fami li 
Plangintzako osasun prestazioen antolamendua ezartz en 
duena, eta foru dekretu honetan ezarritakoaren kont rako 
maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak; Osasun eko 
kontseilariaren 161/1997 Foru Agindua, abenduaren 1 0ekoa, 
aipatutako foru dekretua garatzen duena, eta 119/19 99 Foru 
Dekretua, apirilaren 19koa (arau honek  Osasunbidea -
Nafarroako Osasun Zerbitzuaren menpeko famili orien tazio 
eta sexu hezkuntzarako zentroen atxikipena arautzen  du, 
irailaren 22ko 259/1997 Foru Dekretuaren bidez 
tokoginekologia eta famili plangintzako osasun 
prestazioetarako ezarri zen antolamenduan, hain zuz en ere).  
 
2. Indarrik gabe uzten dira, oro har, foru dekretu honetan 
ezarritakoari aurka egiten dioten erregelamendu-mai la 
bereko edo beheragoko xedapen guztiak.  
 
Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea  
 
Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.   


