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Τον Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοςφνθσ κο Σ. Κοντονι

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

grammateia@justice.gov.gr

Πρόεδροσ:
Δ. Αναγνωςτόπουλοσ
Αντιπρόεδροσ:

Τον Αξιότιμο Υπουργό Υγείασ κο Α. Ξανκό
minister@moh.gov.gr

Ν. Ηθλίκθσ
Γραμματζασ:

Θζμα: Θζςεισ τθσ Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. για το Σχζδιο Νόμου «Νομικι αναγνϊριςθ
τθσ ταυτότθτασ φφλου - άρκρο 3- Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Εκπόνθςθσ,

Ε. Σουμάκθ

Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Σχεδίων Δράςθσ

Ταμίασ:

για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ»

Α. Κανελλόπουλοσ
Μζλθ:
Ι. Γιαννοποφλου

Αξιότιμοι κφριοι Υπουργοί,

Κ. Μαγκλάρα

Θ Παιδοψυχιατρικι Εταιρεία Ελλάδοσ-Ζνωςθ Ψυχιάτρων Παιδιϊν και Εφιβων

Αικ. Μπιτηαράκθ

επίςθμο κεςμικό όργανο των Ελλινων Ψυχιάτρων Παιδιοφ και Εφιβου,
διαπιςτϊνει ότι ςτθν τελικι μορφι του Νομοςχεδίου- όπωσ διαμορφϊκθκε από

EXECUTIVE

τθ Διαρκι Επιτροπι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ και Δικαιοςφνθσ ςτισ

COMMITTEE

Συνεδριάςεισ τθσ 26, 27, 28 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου 2017-, περιγράφεται

President:

ςτο άρκρο 3, θ δυνατότθτα αλλαγισ φφλου και ςε ανιλικουσ «που ζχουν

D. Anagnostopoulos

ςυμπλθρϊςει το δζκατο πζμπτο (15) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, εφόςον υπάρχει

Vice President:

επιπλζον κετικι γνωμάτευςθ ιατρικοφ ςυμβουλίου που κα ςυςτακεί για το

N. Zilikis

ςκοπό αυτό ςτο Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Ακθνϊν "Π. & Α. Κυριακοφ" με

Secretary:

απόφαςθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου».

E. Soumaki
Treasurer:
A. Kanellopoulos

Επειδι με το εν λόγω άρκρο:
1)

Ειςάγονται ηθτιματα και διαδικαςίεσ οι οποίεσ αφοροφν τθν ψυχικι

Members:

υγεία ατόμων εφθβικισ θλικίασ, για τθν οποία είμαςτε αρμόδιοι και

I. Giannopoulou

εργαηόμαςτε,

K. Magklara
Aik. Bitzaraki

2) Δεν προςκλθκικαμε να εκφράςουμε τισ απόψεισ μασ ςτθ ςχετικι
Διαβοφλευςθ και ςτθ Διαβοφλευςθ τθσ Διαρκοφσ Επιτροπισ με τουσ
φορείσ,
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3) Διαφαίνεται θ ςυμμετοχι των παιδοψυχιάτρων ςε προβλεπόμενο Ιατρικό
Συμβοφλιο χωρίσ να ζχουμε ερωτθκεί,
Θεωροφμε κακικον μασ να εκφράςουμε τθν αντίκεςι μασ για τθν επζκταςθ τθσ
δυνατότθτασ αλλαγισ φφλου ςε άτομα αυτισ τθσ θλικίασ (15 μζχρι τθν
ενθλικίωςθ),

θλικία

θ

οποία

χαρακτθρίηεται

από

ρευςτότθτα

τθσ

διαμορφοφμενθσ ταυτότθτασ φφλου κακϊσ και τισ ανθςυχίεσ μασ ότι θ εμπλοκι
των εν λόγω νζων ςτθ διαδικαςία κα επιβαρφνει παρά κα βελτιϊςει τθν ψυχικι
τουσ κατάςταςθ.
Το κζμα τθσ ταυτότθτασ φφλου αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ τθσ Ψυχιατρικισ και
τθσ Παιδοψυχιατρικισ Ιατρικισ Ειδικότθτασ. Τόςο θ διάγνωςθ όςο και θ
αντιμετϊπιςθ

αποτελοφν

πεδίο ςυηθτιςεων

μεταξφ

επιςτθμονικϊν

και

κοινωνικϊν φορζων (1, 2) και θ ςυνεχισ ειςροι δεδομζνων οδθγεί ςε αλλαγζσ και
ανακεωριςεισ των ςυνιςτϊμενων πρακτικϊν (3). Στα ψυχιατρικά διαγνωςτικά
εγχειρίδια περιγράφονται «Διαταραχζσ Ταυτότθτασ Φφλου» (ςφμφωνα με το ICD10 του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ-WHO), ι «Δυςφορία Φφλου» (ςφμφωνα
με το DSM-5 τθσ American Psychiatric Association).
Θ ςφγχρονθ ιατρικι βιβλιογραφία επιςθμαίνει υψθλότερθ ψυχοπακολογία ςε
άτομα με «Δυςφορία Φφλου» ςε ςχζςθ με το γενικό πλθκυςμό, γεγονόσ που
επιςθμάνκθκε και κατά ςτισ εργαςίεσ του πρόςφατου 10ου Πανελλινιου
Παιδοψυχιατρικοφ Συνεδρίου (3,4,5).
Ιδιαίτερα τονίηεται θ ςθμαςία των Διαταραχϊν του Φάςματοσ του Αυτιςμοφ ςε
άτομα με ηθτιματα ταυτότθτασ φφλου (6, 7),ςτα οποία υπάρχουν κακυςτεριςεισ,
διαφοροποιιςεισ

και

παρεμβολζσ

ςυμπτωμάτων

ςτθ

διαμόρφωςθ

τθσ

ταυτότθτασ, κακϊσ και παραμορφϊςεισ ςτθν αξιολόγθςθ των κοινωνικϊν
καταςτάςεων και ςτθν ανάπτυξθ οικείων διαπροςωπικϊν ςχζςεων.
Επίςθσ, παρατθρείται υψθλι ςυννοςθρότθτα κατάκλιψθσ και αυτοκτονικότθτασ,
που δεν υποχωρεί με ιατρικζσ διαδικαςίεσ αλλαγισ φφλου, και δυςφορία που
παραμζνει, παρά τυχόν επιτυχείσ κοινωνικζσ μεταβάςεισ (6).
Δεν υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα για εφιβουσ που ζχουν κάνει νομικι
«μετάβαςθ» και για τισ ςυνζπειεσ μια τζτοιασ πρακτικισ.
Θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ κατευκυντθρίων οδθγιϊν πρακτικισ υπογραμμίηει τθν
πολφ μεγάλθ πολυπλοκότθτα τθσ Διαταραχισ Ταυτότθτασ/Δυςφορία Φφλου ςτθν
παιδικι και εφθβικι θλικία και τθ ςθμαςία ςυμμετοχισ ειδικοφ ψυχικισ με ειδικι
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εκπαίδευςθ και γνϊςεισ, ςτισ αποφάςεισ "κοινωνικισ μετάβαςθσ" και επιςθμαίνει
τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ πικανϊν δυςμενϊν ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν
εκβάςεων ςτθν ηωι του ατόμου (ψυχικι υγεία, φίλοι, οικογζνεια, επάγγελμα,
κοινωνικόσ ρόλοσ) (3)
Θ προχπόκεςθ ςυναίνεςθσ των γονζων δεν φαίνεται ικανι να αποτρζψει
δυςμενείσ εκβάςεισ, κακϊσ είναι γνωςτό ότι θ επιμζνουςα ςτθν εφθβεία
Δυςφορία Φφλου, μπορεί να ζχει τροφοδοτθκεί από γονεϊκι ανοχι ι και
ενκάρρυνςθ. Επί πλζον, θ γονεϊκι ψυχοπακολογία αποτελεί ζναν από τα πλζον
ςτακερά ευριματα (9). Η πρϊιμθ μετάβαςθ ςε κοινωνικοφσ ρόλουσ του άλλου
φφλου, κεωρείται πλζον βαςικόσ παράγοντασ διατιρθςθσ και επιμονισ τθσ
Δυςφορίασ Φφλου (3)
Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ για περαιτζρω ςυνεργαςία και πιςτεφουμε ότι θ
ςυνειςφορά τθσ Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. ωσ γνωμοδοτικοφ οργάνου κα αποβεί
ςθμαντικι για τθν παροχι βζλτιςτων υπθρεςιϊν και ρυκμίςεων για αυτι τθν
ευάλωτθ ψυχοκοινωνικά ομάδα του νεανικοφ πλθκυςμοφ.
Υ.Γ. Στο Παράρτθμα, παρακζτουμε ενδεικτικι Βιβλιογραφία επί του κζματοσ.
Κοινοποίθςθ




Προσ τουσ αρμόδιουσ ειςθγθτζσ και αγορθτζσ για το ωσ άνω Νομοςχζδιο
όλων των κομμάτων
Προσ τουσ κ.κ. Βουλευτζσ όλων των κομμάτων
Προσ τον Πανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο

Με τιμι,
Για το Δ.Σ. τθσ Παιδοψυχιατρικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ-Ζνωςθσ Ψυχιάτρων Παιδιϊν &
Εφιβων

Ο Πρόεδροσ

Θ Γενικι Γραμματζασ

Δ. Αναγνωςτόπουλοσ

Ε. Σουμάκθ
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