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?Les persones transsexuals podran
canviar de sexe sense diagnòstic
psiquiàtric
Salut presenta un nou model pioner a Europa que deixarà d'atendre la
transsexualitat com si fos una malaltia | La unitat de l'Hospital Clínic ja no serà
l'espai de referència sinó que ho serà el programa d'ajut Trànsit

El conseller Toni Comín, amb membres de la Plataforma Trans*forma la Salut. Foto: Departament de Salut

A partir d'ara, les persones transsexuals podran canviar de sexe a Catalunya sense rebre un
diagnòstic psiquiàtric. Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Toni Comín, en la roda de premsa
per presentar el nou model d'atenció a la salut de les persones transsexuals. D'aquesta manera, el
pla, que és pioner a Europa, deixarà de considerar la transsexualitat com una malaltia i donarà ajut
integral a les persones que ho necessitin a través de l'atenció primària i comunitària.
 
«No és aquesta una decisió sobrevinguda. El Pla de Salut ja preveu la millora del model d'atenció a
les persones transsexuals i la Llei 11/2014 també parla de garantir el dret a la salut sense cap
tipus de discriminació», ha afirmat Comín. En el nou model, doncs, les persones transsexuals no
han de justificar la seva identitat de gènere, ni han de definir la seva preferència sexual, de forma
que tot el procés de canvi de sexe es realitza amb el seu consentiment, sobretot si són menors o
estan en situació de vulnerabilitat.
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Així, l'única unitat que atenia quirúrgicament les persones transsexuals, a l'Hospital Clínic, deixarà
de ser l'espai de referència en favor del programa Trànsit, que desenvolupa la seva activitat al
CAP Manso de Barcelona, el primer centre d'una xarxa que, de mica en mica, Salut vol anar
ampliant. «El concepte de la unitat de l'Hospital Clínic, que treballa a partir del diagnòstic d'un
psiquiatre, no es correspon amb el model nou que volem implantar. Els excel·lents cirurgians i
metges que hi treballen hauran de replantejar les seves funcions», ha assegurat la directora de
l'àrea d'Atenció Sanitària del Cat Salut, Cristina Nadal.
 
Tot i que el programa Trànsit funciona des del 2012, a partir de l'any que ve, si s'aproven els
pressupostos, se'l dotarà dels recursos necessaris, 258.000 euros, per aplegar un equip
multidisciplinar format per psicòlegs, infermeres, llevadores i metges. El programa Trànsit també
anirà trobant, poc a poc, professionals en diversos hospitals que donin suport mèdic a les
persones transsexuals i s'encarregarà de la seva formació. El Departament no té dades concretes
de quantes persones demanaran aquest servei, però sí que té constància que aquest any es van
atendre unes noranta persones noves, a banda de les 437 que es troben en alguna fase del
canvi de sexe.
 
Dos anys de tractament hormonal i sis mesos d'espera per una operació
 
Fins ara, el canvi de sexe només es podia demanar si la persona havia obtingut un diagnòstic
psiquiàtric previ que classificava la transsexualitat com a disfòria de gènere. «Aquesta és la base
del model actual i és inacceptable i obsoleta. No hi ha trastorn ni malaltia, sinó diversitat», ha
defensat Lina Moreno, portaveu de la Plataforma Trans*forma la Salut, que fa anys que reivindica
un canvi de la llei. Només després d'aquesta diagnosi es podia iniciar un tractament hormonal de
dos anys que finalitza amb una cirurgia.

En llista d'espera per a intervencions quirúrgiques com la mastectomia, la vaginoplàstia, la
histerectomia o la mamoplastia hi ha demores de fins a sis mesos, tot i que Salut té constància de
persones que esperen una operació des del 2010. Ara, en canvi, es respectarà la decisió de la
persona i s'acompanyarà també els familiars, sobretot si són menors. «Per fi les nostres propostes
han estat ben rebudes. No parlem de salut, sinó de vida i de dignitat», ha conclòs Nac Bremón,
també portaveu de la Plataforma Trans*forma la Salut.
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