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ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ
ΤΙ ΕΧΕΙ Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ;

Περίληψη

Η δυσφορία (λόγω της βιολογικής ταυτότητας) φύλου συνοδεύεται από άγχος,
κατάθλιψη, χαµηλή αυτοεκτίµηση, περιστατικά παρενόχλησης στο σχολείο και σε
χώρο εργασίας, αυτοκαταστροφική συµπεριφορά µε απόπειρες αυτοκτονίας.
Η ψυχοδυναµική θεραπεία ενός άντρα 27 ετών µε βιολογικό φύλο γυναίκας στην
πορεία προς την ορµονοθεραπεία και τις χειρουργικές επεµβάσεις µε ρυθµό δυο
φορές την εβδοµάδα για τρία χρόνια φέρνει την θεραπεύτρια αντιµέτωπη µε
δύσκολα αντιµεταβιβαστικά συναισθήµατα σε ψυχικές περιοχές όπου η κλασσική
ψυχαναλυτική θεωρία και τεχνική αντιµετωπίζει τα όριά της.
Οι προαποφασισµένες επεµβάσεις στο σώµα του ευνοούν την πράξη έναντι της
οµιλίας και αποκλείουν µια ψυχοδυναµική προσέγγιση στρέφοντας την
θεραπευτική ένδειξη προς τη στηρικτική ψυχοθεραπεία η τη θεραπεία
συµπεριφοράς; Σε µια ψυχοδυναµική θεώρηση όπου η πράξη είναι το
εµπόδιο/πέρασµα στην ανάµνηση και η διαστροφή το αρνητικό της νευρωτικής
ικανότητας για φαντασίωση, πως µπορεί να προσεγγιστεί η επιθυµία αλλαγής
φύλου µε τις τόσο ριζικές χειρουργικές επεµβάσεις αφαίρεσης µαζικών αδένων,
υστερεκτοµής, σαλπιγκο-ωοθηκεκτοµής, φαλλοπλαστικής και οσχεοπλαστικής;
Με άλλα λόγια, η πορεία της διαφυλικής διαταραχής αποτελεί µια ιδιοσυστασιακή,
γονιδιακά καθορισµένη κατάσταση όπου ο ψυχαναλυτής το µόνο που µπορεί να
προσφέρει είναι το να αποκλείσει ενδεχόµενη ψυχωτική/οριακή ψυχοπαθολογία
και να συνοδεύσει την ψυχική πορεία προς την αλλαγή του φύλου;
Επίσης, η οικογένεια του νεαρού άντρα έρχεται αντιµέτωπη µε ένα τραυµατικό και
µη κατανοητό γεγονός και χρειάζεται ενηµέρωση και στήριξη από έναν δεύτερο
ψυχαναλυτή. Η επικοινωνία της οικογένειας και του νεαρού αποβαίνει σχεδόν
αδύνατη. Οι δυο ψυχαναλυτές σε κοινές συναντήσεις προσπαθούν να
διευκολύνουν την επικοινωνία.
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Η περίπτωση του Ν αναδεικνύει όµως και την επιθυµία ψυχικής εαυτοδηµιουργίας
πέραν της σωµατικής. Σε µια διαδροµή αναζήτησης του σώµατος που εδώ είναι
ταυτόχρονα βιολογικό και ψυχικό και της πρωταρχικής κραυγής της γέννησης του
εαυτού, εµφανίζεται ο αρσενικός εαυτός ως η µόνη δυνατή διέξοδος. Σταδιακά,
µια αίσθηση ελευθερίας δηµιουργείται (έχει περιγραφεί σε σχετικά άρθρα στην
αναλυτική βιβλιογραφία) βγαίνοντας από τον εγκλωβισµό σε ένα σώµα ξένο,
ανοίκειο και τροµακτικό. Να σηµειωθεί ότι το φύλο αυτό που είναι τροµακτικό για
τον Ν είναι επιθυµητό ερωτικά και αγαπητό στη γυναίκα σύντροφο του. Όπως λέει
ο ίδιος: είµαι ένας άντρας ετεροφυλόφιλος.
Στο εργαστήριο, θέλουµε να αναδείξουµε τις πτυχές αυτής της πολύπλοκης και
προκλητικής προβληµατικής από την ψυχαναλυτική οπτική.
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