
אוניברסיטת חיפה

פסיכופתולוגיה אבחנתית למתקדמים

פרופ' אלי זומר

DSM-5



2

תוכן העניינים

2הענייניםתוכן

7התפתחותיותנוירולוגיותהפרעות

Autism–האוטיסטיהספקטרוםהפרעת Spectrum Disorder7

Attention-Deficit/Hyperactivity–(היפראקטיביות)וריכוזקשבהפרעת Disorder9

13ובהתנהגותבדחפיםשליטהמשבשותהפרעות

Oppositional–והתנגדותמתריסותהפרעת Defiant Disorder13

Intermitant–הדחף)בבקרת(בעיהמתפרץכעסהפרעת Explosive Disorder19

Conduct–חמורההתנהגותהפרעת Disorder21

Pyromania24-פירומניה

Kleptomania24-קלפטומניה

Other-נוספים Specified Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorder25

26אחרותפסיכוטיותוהפרעותהסכיזופרניהספקטרום

Delusional–דלוזיותהפרעת Disorder26

Brief–קצרהפסיכוטיתהפרעה Psychotic Disorder28

Schizophreniform29–סכיזופרניפורםהפרעת

Schizophrenia31–סכיזופרניה

Schizoaffective–סכיזואפקטיביתהפרעת Disorder33

36בי-פולאריותהפרעות

Major–דכאוניתאפיזודה Depressive episode36

Manic–מאניתאפיזודה episode37

Hypomanic–היפו-מאניתאפיזודה episode39

Bipolar–1בי-פולאריתהפרעה I Disorder40



3

Bipolar–2בי-פולאריתהפרעה II Disorder41

Cyclothymic–ציקלוטמיתהפרעה Disorder43

44דיכאוןהפרעות

Disruptive–הרוחמצבויסותהפרעת Mood Regulation Disorder44

Major–מז'ורידיכאון Depressive Episode45

Persistent–(דיסתימיה)מתמשךדיכאוןהפרעת Depressive Disorder (Dysthymia)46

Premenstrual–ווסתיתדיכאוןהפרעת Dysphoric Disorder49

51חרדההפרעות

Separation–בהיפרדותחרדההפרעת Anxiety Disorder51

Selective–סלקטיבימוטיזם Mutism56

Social–חברתיתחרדה Anxiety Disorder (Social Phobia)60

Panic–פאניקה Disorder61

Agoraphobia63–אגורפוביה

Generalized–מוכללתחרדההפרעת Anxiety Disorder65

66כפייתיותטורדניותהפרעות

OCD66–כפייתיתטורדניתהפרעה

Body–בגוףדיסמורפיההפרעת Dysmorphic Disorder71

Hoarding–אגירההפרעת Disorder72

Trichotilomania–(טריכוטילומניה)שיערתלישתהפרעת (Hair-Pulling Disorder)73

Excoriation–קטיף)(עורעורקילוףהפרעת (Skin-Picking) Disorder73

74בטראומהשקשורותהפרעות

Reactive–(ריאקטיבית)תגובתיתהתקשרותהפרעת Attachment Disorder74

Disinhibited–חיברותהפרעת Social Engagement Disorder75

Post-Traumatic–טראומטיתפוסטדחקהפרעת Stress Disorder76

Acute–אקוטיתדחקהפרעת Stress Disorder79



4

Adjustment–הסתגלותהפרעת Disorder81

82דיסוציאטיביותהפרעות

Dissociative–דיסוציאטיביתזהותהפרעת Identity Disorder82

Dissociative–דיסוציאטיבישיכחון Amnesia83

Depersonalization/Derealization–דפרסונליזציה/דראליזציההפרעת Disorder84

87סומטייםוסימפטומיםהפרעות

Somatic–גופניתסמיןהפרעה Symptoms Disorder87

Illness–חוליחרדתהפרעת Anxiety Disorder88

Conversion–(קונברסיבית)המרההפרעת Disorder89

Factitious–מלאכותיתהפרעה Disorder90

93והזנהאכילההפרעות

Pica93–פיקה

Rumination–גרההעלאתהפרעת Disorder93

Avoidant/Restrictive–נמנעת/מוגבלתמזוןצריכתהפרעת Food Intake Disorder94

Anorexia–נרבוזהאנורקסיה Nervose95

Bulimia–בולימיה Nervosa96

Binge-Eating–(זלילה)מוגזמתאכילההפרעת Disorder97

99שינה-ערותהפרעות

Insomnia–שינהנדודיהפרעת Disorder99

Hyper–ישנוניותהיפר somnolence Disorder100

Narcolepsy102–נרקולפסיה

Breathing-Related–בנשימהשקשורותשינההפרעות Sleep Disorder (Apnea)103

Circadian–השינה-ערותשלסירקדיאניתבמחזוריותהפרעה rhythm Sleep-Wake Disorder

104



5

106פרא-סומניה

REMשאינהבשינהעוררותהפרעת – Non-Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorder

(Sleepwalking, Sleep terrors)106

Nightmare–סיוטיםהפרעת Disorder107

Rapid–בשינהמהירהעינייםתנועתהפרעת Eye Movement Sleep Behavior Disorder108

109מיניתפקוד

Delayed–מעוכבתשפיכה Ejaculation109

Erectile–בזקפה)(הפרעהאונותאין Dysfunction113

Female–הנשיתבאורגזמההפרעה Orgasmic Disorder118

Female–נשיתמיניתהתעניינות/עוררותהפרעת Sexual Interest/Arousal Disorder119

Genito-Pelvic–הירכייםבאגןהמיןובאבריבחדירהכאביםשלהפרעה Pain/Penetration

Disorder121

Male–גבריםאצלמופחתתמיניתתשוקההפרעת Hypoactive Sexual Desire Disorder122

123פראפיליותהפרעות

Voyeristic–מציצנות Disorder123

Exhibitionistic-(אקסהיביציוניזם)התערטלות Disorder124

Frotteuristic-מגונהמעשה Disorder125

Sexual–מזוכיזם Masochism Disorder126

Sexual–סדיזם Sadism Disorder127

Pedophilic–פדופיליה Disorder127

Fetishistic128–פטישיזם

Transvestic–טרנסווסטיט Disorder129

130אישיותהפרעות

Paranoid–פראנואידיתאישיותהפרעת Personality Disorder130

Schizotypal–סכיזוטיפאליתאישיותהפרעת Personality Disorder131



6

Antisocial–אנטי-סוציאליתאישיותהפרעת Personality Disorder132

Borderline–גבוליתאישיותהפרעת Personality Disorder133

Histrionic–היסטוריוניתאישיותהפרעת Personality Disorder134

Narcissistic–נרקיסיסטיתאישיותהפרעת Personality Disorder137

Avoidant–נמנעתאישיותהפרעת Personality Disorder140

Dependent–תלותיתאישיותהפרעת Personality Disorder143

Obsessive-Compulsive–אובססיבית-קומפולסיביתאישיותהפרעת Personality Disorder147



7

הפרעות נוירולוגיות התפתחותיות
Neurodevelopmental Disorders

Autism–האוטיסטיהספקטרוםהפרעת Spectrum Disorder

A.לידישבאכפירבים,קונטקסטיםפניעלחברתית,ואינטראקציהחברתיתבתקשורתעקביתפגיעה

ביטוי להלן, כיום או בעבר (הדוגמאות לצורך הדגמה ואינן ממצות):

וכישלוןאבנורמליתחברתיתגישהלדוגמה,שבין,בטווחרגשית,חברתיתבהדדיותפגיעה.1

בהלוך-חזור נורמלי בשיחה.

בטווחחברתית,לאינטראקציההמשמשתמילוליתלאקומוניקטיביתבהתנהגותפגיעה.2

עיןבקשראבנורמליותמילולית;ולאמילוליתדלה,אינטגרטיביתמקומוניקציהלדוגמה,שבין,

פניםהבעותשלמוחלטלהיעדרועדבמחוות;ובשימושבהבנהפגיעותאוגוףושפת

וקומוניקציה לא מילולית.

שבין,בטווחוקשרים,יחסיםמערכותשלוהבנה(אחזקה)שמירהבהתפתחות,פגיעה.3

מגוונים;חברתייםלקונטקטיםלהתאימהמנתעלההתנהגותבהסתגלותמקושילדוגמה,

אותובניבחבריםענייןלהיעדרועדחברים;ברכישתאודימיונימשחקבשיתוףלקשייםועד

).peers(גיל

דפוסיםבעלתמוגבלת,פגועה,חברתיתתקשורתעלמבוססתהחומרהנוכחית:חומרהציין▪

חזרתיים של התנהגות.

B.2לפחותידיעלביטוילידישבאיםפעילויות,אואינטרסיםהתנהגות,שלמוגבליםחזרתייםדפוסים

מהבאים, כיום או בעבר (הדוגמאות לצורך הדגמה ואינן ממצות):

(לדוגמהדיבוראובחפצים,שימושסטראוטיפיות,אוחזרתיותמוטוריותתנועות.1

),ecolalia(הדיותחפצים,הפיכתאומשחקיםיישורפשוטים,מוטורייםסטראוטיפים

).)idiosyncratic(ייחודייםביטויים

התנהגותשלטקסייםדפוסיםאולשגרה,בדבקותגמישותחוסרדבר,אותועלהתעקשות.2

מעברים,עםקשייםקטנים,שינוייםבעתקיצוניתמצוקה(לדוגמה,מילוליתלאאומילולית
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greeting(נימוסברכותשלטקסיםנוקשים,חשיבהדפוסי rituals,(באותהלבחורצורך

דרך או לאכול את אותו האוכל כל יום).

שלהםבפוקוסאובאינטנסיביותאבנורמלייםשהםמאודמוגבליםמקובעים,אינטרסים.3

עליתרהגבלהבהם,התעסקותאורגיליםלאלאובייקטיםחזקההתקשרות(לדוגמה,

המידה או התעקשות על אינטרסים).

בסביבהסנסורייםבאספקטיםרגיללאענייןאוסנסורילאינפוטהיפואקטיביותאוהיפר.4

טקסטורותאולצליליםמתנגדתתגובהכאב/טמפרטורה,כלפינראיתאדישות(לדוגמה,

ספציפיים, הרחה מוגזמת או נגיעה באובייקטים, התעניינות רבה באורות או בתנועה).

ודפוסיםהחברתית,בתקשורתומוגבלותפגמיםעלמבוססתהחומרהנוכחית:חומרהציין▪

חזרתיים של התנהגות.

C.ביטוילידייבואולאכיייתכן(אךהמוקדמתההתפתחותבתקופתנוכחיםלהיותחייביםהסימפטומים

שיילמדואסטרטגיותידיעלשיוסוואוהמוגבלתהקיבולתאתיעברוחברתיותשדרישותעדמלא

בשלב מאוחר יותר בחיים).

D.בתחומיםאוהתעסוקתיהחברתי,בתחומיםקלינית,משמעותייםלפגמיםגורמיםהסימפטומים

אחרים החשובים לתפקוד הנוכחי.

E.התפתחותשל(הפרעהאינטלקטואליתיכולתחוסרידיעליותרטובמוסברותאינןאלההפרעות

הספקטרוםוהפרעתאינטלקטואליתיכולתחוסרכללי.התפתחותיאיחוראואינטלקטואלית)

לשתי(אבחנהקו-מורבידיתאבחנהלערוךמנתעלבמקביל;קורותקרובותלעתיםהאוטיסטי

חברתיתקומוניקציההאוטיסטי,הספקטרוםוהפרעתאינטלקטואליתיכולתלחוסריחד)המחלות

צריכה להיות מתחת למצופה ברמת ההתפתחות הכללית.

אואספרגר,הפרעתאוטיזם,הפרעתשל,DSM4לפימבוססתאבחנהבעליאינדיבידואליםהערה:

אתתקבלכאחרת,ספציפיבאופןמוגדרתלהיותצריכהשאינהנרחבתהתפתחותיתהפרעה

בתקשורתפגמיםבהםשניכריםאינדיבידואליםהאוטיסטי.הספקטרוםהפרעתשלהאבחנה

יוערכוהאוטיסטי,הספקטרוםהפרעתשללאלהמתאימיםאינםשלהםשהסימפטומיםאךחברתית,

כהפרעת תקשורת חברתית (פרגמטית).

ציין אם:
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מלווה או לא מלווה בפגמים אינטלקטואליים.▪

מלווה או לא מלווה בפגיעה שפתית▪

מנתעלנוסףבקודהשתמשקידוד:(הערתסביבתיגורםאוגנטימצבאוידוערפואילגורםקשור▪

לזהות את המצב הגנטי או הסביבתי).

השתמשקידוד:(הערתהתנהגותיתאומנטלית,נוירו-התפתחותית,שהיאאחרתלהפרעהקשור▪

אומנטלילנוירו-התפתחותי,קשורהשהיאהאחרתההפרעהאתלזהותמנתעלנוסףבקוד

התנהגותי).

מנטלית,אחרתהפרעהעםהקשוריםקטטוניהשללקריטריונים(בהתייחסקטטוניהעם▪

).119-120עמ'להגדרה:

Attention-Deficit/Hyperactivity–(היפראקטיביות)וריכוזקשבהפרעת Disorder

קריטריונים לאבחון

Aכפיהתפתחות,אולתפקודשמפריעהיפראקטיביות-אימפולסיביותו/אוקשבחוסרשלקבועדפוס

)2(ו/או)1(ידיעלשמאופיינת

חודשים.6לפחותשלתקופהבמשךהבאים,מהסימפטומיםיותר)(אושישהשלקיומם:קשב)1(

עלשליליתהשפעהובעליהילד,שלההתפתחותרמתאתהולמיםאינםלהיותהסימפטומיםעל

פעילות חברתית, לימודית ותעסוקתית.

הערה:

כישלוןאועוינתמתריסה,מתנגדת,התנהגותשלביטוירקאינםהמופיעיםהסימפטומים▪

להבין משימות או הוראות.

סימפטומים.חמישהלפחותנדרשים–מעלה)17(גילומבוגריםמתגבריםעבור▪

להלן רשימת הסימפטומים:
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אובעבודהבלימודים,רשלניותטעויותעושהאולפרטיםלבלשיםמצליחלאקרובותלעיתים.1

במהלך פעילויות אחרות (למשל, בוהה או מחמיץ פרטים, עבודתו אינה מדויקת).

מרוכזלהישארקשיים(למשל,במשחקאובמשימותקשבלקייםמתקשהקרובותלעיתים.2

במהלך הרצאות, שיחות או קריאה ממושכת).

במקוםנראיתדעתו(למשל,ישירותאליומדבריםכאשרמקשיבלאנראהקרובותלעיתים.3

אחר, גם בהיעדר כל הסחת דעת ברורה).

עבורחובותאומטלותבית,שיעורילסייםומתקשההוראותאחרעוקבאינוקרובותלעיתים.4

מקום העבודה (משל, מתחיל משימה אבל במהירות מאבד ריכוז ובקלות סוטה מהנושא).

רציפה,משימהלנהלקושי(למשל,ופעילויותמשימותבארגוןקושימופיעקרובותלעיתים.5

דל,זמןניהולמאורגנת,לאעבודהמבולגן,מסודרים,וחפציםחומריםעללשמורקושי

מתקשה-נכשל בעמידה בלוחות זמנים).

מנטלימאמץשדורשותבפעילויותלעסוקמעונייןאינואוסולדנמנע,קרובותלעיתים.6

מילוידו"חות,הכנת–ומבוגריםמתבגריםעבורבית.שיעוריאולמודים(למשל,מתמשך

טפסים, סקירת עבודות כתובות ארוכות).

עפרונות,לימודי,ציוד(משל,לפעילויותאולמטלותהדרושיםחפציםמאבדקרובותלעיתים.7

ספרים, כלים, ארנקים, מפתחות, עבודות, משקפיים, פלאפון).

לכלולניתן–ומבוגריםמתגבריםעבורחיצוניים.גירוייםידיעלבקלותמוסחקרובותלעיתים.8

גם מחשבות שאינן קשורות.

עבורשליחויות;מטלות,לעשות(למשל,"שכחן"–יומיומיותפעילויותשוכחקרובותלעיתים.9

מתבגרים ומבוגרים: להשיב לשיחות, לשלם חשבונות, להגיע לפגישות).

היפראקטיביות ואימפולסיביות:)2(

עלחודשים.6לפחותשלתקופהבמשךהבאים,מהסימפטומיםיותר)(אושישהשלקיומם

עלשליליתהשפעהובעליהילד,שלההתפתחותרמתאתהולמיםאינםלהיותהסימפטומים

פעילות חברתית, לימודית ותעסוקתית.

הערה:
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כישלוןאועוינתמתריסה,מתנגדת,התנהגותשלביטוירקאינםהמופיעיםהסימפטומים▪

להבין משימות או הוראות.

סימפטומים.חמישהלפחותנדרשים–מעלה)17(גילומבוגריםמתגבריםעבור▪

להלן רשימת הסימפטומים:

לעיתים קרובות מתעסק או דופק ידיו או רגליו או נע במושבו..1

ישוביםלהישארמצופיםאוישוביםנשאריםשהשארבזמןמהכיסאקםקרובותלעיתים.2

שנדרשיםאחרותבסיטואציות–אוהעבודה,במקוםאובמשרדבכיתה,ממקומוקם(למשל,

להישאר במקום).

הולם).זהאיןשבהם(במצביםלמצבמותאםשאינובאופןמטפסאורץקרובותלעיתים.3

עבור מתבגרים ומבוגרים: יכול להיות מוגבל לתחושת חוסר נוחות.

לעיתים קרובות לא יכול לשחק או לעסוק בפעילויות פנאי באופן שקט..4

אומסוגללא(למשל,מנוע"ידיעל"מונע"בדרכים",הואכאילומתנהגקרובותלעיתים.5

עשויופגישות;במסעדותשנדרשכפיממושך,זמןלמשךבשקטלעמודבנוחשלאמרגיש

להיחוות על ידי אחרים כחסר מנוחה או כקשה לעקוב אחריו).

לעיתים קרובות מדבר ללא הפסקה..6

משפטיםמשלים(למשל,בשלמותההשאלהשנשאלהלפניתשובהפולטקרובותלעיתים.7

של אחרים, לא יכול לחכות לתורו בשיחה).

לעיתים קרובות מתקשה לחכות לתורו (משל, תוך כדי המתנה בתור)..8

עשויפעילות;אומשחקלשיחה,מתפרץ(למשל,לאחריםמתפרץאומפריעקרובותלעיתים.9

–ומבוגריםמתבגריםעבוררשותם.אתלקבלאולבקשמבליאחריםשלבדבריםלהשתמש

עשוי לפלוש או להשתלט על מה שאחרים עושים).

B.12גיללפנינוכחותהיוהיפראקטיביות-אימפולסיביותו/אוקשבשלסימפטומיםמספר.
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C.מןיותר)(אושתייםבלפחותנוכחיםהיפראקטיביות-אימפולסיביותו/אוקשבשלסימפטומיםמספר

אומקורבים;אוחבריםעםבעבודה;אוהספר,בביתבבית,למשל,(סטינג).הפרטשלהחייםמרחבי

בפעילויות אחרות.

D.אואקדמיהחברתי,התפקודאיכותאתמפחיתיםאומפריעיםשהסימפטומיםברורותראיותיש

תעסוקתי.

E.ואינםאחרת,פסיכוטיתהפרעהאוסכיזופרניהבמהלךבלעדיבאופןמופיעיםאינםהסימפטומים

הפרעהחרדה,הפרעותרוח,מצבהפרעות(משל,אחרתנפשיתהפרעהידיעליותרטובמוסברים

דיסוציאטיבית, הפרעות אישיות, או חומרים ממכרים).

ציין אם:

דפוסוגם)A1(קריטריוןקשבשלדפוסגםמופיעשבובמקרה–)F90.2(314.01-משולבתהופעה

האחרונים.החודשיםבשישה)A2(קריטריוןהיפראקטיביות-אימפולסיביותשל

דפוסמבליבלבד,)A1(קריטריוןקשבשלדפוסמופיעשבובמקרה–)F90.0(314.00–קשבהופעת

האחרונים.החודשיםבשישה)A2(קריטריוןהיפראקטיביות-אימפולסיביותשל

קשבשלדפוסמופיעלאשבובמקרה)F90.1(314.01–היפראקטיביות-אימפולסיביותהופעת

החודשיםבשישה)A2(קריטריוןהיפראקטיביות-אימפולסיביותשלדפוסמופיעכןאבל)A1(קריטריון

האחרונים.

ציין אם

ישנםוכיוםמולאו,ההפרעהלאבחוןהקריטריוניםכלבעברכאשר(רמיסיה):חלקיתהפוגהשלמצב

בתפקודפגיעהגורמיםעדייןהסימפטומיםאולםהחודשים,ששתבמהלךלהפרעההקריטריוניםמןמעט

החברתי, אקדמי והתעסוקתי.

ציין מידת חומרה
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השפעותהאבחנה.אתלקבועהנדרשיםמהסימפטומיםבכללאםמעט,שלקיומם–קלה▪

מינוריות בלבד של הסימפטומים על התחום החברתי או התעסוקה.

ועד "חמור".- קיומם של הסימפטומים ברמה שבין "מתון-בינוני"בינוני▪

מספרכמוההפרעה,לאבחוןהדרושיםאלהמןיותררבסימפטומיםמספרשלקיומם-חמור▪

תסמינים חמורים במיוחד אשר גורמים (בהווה) לפגיעה ניכרת בתפקוד החברתי או התעסוקתי.
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הפרעות משבשות שליטה בדחפים ובהתנהגות
Disruptive, Impulse-Control and Conduct Disorder

Oppositional–והתנגדותמתריסותהפרעת Defiant Disorder

קריטריונים אבחוניים:

A.חודשים6לפחותשנמשךנקמניתאוומתריסהווכחניתהתנהגותורגזני,כעוסרוחמצבדפוס

עםאינטראקציהבזמןונצפיםהבאותמהקטגוריותסימפטומיםארבעלפחותמתקיימיםכאשר

לפחות אדם אחד שאינו אח או אחות.

מצב רוח רגזני, שמתרגז בקלות

לעיתים קרובות מאבד סבלנות.1

מתרגז ומתעצבן בקלות לעיתים קרובות.2

כעוס ומתרעם לעיתים קרובות.3

התנהגות ווכחנית ומתריסה

לעיתיםמבוגריםעםאזומתבגריםבילדיםמדובראםאוסמכותגורםעםמתווכח.4

קרובות.

לצייתמסרבאוסמכותמגורמילדרישותלהיענותומסרבמתמרדקרובותלעיתים.5

לחוקים.

מציק, מרגיז אחרים באופן מכוון לעיתים קרובות.6

מאשים אחרים בטעויות שלו/ שלה לעיתים קרובות..7

נקמנות

התנהג בצורה נקמנית וזדונית פעמיים בחצי השנה האחרונה..8

הערה:
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התנהגויותלביןהנורמלישבגבולהתנהגויותביןלהבדילמשמשותאלוהתנהגויותומשךתדירות

לתקופההימיםברובלהופיעצריכותאלוהתנהגויות,5לגילשמתחתילדיםעבורסימפטומים.שמהוות

התנהגויותומעלהחמשבגילאחדיםבעבור)A8קרטריון.(אחרתצויןאםאלאחודשים6שלפחותשל

(אחרתצויןאםאלאשנהחצילפחותשלתקופהלמשךבשבועפעםלפחותלהופיעצריכותאלו

גורמיםסימפטומים,להגדירבכדיתדירותשלמינימליתרמהמצייניםשהקריטריוניםבזמן).8Aקרטריון

הנורמלילטווחמחוץהןההתנהגויותשלוהועצמההתדירותהאםכגון,בחשבוןלהילקחצריכיםנוספים

בהקשר לרמה ההתפתחותית, מין ותרבות של אותו אדם.

B.הקרוביםבקרבמצוקהאומההפרעההסובלשללמצוקהמתקשרותבהתנהגויותההפרעות

חייעלשליליבאופןומשפיעותמפריעותשהןאו)לעבודהעמיתיםחברים,משפחה,(אליו

החברה, לימודים, תעסוקה  ואזורים חשובים אחרים בתפקוד חברתי.

C.דווהפרעהדיכאוןבסמים,שימושפסיכוטי,התקףבזמןרקלהופיעיכולותלאאלוהתנהגויות

קוטבית.

מצייני חומרה:

אועבודהספר,ביתאובית,בלבד(אחדסטינג,למיקום,מוגבליםהסימפטומיםחלשה:

בנוכחות עמיתים.

מקומות.2בלפחותמופעיםמהסימפטומיםחלקמתונה:

חלק מהסימפטומים מופיעים בשלושה מקומות או יותר.חמורה:

מציינים

אךמשפחה.קרוביעםרקואובביתרקסימפטומיםלהראותיכוליםמתריסההתנגדותהפרעתבעלי

יחד עם זאת ככל שהסימפטומים מעמיקים יותר כך הם אינדיקציה לחומרת המצב.

תכונות האבחון

ווכחני,רגזני,רוחמצבכעס,שלחוזרדפוסהםמתריסההתנגדותהפרעתשלהמרכזייםהאפיונים

בעיותלהפגיןיכוליםההפרעהבעליזמן.לאורךגבוההבתדירותונקמנותמתריסההתנהגות
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סימניםשמראיםההפרעהבעליזאת,עםיחדאךשלילי.רוחמצבשלסימניםללאבלבדהתנהגותיות

אותהלבטאגםיכוליםההפרעהבעליהתנהגותיות.בעיותגםיפגינובהכרחרוחומצבמזגבעיותשל

לענותשיכוליםסימפטומיםמספיקשמראיםאנשיםהבית.זהכשלרובאחד)SETTING(במקוםרק

שלהם.החברתיובתפקודבקישוריםמשמעותיבאופןלפגועיכוליםבבית,רקאם,אפילוהאבחנהעל

סביבתיים.הקשריםאומקומותבמספרלהופיעיכוליםהסימפטומיםיותרחמוריםבמקריםזאת,עםיחד

מידת עומק והתרחבות הסימפטומים נותנת אינדיקציה לגביי חומרת ההפרעה.

משוםגם,כמויחסים.ומערכותסביבתייםהקשריםבמספרותימדדתבחןהאדםשהתנהגותמאדחשו

אחרים.אנשיםעםאינטראקציהבזמןולמדודלבדוקחשובאחיםביןסבירותאלושהתנהגויות

מכירשהאדםמכריםאומבוגריםעםבאינטראקציותיותרברוריםכללבדרךההפרעהשלהסימפטומים

היטב  אך עדיין יכולים להיות פחות ברורים בזמן בדיקה קלינית.

בהפרעתמאובחניםשאינםאנשיםאצלמסוימתברמהלהופיעגםיכוליםההפרעהשלהסימפטומים

בהתאםסימפטומטיותהןההתנהגויותהאםלהכריעבכדימפתחשיקוליכמהישנם.מתריסההתנגדות

6לפחותשלבתקופהיותראוסימפטומים4שלאבחנהסףהראשון:מתריסה.התנגדותלהפרעת

מינולגילו,בהקשרהנורמטיביתמהרמהלחרוגצריכיםהסימפטומיםומשךתדירותהשני:חודשים.

שבועי.בסיסעלזעםהתפרצויותלהפגיןבגןילדעבורסבירלאזהדוגמא:אדם.אותושלוהתרבות

עודמתקיימיםאםלפחות,חודשים6במשךיומיבסיסעליתרחשואםכסימפטוםיחשבואלוהתפרצויות

הובילהילדלהפרעה(שקשוריםלליקוייםגרמואלוהתפרצויותואםההפרעהשלאחריםסימפטומים3

לפגיעה ברכוש, התפרצות שהובילה לסילוקו של הילד) .

אינםזוהפרעהבעליאחרים.עםבאינטראקציהבעייתיותשלמדפוסחלקלרובהםהסימפטומים

ההתנהגויותאתמצדיקיםלרובהםזאת,במקוםמתריסים.אוכמתנגדיםככעוסים,עצמםתופסים

שלהתרומהאתלהביןקשהלכןהאחר.שלהגיוניותלאלבקשותוכתגובהלנסיבותכתגובהשלהם

עםשילדלהיותיכוללדוגמא:חווה.שהואהאחרעםבאינטראקציותלבעייתיותבהפרעההלוקה

האםלומרשמקשהמהואכזרי,אויןהורותדפוסשלהיסטוריהחווהמתריסההתנגדותהפרעת

שזהאו,זההורותמדפוסנובעתהילדשהתנהגותאושכזההורותדפוסשיצרהזוהיאהילדהתנהגות

לא.אםוביןההפרעהלנסיבותמתייחסהמטפלאםביןלהתקייםצריכההדיאגנוזההשניים.שלשילוב

לצמצוםקליניתהתייחסות,טיפולחוסראוהזנחהוחווהמחפיריםתנאיםתחתחייהילדבובמקרה

התנאים הללו יכולה בהחלט לעזור.
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תכונות נלוות התומכות באבחון

העיקריהמטפלרצףבהןמשפחותבקרביותרשכיחהומתבגריםילדיםאצלמתריסההתנגדותהפרעת

השתנה או משפחות בהן דפוס החינוך והגידול התאפיין בצורה נוקשה, אכזרית, לא עקבית ומזניחה.

ו,ADHDהםמתריסההתנגדותהפרעתלצדשמתקיימותביותרהשכיחותההפרעותהמצבים/2

CONDUCT DISORDER.

אחרותנלוותהפרעותאםגםהתאבדות.לניסיונותגבוהסיכוןעםנקשרתמתריסההתנגדותהפרעת

מטופלות ומאוזנות.

שכיחות

יכולההפרעההיקף.3.3%היאהממוצעתהשכיחותכאשר11%-1%ביןנעהההפרעהשכיחות

(גבריםבקרביותרשכיחהההפרעהמסוימתבמידהכיניכרהילד.וגילבמיןתלויהואלהישנות.

מתבגריםבקרבבמבדקיםמובהקבאופןנמצאלאהגבריהיתרוןההתבגרות.גיללפני)1.4:1

ומבוגרים.

התפתחות

רחוקותולעיתיםהגןבגיללרובמופיעיםמתריסההתנגדותהפרעתשלהראשוניםהסימפטומים

שלהתפתחותמקדימהלרובמתריסההתנגדותהפרעתהמוקדמת.ההתבגרותאחרילהופיעמתחילים

CONDUCT DISORDER,רביםזאתעםיחדאךבילדותמתפרצתהתנהגותעםאלואצלבמיוחד

CONDUCTמכןלאחריפתחולאומתבגרים,,ילדיםההפרעהעם DISORDER.

גםדיכאון,והפרעתחרדההפרעתלהתפתחותהסיכוןאתמגדילהמתריסההתנגדותהפרעתבנוסף,

CONDUCTבהיעדר DISORDERגבוהסיכוןמהוויםונקמנותהווכחנותההתרסה,כגוןסימפטומים

CONDUCT DISORDERגבוהסיכוןמהוויםוכעוסרגזנירוחלמצבשקשוריםשהסימפטומיםבעוד

להפרעות רגשיות.

הסתגלותיותבעיותלמספרמתגברבסיכוןנמצאיםתריסההתנגדותהפרעתעםומתבגריםילדים

הרבהודיכאון.חרדהבסמים,שימושבדחפים,שליטהבעיותאנטיסוציאלית,התנהגותכולל,כמבוגרים,

הגןתקופתבמהלךבתדירותןמתגברותמתריסההתנגדותבהפרעתהקשורותמההתנהגויות
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התנהגויותאותןשלוהתדירותשהעוצמהאלוהתפתחותתקופותבמהלךקריטיזהלכןוההתבגרות.

תבחן ותיבדק ביחס למדדים נורמטיביים, לפני יקבע כי אלו תסמינים של הפרעת התנגדות מתריסה.

סיכון ומאפיינים פרוגנוסטיים

יכולתרגשית,תגובתיותשלגבוהותרמות(רגשיבוויסותלבעיותשקשוריםרגשייםגורמים:טמפרמנט

התמודדות נמוכה עם תסכול)

ילדיםשלמשפחותבקרבנפוצהומזניחהעקביתשאינההורותושיטתאכזריותנוקשות,:סביבה

חשובתפקידמשחקותהורותשיטותמתריסה.התנגדותהפרעתעםהמאובחניםומתבגרים

בנסיבתיות ההפרעה.

אפיונים גנטיים ופיזיולוגיים

יותרנמוכהתגובהמידת,יותרנמוךלב)קצבההפרעהעםנקשרונוירוביולוגיותתופעותמספר

עםילדיםהפרידולאהמחקריםשמרביתלצייןחשובאך(ואמיגדלהבקורטקסתקינותאילקורטיזול,

פיזיולוגיותתופעותישעםברורלאזהלכןCONDUCTעםמילדיםמתריסההתנגדותהפרעת

ספציפיות לילדים עם הפרעת התנגדות מתריסה.

סוגיות באבחון בהקשר תרבותי

גזעמבחינתשנבדלותמדינותביןעקביתהינהיחסי,באופןומתבגריםילדיםאצלההפרעהשכיחות

ותרבות.

השלכות תפקודיות של הפרעת התנגדות מתריסה

עםקונפליקטיםקרובותלעיתיםחוויםממנההסובליםההתפתחותבמהלךמתקיימתכשההפרעה

,הרגשיתבהסתגלותמשמעותיפגםמוביליםלרוב,אלו,עימותיםזוג.ובניחבריםהמורים,ההורים,

חברתית, אקדמאית ומקצועית של אתו אדם.

אבחנה מבדלת
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CONDUCT DISORDER-התנהגותבבעיותשתיהןקשורותמתריסההתנגדותוהפרעתזוהפרעה

מנהלים).(מורים,אחרותסמכותדמויותועםמבוגריםעםלקונפליקטיםמהןהסובלאתשמביאות

אינןהן.CONDUCTשלמאלובטבעןחמורותפחותהןמתריסההתנגדותהפרעתשלההתנהגויות

גניבהשלחוזרהתנהגותדפוסאורכוששלהשחתהחיים,ובעליאנשיםכפליאגרסיביותכוללות

שלמההגדרהחלקשאינןרגשיוויסותשלבעיותכוללתמתריסההתנגדותהפרעתבנוסף,ומרמה.

CONDUCT.

ADHD- ADHAהפרעתאתגםבנוסףלאבחןבכדימתריסה.התנגדותלהפרעתנלווהכללבדרך

אינואחריםשללבקשותלהיענותאדםאותושלשהקושיולקבועלבדוקחשובהמתריסההתנגדות

בהןסיטואציותאומתמשכתלבותשומתמתמשךמאמץלהפגיןנדרשהואבהןבסיטואציותרקמתבטא

נדרש לשבת בשקט.

בהשפעהמעורבותלרובקוטביתדווהפרעהדיכאוןהפרעותקוטבית-דווהפרעהדיכאוןהפרעות

אםלהתקייםיכולהאינהמתריסההתנגדותהפרעתשלדיאגנוזהמכך,כתוצאהוברגזנות.שלילית

הסימפטומים באים לידי ביטוי  אך ורק במהלך אפיזודה של הפרעות מצב רוח.

Disruptive mood dysregulation disorder-זוהפרעהעםחולקתמתריסההתנגדותהפרעת

והכרוניותהתדירותהחומרה,זאת,למרותזעם.והתפרצויותכרונישלילירוחמצבשלהסימפטומיםאת

ילדיםשלמיעוטרקלכן,מתריסה.התנגדותמהפרעתזובהפרעהיותרחמורותהזעםהתפרצויותשל

זו.בהפרעהגםיאובחנומתריסההתנגדותהפרעתשללקריטריוניםמתאימהשהתנהגותםומתבגרים

ניתנתלא...DISRUPTIVEשללקריטריוניםלענותכדימספיקחמורהרוחהמצבהפרעתכאשר

אבחנה של הפרעת התנגדות מתריסה גם אם מתקיימים כל הקריטריונים.

Intermittent explosive disorder–למרותכעס.שלגבוהיםבמדדיםמאופיינתכןגםזוהפרעה

שלמההגדרהחלקשאינםאחריםכלפיחמורהאגרסיביתהתנהגותמראיםזוהפרעהעםאנשיםזאת,

הפרעת התנגדות מתריסה.

Intellectual disability (intellectual development disorder(-שכלי,פיגורעםאנשיםעבור

מיוחדבאופןגבוהההמתריסהההתנהגותבהםבמקריםרקניתןמתריסההתנגדותהפרעתשלאבחון

ממה שנבדק בקרב אנשים שמשתווים בגיל השכלי ובחומרת הפיגור השכלי.

Language disorder-שנובעהוראותבביצועמהקושילהיבדלצריכהמתריסההתנגדותהפרעת

מבעיות הבנה ולקות בשפה (חירשות למשל).
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Social anxiety disorder–מפחדשנובעתמהתנגדותלהיבדלצריכהמתריסההתנגדותהפרעת

מהערכה שלילית שקשורה בהפרעת חרדה חברתית.

)COMORBIDITY(נלוותתחלואה

מתבגריםילדים,שלבדיקותבקרביותרהרבהגבוהיםמתריסההתנגדותהפרעתשלשיעורים

התנגדותהפרעתבנוסף,שניהם.שלרגשייםסיכוןמגורמיכתוצאהכנראהאת.ADHDעםומבוגרים

מתריסההתנגדותהפרעתעםומבוגריםמתבגריםוילדים,CONDUCTלמקדימהלרובמתריסה

גםמראיםההפרעהעםומבוגריםמתבגריםודיכאון.חרדהלהפרעותגבוההסיכוןברמתנמצאים

עםמורבידיותבקותלובלתיזהמשתנההאםידועלאשעדייןלמרותבסמיםשימוששלגבוהשיעור

CONDUCT.

Intermitant–הדחף)בבקרת(בעיהמתפרץכעסהפרעת Explosive Disorder

קריטריונים לאבחון

A.אשרתוקפניים,בדחפיםלשלוטביכולתכשלמייצגיםאשרונשנות,חוזרותהתנהגותיותהתפרצויות

מתבטאים באחת מבין שתי הצורות.

כלפיפיסיתתוקפנותאוריבים),אוויכוחיםתוכחות,זעם,התפרצויות(מילוליתתוקפנות▪

שלתקופהלמשךבשבועפעמייםלפחותמתרחשאשראחרים,אנשיםאוחיות,רכוש,

ואינהרכוש,שלהרסאובפגיעהמתבטאתאינההפיסיתהתוקפנות.חודשיםשלושה

מתבטאת בפגיעה פיסית לבעלי חיים או אנשים אחרים.

אשרפיסיתפגיעהו/אוברכוש,פגיעהאוהרסבתוכן,כוללותאשרזעםהתפרצויותשלוש▪

בתוךמתרחשותאשראחרים,אנשיםאוחייםבעליכנגדממשיתפיסיתפציעהבתוכהכוללת

.חודשים12שלזמןתקופת

B.אולסיטואציהמותאמתאינהההתפרצות,במהלךביטוילדייהבאההזעםהתפרצותעוצמת

למאפייני הלחץ הסביבתיים.

C..(הן אימפולסיביות ומבוססות כעס) התפרצויות הזעם החוזרות ונשנות אינן מתוכננות מראש
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D.כןכמואישיים,הביןביחסיםאוו/בתעסוקה,ליקוייםאובאדםמצוקהמייצרותחוזרותהתפרצויות

פליליםתיקיםפתיחתהחוק,עםהסתבכות(כגוןחוקיותהשלכותו/אוכלכליםקשייםלייצרעלולים

ועוד').

E.6לגילזהההתפתחותישלבאו(6גיללפחותהואהכרונולוגיהגיל.(

F.אואחרותהפרעותבאמצעותיותרטובמוסברותלהיותיכולותאינןהחוזרותהזעםהתפרצויות

פסיכוטיות,התפרצויותרוח,מצביבוויסותהפרעהקוטבית,דו-הפרעהדיכאון,(לדוגמא,נוספות

ראש,(טראומתרפואילמצבמשויכותואינןגבולית)אישיותהפרעתאנטיסוציאלית,אישיות

6-18מגיללילדיםתרופתי).טיפולבסמים,(שימושהגוףעלחומריםשללהשפעותאואלצהיימר)

adjustment(התאמהמהפרעתכחלקקורתאשרתוקפניתהתנהגות disorder(יכולהאינה

להיכלל בדיאגנוסטיקה של הפרעה זו.

וריכוזקשבהפרעתשללדיאגנוסטיקהבנוסףלהתקבליכולההזאתהדיאגנוסטיקההערה:

הינןהזעםהתפרצויותכאשרהאוטיזם,רצףאוהתנגדותהפרעתהתנהגות,הפרעת(והיפראקטיביות),

ודורשותשלהן,השכיחותלפיהאחרותבהפרעותמאובחנותאשרהקבועותלהתפרצויותבנוסף

התערבות קלינית נוספת.

מאפייני ניתוח

בהתפרצותמתבטאיםכעס)מבוססי(אוכאימפולסיבייםהמאופייניםזובהפרעההזעםהתפרצויות

ההתפרצותהמקריםברובמקדימים.סממניםמאדמעטעםאומקדימיםסממניםללאלרובמהירה,

ועוד'.קולגהשותף,אוקרובמאדםמינורית,להתגרותכתגובהנגרמתולרובדק'30כנמשכת

אבחנה מבדלת

המשויכתהתפרצותבעתמתרחשיםA2ו\אוA1קריטריוןכאשרלהינתןאמורהלאזואבחנה▪

להפרעה נפשית אחרת.

כאשר קיים מצב רפואי▪

שימוש בסמים ותרופות▪

גמילה מסמים▪
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להפרעתאלוהתפרצויותלשייךניתןכאשר6-18בגיללילדיםלהינתןצריכהלאזואבחנה▪

adjustment(התאמה disorder(.

אבחנה זו כאשר קיימות האבחנות הללו:אין לתת

▪Disruptive mood dysregulation disorder

▪Antisocial personality disorder

▪Borderline personality disorder

▪Delirium, major neurocognitive disorder

▪ADHD

▪Conduct disorder

▪Oppositional defiant disorder

▪Autism spectrum disorder

Conduct–חמורההתנהגותהפרעת Disorder

A.חברתיותנורמותאואחריםשלהבסיסיותהזכויותשבוומתמשךחוזרעקביהתנהגותדפוס

15מתוךשלושהבלפחותביטוילידישבאוכפימופרים,כללים,אועיקריות,גילתואמות

אחדלפחותכאשרלמטה,מהקריטריוניםאחתכלמתוךחודשים12במשךהקריטריונים

חודשים:6למשךהתקייםהקריטריונים

תוקפנות לאנשים ולחיות

לעתים קרובות בריונים, מאיימים, או מטילים אימה על אחרים..1

לעתים קרובות יוזם קרבות פיזיים..2

שבור,בקבוקלבנים,,מחבט,(למשללאחריםחמורגופנילנזקלגרוםשיכולבנשקהשתמשו.3

סכין, אקדח).

היה אכזרי פיזית לאנשים..4

היה אכזרי פיזית לבע"ח..5

גנב/גזל תוך התמודדות עם קורבן ( למשל שוד, חטיפת ארנק, סחיטה, שוד מזוין)..6

אילץ מישהו לפעילות מינית.7
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הרס של רכוש

עוסק במתכוון במסגרת/סביבת אש מתוך כוונה של גרימת נזק חמור..8

באופן מכוון הרס רכוש אחרים (שלא ע"י הפעלת/מסגרת אש)..9

מרמה או גנבה

פרץ לבית של מישהו אחר, בנין או מכונית..10

להימנעמעדיףאוהנאהטובתאו)goods(סחורותלהשיגכדימשקרקרובותלעתים.11

מהתחייבויות ( כלומר "חסרונות" אחרים).

אךמחנויות,גניבה(לדוגמא,הקורבןעםלהתעמתמבליטריוויאלילאערךבעליפריטיםגנב.12

ללא פריצה; זיוף).

הפרות חמורות של חוקים

.13גיללפנימתחילהורים,איסורילמרותבלילהבחוץנשארקרובותלעתים.13

אוהפונדקאים,ההוריםבביתאוההוריםעםשגרבזמןפעמייםלפחותלילהביןמהביתברח.14

פעם אחת מבלי לחזור לתקופה ארוכה.

.13גיללפנימתחיל,מביה"סבורחקרובותלעתים.15

B.אואקדמיהחברתי,בתפקודקליניתמבחינהמשמעותילפגםגורמתבהתנהגותההפרעה

תעסוקתי.

C.אנטיסוציאלית.אישיותלהפרעתייענולאקריטריוניםומעלה,18בןהואהיחידאם

מאפיין/ציין אם:

312.81)F91.1(שלהמאפייניםמהסימפטומיםאחדלפחותהראואנשיםהילדות:תחילתשלסוג

.10גיללפניההתנהגותהפרעת

312.81)F91.2(הפרעתשלמאפייניםסימפטומיםשוםהראואנשיםההתבגרות:גילתחילתשלסוג

.10גיללפניהתנהגות

312.89)F91.9(איןאבלנמצא,התנהגותהפרעתשלאבחנהעבורקריטריוןמוגדרת:לאהופעה

.10גילאחריאולפניהיההראשוןהסימפטוםשלההתחלהאםלקבועבכדיזמינהאינפורמציהמספיק
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ציין אם:

שנייםלפחותלהופיעהיהחייבהיההאדםאצלזהמאפייןעבורמוגבלות:פרו-חברתיותרגשותעם

מרובות./ומסגרותיחסיםבמערכות,חודשים12לפחותלמשךעקביבאופןהבאיםמהקריטריונים

רקולאזותקופהלאורךובינאישייםרגשייםתפקודיםשלהאינדיבידואלדפוסאתמשקפיםאלומאפיינים

מידע.מקורותבמגווןצורךיש,למאפייןהקריטריוןליישםכדילכן,סיטואציות.בכמהמזדמניםמפגשים

זמןלאורךהפרטאתמכיריםאשראחריםשלדיווחיםלהעריךחשובהפרט,שלהעצמיללדיווחבנוסף

(לדוגמא, הורים, מורים, עמיתים לעבודה, משפחה מורחבת, קבוצת השווים).

רקשמופיעהחרטהלכלוללא(רעמשהועושהכאשראשםאורעמרגישלאאשמה:אוחרטההעדר

שלהשליליותלהשלכותבנוגעכלליענייןחוסרמראההאינדיבידואללעונש).צפויו/אונתפסכאשר

שלמההשלכותלואכפתשלאאובמישהושפגעאחריחרטהחשלאהאינדיבידואללדוגמא,מעשיו.

שבירת כללים.

נראההאדםואדיש.כקרמתוארהאדםאחרים.ברגשותמתענייןולאמתעלםאמפטיה:העדרקשוח-

אפילואחרים,עללתוצאותמאשריותרעצמו,עלמעשיושללהשפעות/תוצאותבנוגעמתענייןיותר

כאשר המעשים מסתיימים בנזק משמעותי לאחרים.

בפעילויותאובעבודה,בביה"ס,דלה/בעייתיתלהופעהבנוגעענייןמביעלאבהופעה:מתענייןלא

ובד"כברורות,כשהציפיותאפילוטוב,להראותכדיהכרחימאמץהציגלאהאדםנוספות.חשובות

מאשים אחרים בהופעה הדלה שלו.

רדודות,שנראותמדרכיםחוץלאחרים,תחושות/רגשותמראהאורגשותמביעלאחסר:אורדודאפקט

רגשות"ולכבות""להדליק"יכולשמוצגים,לרגשותשמנוגדיםמעשים(לדוגמא,שטחיאוכן,לא

לאייםאולתחמןכדימוצגיםרגשותלדוגמא,(לזכותכדימופיעיםרגשייםביטוייםכאשראובמהירות)

על אחרים).

מאפיין חומרה נוכחי:

באופן,יוצרותההתנהגותובעיותנמצאות,לאבחןבכדיהקיימותההתנהגותבעיותבכללאםמעטמתון:

הסכמה,בליחשכהאחריבחוץנשארהשתמטות/היעדרות,משקר,(לדוגמא,לאחריםקטןנזקיחסי,

שבירת כללים נוספים).
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חמורשסווגולאלומתוןשסווגואלוביןבינייםהואאחריםעלוהשפעתםההתנהגותבעיותמספרבינוני:

(לדוגמא, לגנוב מבלי להתעמת עם הקורבן, ונדליזם).

גורמותההתנהגותשבעיותאוקיימות,לאבחןבכדיהנדרשותלאלובנוסףרבותהתנהגותבעיותחמור:

הקורבן,מולעמידהכדיתוךגניבהבנשק,שימושפיזית,אכזריותכפוי,מין(לדוגמא,לאחריםרבנזק

פריצה).
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Pyromania-פירומניה

קריטריונים לאבחון:

יותר ממקרה אחד של הצתת אש מכוונת או מחושבת..1

התעוררות או מתח לפני מעשה ההצתה..2

לאש,הקשוריםאביזרים(לדוגמא:קשורהלהםומצביםלאשמשיכהאוסקרנותעניין,קסם,.3

שימושים באש, תוצאות האש) .

בתוצאותחלקנוטלאוראייהכעדנמצאהאדםכאשראוהאשהצתתבעתרגיעהאוסיפוקהנאה,.4

ההצתה.

פעילותלהסתרתפוליטיות,חברתיות-אידיאולוגיותלביטויכספי,לרווחנעשית:לאהאשהצתת.5

אוהלוצינציהאולדילוזיהכמענהמישהו,שלחייםתנאילשיפורנקמה,אוכעסלבטאקרימינלית,

הפרעהשכלית-אינטלקטואלית/נכותנוירו-קוגניטיבית,בהפרעה(לדוגמאלקוישיפוטשלכתוצאה

התפתחותית אינטלקטואלית,  הרעלת תוכן).

conduct(התנהגותהפרעתע"ייותרטובמוסברתלהיותיכולהלאהאשהצתת.6 disorder,(

אפיזודה מאנית או הפרעת אישיות אנטיסוציאלית.

Kleptomania-קלפטומניה

ערכםבשללאואףאישילשימושנחוציםשאינםחפציםלגנובדחפיםבפנילעמודחוזרכישלון.1

הכספי.

תחושה גוברת של מתח באופן מיידי לפני ההודאה בגניבה..2

הנאה, סיפוק או הקלה בזמן ההודאה בגניבה..3

הגניבה לא בהכרח מבטאת כעס או נקמה והיא לא תגובה של דלוזיה או הלוצינציה..4
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conduct(התנהגותהפרעתידיעליותרטובהגניבהאתלהסבירניתןלא.5 disorder,(אפיזודה

מאנית או הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית.

Other-נוספים Specified Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorder

,disruptive:שלסימפטומיםמופיעיםשבהן)presentation(מצגיםעלחלהזוקטגוריה

impulse-control , conduct disorderלפגיעהאוקליניתמבחינהמשמעותיתלמצוקהשגורמים

כלעלעוניםאינםאבלאחרים,חשוביםתפקודבתחומיאותעסוקתייםחברתיים,בתפקודים

הקריטריונים האבחנתיים של ההפרעות הנ"ל.

,disruptive:הפרעותשללציוןשראויההנוספתהקטגוריה impulse control, and conduct disorder

מענהנותןאינושהמצגלכךהספציפיתהסיבהאתלבטאבוחרהקלינאיבהםבמצביםנפוצה

לקריטריונים לאחת מההפרעות הנ"ל.
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הספקטרום הסכיזופרני והפרעות פסיכוטיות אחרות
Schizophrenia Spectrum & Other Psychotic Disorders

Delusional–דלוזיותהפרעת Disorder

)F22(297.1סימון:

קריטריונים לאבחון:

א. נוכחות של מחשבת שווא  אחת (או יותר) עם משך זמן של חודש או יותר .

נפגש.לאמעולםסכיזופרניהשל(בהמשך)Aקריטריוןב.

שלהתחושה(למשל,נושאאותושלשוואלמחשבתוקשורותבולטותאינןקיימות,אם,הזיותהערה:

להיות נגוע בחרקים קשורה למחשבת שווא של נגיעות).

לאהיאוההתנהגותלקוי,ניכראינותפקודוהשלכותיה,אושוואהמחשבתשלההשפעהמלבדג.

מוזרה או משונה.

ד. אם יש מאניה או אפיזודות דיכאון, ההזויות יהיו יחסית למשך תקופות קצרות.

יותרטובמוסברואינואחררפואימצבאוחומרשלהפיזיולוגיותלהשפעותמיוחסתאינהההפרעהה.

dysmorphicכהפרעתכגון,אחרתנפשיתהפרעהידיעל bodyכפייתיתאובססיביתהפרעתאו.

יש לציין אם:

▪Erotomanie type:אחרשאדםהואהשוואבמחשבתהמרכזיהנושאכאשרחלזהסוגתת

מאוהב בו או במשהו אחר.

כשרוןבעלשלהרשעתוהואהשוואבמחשבתהמרכזיהנושאכאשרחלזהסוגתת:גרנדיוזיסוג▪

כמה גדול (אבל לא מוכר ) או תובנה או שיש עשתה תגלית חשובה.

המאהבאוהזוגשבןהואהשוואבמחשבתהמרכזיהנושאכאשרחלזהסוגתת:Jeaiousסוג▪

שלו או שלה בגד בו או בה.
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אומישהועלהאמונהשנכנסההשוואבמחשבתהמרכזיהנושאכאשרחלזהסוגתתרדיפה:סוג▪

נרדףאושנחסםאוהוטרד,בזדון,הושמץסומם,אוהורעלאחריו,ריגלרימה,שהתנכל,מישהי

אחריו מטרותיו לטווח ארוך.

אוגוףבתפקודיכרוךשוואהמחשבתשלהמרכזיהנושאכאשרחלזהסוגתת:סומטיסוג▪

תחושות גוף.

אחד הזוי ששולט .: תת סוג זה חל כאשר יש כמה מחשבות ואין נושאסוג מעורב▪

מתוארתלהיותבבירוריכולהלאהדומיננטיתהשוואמחשבתכאשרהחלזהסוגתת:רוחבסוג▪

בסוגים המסוימים כנ"ל.

ציין אם:

נובעותולאמובנות,לאברור,באופןסבירותבלתיהןאםמוזרותנחשבותשוואמחשבות:מוזרתוכן

שלוהפנימייםאיבריואתשהסירזראדםעלששומעשמחנהיהאדם(למשל,רגילותחייםמחוויות

והחליף אותם עם איבריו של אחד אחר מבלי להשאיר פצעים או צלקות).

ציין אם:

מאפייני מהלך המחלה הבאים הם רק לאחר משך של שנה בהפרעה:

שהוגדרלסימפטוםתואמתההפרעהשלראשוןביטוי:אקוטיתבאפיזודהכיוםראשונה,אפיזודה▪

קריטריוניומופיעיםמתממשיםשבהזמןתקופתהיאאקוטיתאפיזודההזמן.וקריטריוןבדיאגנוזה

הסימפטום.

זמןתקופתהיאחלקיתהפוגה:)remission(חלקיתהפוגהשלבמצבכיוםראשונה,אפיזודה▪

מופיעיםההפרעהשלהמגדיריםהקריטריוניםושבהקודמתאפיזודהלאחרשיפורמושגשבמהלכה

חלקית.

קודמתאפיזודהלאחרזמןתקופתהיאמלאההפוגה:מלאהבהפוגהכיוםראשונה,אפיזודה▪

שבמהלכה סימפטומים של ההפרעה אינם קיימים.

אפיזודות מרובות, כיום באפיזודה אקוטית.▪

אפיזודות מרובות, כיום בהפוגה חלקית.▪
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אפיזודות מרבות, כיום בהפוגה מלאה.▪

נשאריםההפרעהשלהמאובחניםהתסמיניםשלהקריטריוניםאתהתואמיםהסימפטומים:המשכיות▪

יחסיבאופןקצרמאדסיפיתתסימפטוםישנושבהןתקופותעםהמחלה,מהלךמרביתלמשך

למהלך הכולל של המחלה.

ציין מידת חומרה נוכחית:

מחשבותכוללפסיכוזה,שלהעיקרייםהסימפטומיםשלכמותיתהערכהידיעלהיאנמדדתהחומרה

אחדכלשליליים.ותסמיניםאבנורמלית,פסיכומוטוריתהתנהגותמאורגן,לאדיבורהזיות,שווא,

האחרונים)הימים7-בביותר(החמורשלוהנוכחיתהחומרהבמידתנצפהלהיותעשוייםאלומתסמינים

וחמור).(נוכח4ועדנוכח)(לא0מ-הנעיםדרגות5שלבסולם

הערה : אבחון של הפרעה של מחשבות שווא יכול להתבצע ללא שימוש במציין מידת חומרה זו.

Brief–קצרהפסיכוטיתהפרעה Psychotic Disorder

חייב)3או1,2(הבאיםמהסימפטומיםאחדלפחותהבאים.מהסימפטומיםיותראואחדקיימיםא.

להתקיים:

דלוזיות (מחשבות שווא).1

הלוצינציות (הזיות קוליות).2

ביןקשר[איןקוהרנטיותחוסראומהפסיםירידהתכופותלעתים(למשלמאורגןלאדיבור.3

המילים]).

התנהגות מוגזמת, לא מאורגנת או קטטונית..4

שים לב : אין לכלול את הסימפטום אם הוא תגובה מקובלת מבחינה תרבותית.

לרמתמלאהחזרהתוךמחודש,פחותאבלאחדיוםלפחותהואההפרעהשלהאפיזודהמשךב.

תפקוד פרה-מורבידית.
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סממניםעםביפולאריתהפרעהאומאג'ורידיכאוןבאמצעותיותרטובההפרעהאתלהסבירניתןלאג.

מיוחסתלאההפרעהכןכמוקטטוניה.אוסכיזופרניהכמואחרתפסיכוטיתהפרעהאופסיכוטיים

להשפעות  פסיכולוגיות של חומר (למשל שימוש לרעה בסמים, תרופות) או מצב רפואי אחר.

יש לציין אם:

BRIEF(ניכרלחץגורםעם REACTIVE PSYCHOSIS(:בתגובהמופיעיםהסימפטומיםאם

דומותבנסיבותאחדכלעבורכמעטניכרבאופןמלחיציםיהיוביחד,אונפרדשבאופןלאירועים,

בתרבות האנושית.

שבאופןלאירועיםבתגובהמתקיימיםאינםהסימפטומיםאםלעין:נראהלחץלחץ/גורמיגורםללא

נפרד או ביחד יהיו מלחיצים באורח ניכר כמעט כל אחד בתרבות הפרט.

postpartum(הלידהלאחר onset(–שבועות4כדיתוךאוהיריוןבמהלךהינהההתחלהכאשר

לאחר הלידה.

יש לציין אם:

להפרעה נפשית אחרת).(מתייחס לקריטריונים של קטטוניה המתקשריםעם קטטוניה-

פסיכוזה,שלהעיקרייםהסימפטומיםשלכמותיתהערכהפיעלמדורגתהחומרהנוכחית:חומרהציון

וסימפטומיםאבנורמליתמוטוריתפסיכוהתנהגותמאורגן,לאדיבורהלוצינציות,דלוזיות,לרבות

במהלךחמור(הכישלוהחומרהדרגתבשלמדורגלהיותיכולהללומהסימפטומיםאחדכלשליליים.

וחמור).(קיים4ל-קיים)(לא0מ-החל–דרגות5שלסולםגביעלהאחרון)השבוע

אלהחומרהבסממניהשימושללאלהיעשותיכולהקצרהפסיכוטיתהפרעהשלהאבחנהלב:שים

.specifier(ב-(דהיינו

Schizophreniform–סכיזופרניפורםהפרעת
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A.(אואחדחודששלתקופהבמהלךמשמעותיתנכחמהםאחדכלמהבאים,יותר)(אושתיים

):3(או),2(),1(להיותחייבמהבאיםאחדלפחותבהצלחה).טופלאםפחות

דלוזיות..1

הזיות (הלוצינליות)..2

חוסראו)derailment(גבוההבתדירותהשמטות(למשלמאורגןלאדיבור.3

קוהרנטיות-בלבול).

התנהגות לא מאורגנת באופן קיצוני, או קטטונית..4

מוטיבציה).אוהנעה=חוסרavolitionאומונמךרגשידיבור(למשל,שלילייםתסמינים.5

B.הדיאגנוזהכאשרחודשים.6מ-פחותאבלאחדחודשלפחותנמשכתההפרעהשלאפיזודה

חייבת להיעשות בלי לחכות להחלמה, היא צריכה להיות מסויגת כ"זמנית".

C.כינשללו,פסיכוטייםמאפייניםעםביפולאריתהפרעהאודכאוןוהפרעתסכיזואפקטיביתהפרעה

אוהאקטיבי,בשלבהתסמיניםעםביחדהופיעולאמאניהאומז'ורידיכאוןשלאפיזודות)1(או

מינוריזמןלמשךהופיעוהםהפעיל,השלבלתסמיניבמקבילמצב-רוחאירועיהופיעואם)2(

מסך הכל פרק הזמן של תקופות המחלה הפעילה והשרידית.

D.אותרופות),סמים(למשלכלשהוחומרשלהפיסיולוגיותלהשפעותיומיוחסתאינהההפרעה

ממצב רפואי אחר.

ציין אם:

סימפטומיםשלבולטתהופעהמהבאים:שנייםלפחותשלנוכחותמצריךזהמאפייןטובה:פרוגנוזהעם

אובלבולבתפקוד;אורגילהלאבהתנהגותהנראיםהשינוייםמתחילתשבועות4בתוךפסיכוטיים

מבוכה; תפקוד תעסוקתי וחברתי טוב מלפני המחלה; והעדר אפקט שטוח או קהה.

לעיל לא התקיימו.כאשר שניים או יותר מהמאפייניםללא פרוגנוזה טובה:

ציין אם:

).60-61עמ'להגדרה,אחרת,נפשיתמחלהעםהקשורהקטטוניהלקריטריון(מתייחסקטטוניהעם

ציין מידת חומרה נוכחית:
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דלוזיות,כוללפסיכוזה,שלהעיקרייםהסימפטומיםשלכמותיתהערכהידיעלנמדדתהחומרה

אחדכלשליליים.ותסמיניםאבנורמלית,פסיכומוטוריתהתנהגותמאורגן,לאדיבורהלוצינציות,

הימיםבשבעתחמור(הכישלוהנוכחיתהחומרהבמידתנצפהלהיותעשויהאלהמהסימפטומים

.וחמור)(נוכח4ועדנוכח)(לא0מ-דרגות5שלבסולםהאחרונים)

שם לב: אבחון ההפרעה יכול להיעשות ללא שימוש בציין מידת החומרה.

Schizophrenia–סכיזופרניה

A.הזמןמןניכרחלקקייםמהםאחדשכלשלהלן,מהתסמיניםיותר)(אושנייםאופייניים:תסמינים

,1מהבאיםאחדלפחותלהופיעחייבבהצלחה).טופלאםפחות,(אואחדחודששלתקופהלאורך

:3או2

(דלוזיות)הרהורי-שווא.1

(הלוצינציות)הזיות.2

קוהרנטיות)חוסראו)derailment(גבוההבתדירות(השמטותלא-מאורגןדיבור.3

קטטוניתאוקיצוני,באופןמאורגנתלאהתנהגות.4

מוטיבציה)אוהנעה=חוסרavolitionאומונמךרגשי(דיבורשלילייםתסמינים.5

B.כגוןיותראואחדעיקריבתחוםהתפקודרמתההפרעהפרוץמאזשחלףמהזמןניכרבחלק

לפנישהושגהמזוניכרתבמידהנופלתהאישיים,לצרכיםדאגהאובינאישיים,יחסיםעבודה,

להגיעיכולתחוסרההתבגרות,בגילאובילדותחלהההתפרצותאם(או,ההפרעההתפרצות

לרמה הצפויה ביחסים בינאישיים, בלימודים או בעבודה).

C.:שישהשלזותקופהחודשים.שישהבמשךלפחותמתמידיםלהפרעהמתמשכיםסימניםמשך

המתאימיםבהצלחה)טופלואםפחות,(אותסמיניםשלאחדחודשלפחותלכלולחייבתחודשים
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תסמיניםשלתקופותלכלולויכולההפעיל)השלבשלתסמינים(כלומרא',לקריטריון

סימניאלה,מחלהשרידיבעלותאומחלהמבשרותבתקופותשרידיים.אומבשרי-מחלה

המפורטיםהתסמיניםמןיותראובשנייםאובלבדשלילייםבתסמיניםלהתבטאיכוליםההפרעה

בקריטריון א' בצורה ממותנת (למשל אמונות מוזרות או התנסויות תפיסתיות יוצאות-דופן).

D.אודכאוןוהפרעתסכיזואפקטיביתהפרעהמצב-רוח:והפרעתסכיזואפקטיביתהפרעהשלילת

התסמיניםעםביחדהופיעולאמאניהאומז'ורידיכאוןשלאפיזודות)1(כינשללו,ביפולארית

הופיעוהםהפעיל,השלבלתסמיניבמקבילמצב-רוחאירועיהופיעואם)2(אוהאקטיבי,בשלב

למשך זמן מינורי מסך הכל פרק הזמן של תקופות המחלה הפעילה והשרידית.

E.שלהפיסיולוגיותלהשפעותיומיוחסתאינהההפרעהכללי:רפואימצב/בחומריםשימוששלילת

חומר כלשהו (כגון סם או תרופה) או ממצב רפואי אחר.

F.אוהאוטיסטיהספטרוםהפרעתשלהיסטוריהישאםרחבת-היקף:התפתחותלהפרעתקשר

קיימיםאםרקסכיזופרניה,שלנוספתאבחנהתינתןהילדות,שלתקשורתהפרעתפרוץ

והמתקיימיםלסכיזופרניה,שדרושיםאחריםלסימפטומיםבנוסףבולטים,הזיותאוהרהורי-שווא

במשך חודש אחד לפחות (או פחות, אם טופלו בהצלחה).

ציין אם:

עומדיםאינםואםמהמחלה,שנהשלזמןפרקלאחררקבשימושיהיוהבאיםהמחלהמהלךמאפייני

בסתירה לקריטריוני האבחון של מהלך המחלה:

התואמיםההפרעהשלראשוןאינדיקציה/מצגאקוטית:באפיזודהכיוםראשונה,אפיזודה▪

שבהזמןתקופתהיאאקוטיתאפיזודההזמן.וקריטריוןבדיאגנוזהשהוגדרלסימפטום

מתממשים ומופיעים קריטריוני הסימפטום.

שבמהלכהזמןתקופתהיאחלקיתהפוגהחלקית:)remission(בהפוגהכיוםראשונה,אפיזודה▪

מושג שיפור לאחר אפיזודה קודמת ושבה הקריטריונים המגדירים של ההפרעה מופיעים חלקית.
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קודמתאפיזודהלאחרזמןתקופתהיאמלאההפוגהמלאה:בהפוגהכיוםראשונה,אפיזודה▪

שבמהלכה סימפטומים של ההפרעה אינם נוכחים.

שלמינימוםלאחרלהקבעעשויותמרובות,אפיזודותאקוטית:באפיזודהכיוםמרובות,אפיזודות▪

אחת).מעידה/חזרהומינימוםהפחתה,הראשונה,האפיזודהלאחר(כלומר,אפיזודות2

אפיזודות מרובות, כיום בהפוגה חלקית▪

אפיזודות מרובות, כיום בהפוגה מלאה:▪

ההפרעהשלהמאובחניםהתסמיניםשלהקריטריוניםאתהתואמיםהסימפטומיםהמשכיות:▪

קצרמאודסיפיתתסימפטוםישנושבהןתקופותעםהמחלה,מהלךמרביתלמשךנשארים

באופן יחסי למהלך הכולל של המחלה.

אין צורך לפרט :

)119-120עמלהגדרה,אחרת,נפשיתמחלהעםהקשורהקטטוניהלקריטריון(בהתייחסקטטוניהעם▪

ציין מידת חומרה נוכחית:

דלוזיות,כוללפסיכוזה,שלהעיקרייםהסימפטומיםשלכמותיתהערכהידיעלנמדדתהחומרה

אחדכלשליליים.ותסמיניםאבנורמלית,פסיכומוטוריתהתנהגותמאורגן,לאדיבורהלוצינציות,

הימיםבשבעתחמור(הכישלוהנוכחיתהחומרהבמידתנצפהלהיותעשויהאלהמהסימפטומים

וחמור).(נוכח4ועדנוכח)(לא0מ-דרגות5שלבסולםהאחרונים)

אבחון סכיזופרניה יכול להעשות ללא השימוש בציינן מידת החומרה.

Schizoaffective–סכיזואפקטיביתהפרעת Disorder

קריטריונים לאבחון

A.בומאניה)אומז'ורי(דיכאוןרוחמצבאפיזודתמתרחשתבמהלכהמחלהשלרציפהתקופה

סכיזופרניה.שלAקריטריוןעםזמנית
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דכאונירוחמצב–A1קריטריוןאתלכלולחייבתהמז'וריהדיכאוןאפיזודתהערה:

B.או(מאניתרוחהמצבאפיזודתבהעדריותראושבועייםבמהלךהלוצינציותאודלוזיות

דכאונית), במהלך תקופת החיים של המחלה

C.שלהפעילההתקופהברובמתקיימיםרוחמצבאפיזודתשלהקריטריוןמתוךסימפטומים

המחלה

D.המחלה אינה בעקבות אפקט של שימוש בחומרים (סמים או תרופות) או מצב רפואי אחר

פרוט  תת סוגים:

גםדיכאוניתאפיזודההמחלה.ממצגחלקהיאמאניתאפיזודהאםמאובחןזהסוגתת–ביפולריסוג

יכולה להופיע

הוא חלק ממצג המחלה–  תת סוג זה מאובחן במקרה שרק דיכאון מז'וריסוג דכאוני

פרוט אם:

)119-120עמ'אחרתנפשיתלהפרעההקשורהלקטטוניהלקריטריון(מתייחסקטטוניהעם

פרוט אם:

הקריטריוןאתסותרותלאואםהמחלהשלשנהאחרירקבשמושלהיותיכולותהבאותהאבחנות

האבחוני:

הסמפטוםאתפוגשההפרעהשלהראשוניהמצג–אקוטיתבאפיזודההמופיעהראשונהאפיזודה

המאובחן ואת זמן הקריטריון. אפיזודה אקוטית היא תקופת זמן בה הקריטריון הסימפטומטי הוא מלא.

אחרישיפורחלבהזמןתקופתהיאחלקיתרמיסיה–חלקיתברמיסיההמופיעהראשונהאפיזודה

אפיזודה קודמת ובה הקריטריון המגדיר של ההפרעה מתמלא באופן חלקי

קודמתאפיזודהלאחרזמןתקןפתהיאמלאהרמיסיה–מלאהברמיסיההמופיעהראשונהאפיזודה

בה לא קיימים כלל סימפטומים

אפיזודותשתישלמינימוםלאחרלהקבעיכולות–אקוטיתבאפיזודהמופיעותמרובות,אפיזודות

(למשל, אפיזודה ראשונה, רמיסיה ואז מינימום של השנות אחת)

אפיזודות מרובות, מופיעות ברמיסיה חלקית
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אפיזודות מרובות מופיעות ברמיסיה מלאה

מהלךברובנשאריםההפרעהשלהסימפטומטיהאבחוןקריטריוןאתתואמיםהסימפטומים:מתמשכים

המחלה, עם תקופות סימפטומים תת סיפיות קצרות ביותר ביחס למהלך הכולל

דלוזיותכוללהפסיכוזהשלהמרכזייםהסימפטומיםשלכמותישאלוןע"ינקבעתחומרהחומרה:

אחדכלשליליים.וסימפטומיםאבנורמליתמוטוריתפסיכוהתנהגותמאורגן,לאדיבורוהלוצינציות,

-לא0(0-4שלבסקלההאחרונים)ימיםבשבעהחמור(הכיחומרתולפימדורגהאלהמהסימפטומים

חמור).-4מופיע,

אבחון הפרעה סכיזואפקטיבית יכול להיעשות ללא שימוש בקריטריון החומרה

מרכיבים אבחוניים

מציגהאדםבהמחלהשלרציפהתקופהשלהערכהעלמבוסססכיזואפקטיביתהפרעהאבחון

נעשיתבהכרח,לאאךכלל,בדרךהיאהאבחנהפסיכוטית.מחלהשלחלקייםאופעיליםסימפטומים

מתקיים.סכיזופרניהשלAקריטריוןהתקופה,במהלךלעיתיםהמחלה.שלהפסיכוטיתהתקופהבמהלך

הפרעתשלהופעהאוהאוטיסטיתהקשתעל(הפרעהFוקריטריוןחברתי)תפקוד(חוסרBקריטריון

לסכיזופרניהAלקריטריוןבנוסףלהתקיים.חייביםלאסכיזופרניהשלבילדות)אחרתתקשורת

נפוץהנאהאוענייןשהעדרבגללסכיזואפקטיבית).להפרעהA(קריטריוןרוחמצבאפיזודתמתקיימת

המז'וריהדיכאוןשלהאפיזודהסכיזואפקטיביתלהפרעהAקריטריוןאתלקייםמנתעל,בסכיזופרניה

התקופהברובמופיעותמאניהאודכאוןשלאפיזודותזמן.לאורךנרחבדכאונירוחמצבלבטאאמורה

להפרידכדיסכיזואפקטיבית).להפרעהC(קריטריון)Aׂקריטריוןשהופיע(לאחרהמחלהשלכולה

הלוצינציותאודלוזיותפסיכוטיים,מרכיביםעםביפולריתהפרעהאומדיכאוןסכיזואפקטיביתהפרעה

במהלךמסוימתבנקודהמאני)או(דיכאוניהרוחמצבאפיזודתבהעדרשבועייםלפחותלהופיעחייבות

להיותיכוליםלאהסימפטומיםסכיזואפקטיבית).להפרעהB(קריטריוןהמחלהשלהחייםתקופתמשך

סכיזואפקטיבית).להפרעהD(קריטריוןאחררפואימצבאוחומריםשללאפקטיםמיוחסים



38



39

הפרעות בי-פולאריות
Bipolar and Related Disorders

Major–דכאוניתאפיזודה Depressive episode

A.5הקודם:מהתפקודשינויומייצגיםשבועות2במהלךהופיעוהבאיםמהסימפטומיםיותר)(או

עניין או הנאה.איבודאומצב תת דכאוניאולפחות אחד מהסימפטומים הוא

אחר.אל תכלול סימפטומים שבבירור יש ליחסם למצב רפואי:הערה

מרגיש(לדוגמא,סובייקטיבידו"חשלאינדיקציהלפיהיום,כלכמעטהיום,רובדכאונירוחמצב.1

מלאכשהואמופיע(לדוגמא,אחריםידיעלשנעשתהאבחנהאותקווה)חסרריקני,עצוב,

עצבני).: אצל ילדים ומתבגרים יכול להיות מצב רוחהערהדמעות). (

ידי(עליוםכלכמעטהיום,רובפעילויותבכלכמעטאובכלניכר,באופןירודיםהנאהאועניין.2

אינדיקציה של דו"ח סובייקטיבי או תצפית).

יותרשלשינוי(לדוגמא,במשקלמעליםאודיאטהעושיםלאכאשרמשמעותימשקלאובדן.3

ישבילדים:הערה(יום.בכלכמעטבתיאבון,עליהאוירידהאוחודש)במשךהגוףממשקל5%מ-

לקחת בחשבון גם אי הצלחה לעלות במשקל כפי שמצופה)

אינסומניה או היפרסומניה כמעט בכל יום.4

(נצפהיוםבכלכמעטפסיכומוטורי)retardation(עיכוב/איחוראו)agitationהתרגשות/תסיסה/(.5

על ידי אחרים, או רק תחושות סובייקטיביות של חוסר מנוחה או היותו איטי יותר).

יוםכלכמעטאנרגיהאובדןאו)fatigue(עייפות.6

בכלכמעטדלוזיונית)להיות(שיכולהמותאמתלאאומוגזמתאשמהאוערךחוסרשלתחושות.7

selfעצמי-גינוירק(לאיום reproachחולה).היותולגביאשמהאו

ידי(עליוםבכלכמעט,indecisivenessהחלטיות-חוסראולהתרכזאולחשובמופחתתיכולת.8

דו"ח סובייקטיבי או כפי שנצפה על ידי אחרים)
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suicidal(אובדניותמחשבותמלמות),פחדרק(לאמוותעלחוזרותמחשבות.9 ideation(חוזרות

ללא תכנית ספציפית, או ניסיון להתאבדות או תכנית ספציפית לביצוע התאבדות.

אוחברתי,אותעסוקתיליקויאוקליניתמשמעותית)distress(למצוקהגורמיםהסימפטומים.10

בתחומים חשובים אחרים בתפקוד.

האפיזודה אינה קשורה להשפעות פיזיולוגיות של חומרים או מצב רפואי אחר..11

בהפרעהשכיחותהןמאז'ורידיכאוןהפרעותמאז'ורי.דיכאוןאפיזודותמהוותA-Cקריטריוניםהערה:

.1ביפולאריתהפרעהשלהאבחנהלצורךנדרשותלאהןאך,1ביפולארית

אוקשהרפואיתמחלהטבע,מאסוןאבדותכסף,שכול,(לדוגמא,משמעותילאובדןהערה:תגובות

אינסומניה-האובדן,עלהרהורים),intense(עזעצבשלהתחושותאתלכלותעלולותיכולת)חוסר

לאפיזודתדומיםלהיותהעלולים,Aבקריטריוןשצוינובמשקלירידהתיאבון,חוסרשינה,נדוני

לאובדן,למותאמיםנחשביםאומובניםלהיותעשוייםאלהשהסימפטומיםאףעלדיכאון.

להילקחצריכהמשמעותילאובדןהנורמליתלתגובהבנוסףמאז'ורידיכאוןאפיזודתשלההופעה

ההיסטוריהעלהמבוססקליני,דעתשקולהפעלתדורשתנמנעבלתיבואפןזו,החלטהבחשבון.

של האדם ונורמות תרבותיות לביטוי המצוקה בקונטקסט האובדן.

Manic–מאניתאפיזודה episode

A.אוואנרגיהעצבניאומוגזםמרומםעקביבאופןשהוארוחומצבאבנורמליותשלמובחנתתקופה

מופיעהשבוע,לפחותנמשכתואבנורמלי.עקביבאופןועולהומתמידהמטרהמכוונתפעילות

למשך רוב היום, כמעט כל יום (או למשך כל זמן שהוא, אם אשפוז הכרחי).
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B.יותר)(או3המוגברות,האנרגיהאווהפעילותהרוחמצבהפרעותתקופתבמהלך

שינויומייצגיםמשמעותיתבמידהמתקיימיםעצבני)רקהואהרוחמצבאם4(מהסימפטומים

הנראה לעין מההתנהגות הרגילה:

הערכה עצמית מופרזת או גרנדיוזיות.1

שינה).שעות3אחרירקשנחמרגיש(למשל,לישוןבצורךירידה.2

פטפטן יותר מהרגיל או לחוץ להמשיך לדבר.3

4.Flight of ideas-רצות.שהמחשבותסובייקטיביתחוויהאורעיונותטיסת

5.Distractibility-שהואחיצונילגורםמידיבקלותשנמשכתלבתשומת(כלומר,מוסחות

לא חשוב או לא רלוונטי) שנצפתה או דווחה.

אומינית)אובי"ס,אובעבודהחברתית,(אומטרהמוכוונתבפעילותעליה.6

.פסיכומוטוריתagitationתסיסה/התרגשות-

מסעות(לדוגמא,כואבותלתוצאותגבוהפוטנציאללהןשישבפעילויותמוגזמתמעורבות.7

עסקיותהשקעותאומיניתהתנהגותדעתבשיקולחוסרמרוסנים/בלתיקניה

מטופשות).

C.להצריךאותעסוקתיאוחברתיבתפקודניכרליקוילגרוםכדידיהחמורההרוחמצבהפרעת

אשפוז על מנת למנוע נזק לעצמו או לאחרים, או שיש מאפיינים פסיכוטיים.

D.טיפולאותרופהבסם,(שימושחומרשלפיזיולוגייםלאספקטיםהאפיזודהאתלייחסניתןלא

אחר) או למצב רפואי אחר.

חשמלי)בהלםטיפולתרופה,(למשלדיכאוןנגדטיפולבמהלךשמופיעהמלאהמאניתאפיזודההערה:

לאפיזודהמספיקההוכחהזוהטיפול,שלהפיזיולוגילאפקטמעברמלאסינדרוםשלברמהנמשכתאך

.1ביפולאריתולכן-מאנית

עלנדרשתהחייםלמשךאחתמאניתאפיזודהלפחותמאנית.אפיזודהמהוויםA-Dקריטריוניםהערה:

.1ביפולאריתשלדיאגנוזהלתתמנת
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Hypomanic–היפו-מאניתאפיזודה episode

A.אוואנרגיהעצבניאומוגזםמרומםעקביבאופןשהוארוחומצבאבנורמליותשלמובחנתתקופה

עוקבים,ימים4לפחותנמשכתואבנורמלי.עקביבאופןועולהומתמידהמטרהמכוונתפעילות

מופיעה רוב היום, כמעט כל היום.

B.יותר)(או3המוגברות,האנרגיהאווהפעילותהרוחמצבהפרעותתקופתבמהלך

שינויומייצגיםמשמעותיתבמידהמתקיימיםעצבני)רקהואהרוחמצבאם4(מהסימפטומים

הנראה לעין מההתנהגות הרגילה:

הערכה עצמית מופרזת או גרנדיוזיות.1

שינה).שעות3אחרירקשנחמרגיש(למשל,לישוןבצורךירידה.2

פטפטן יותר מהרגיל או לחוץ להמשיך לדבר.3

4.Flight of ideas-רצות.שהמחשבותסובייקטיביתחוויהאורעיונותטיסת

5.Distractibility-שהואחיצונילגורםמידיבקלותשנמשכתלבתשומת(כלומר,מוסחות

לא חשוב או לא רלוונטי) שנצפתה או דווחה.

אומינית)אובי"ס,אובעבודהחברתית,(אומטרהמוכוונתבפעילותעליה.6

מטרה).מוכוונתשינהפעילות(כלומר,פסיכומוטוריתagitationתסיסה/התרגשות-

מסעות(לדוגמא,כואבותלתוצאותגבוהפוטנציאללהןשישבפעילויותמוגזמתמעורבות.7

קניה בלתי מרוסנים ,חוסר שיקול דעת /זהירות במיניות או השקעות עסקיות מטופשות).
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C.אתלואיןכאשרהאדםאתמאפייןשאינובתפקיד,משמעיחדלשינויקשורההאפיזודה

הסימפטומים.

D..הפרעת מצב הרוח והשינוי בתפקוד ניתנים לצפייה על ידי אחרים

E.לחייבאותעסוקתיאוהחברתיבתפקידניכרלליקוילגרוםכדיחמורהאינההאפיזודה

היפו(ולאמאניתהיאההגדרהפיעלהאפיזודהפסיכוטיים,מאפייניםישאםאשפוז.

מאנית).

F..(לדוגמא סמים, תרופות או טיפול) לא ניתן לייחס את ההפרעה לאפקטים פיזיולוגיים של חומרים

anti-depressionדיכאון-נגדטיפולבמהלךשצצהמלאההיפומאניתאפיזודההערה: treatment

שלפיזיולוגייםלאפקטיםמעברסינדרוםשלברמהנמשכתאךחשמלי)שוקאותרופות(לדוגמא,

באבחנהבזהירותלנקוטישזאת,אםהיפומאנית.אפיזודהשללאבחנהמספיקההוכחהזוהטיפול,

דיכאון)אנטיבטיפולשימושבעקבתתסיסהאובעצבנותעלייה(במיוחדשנייםאואחדוסימפטוםבמידה

מוקדמת(נטייהdiathesisעליעידובהכרחלאוגםהיפומאניתאפיזודהלאבחוןכמספיקיםייחשבולא

לסבול מביפולאריות).

דו-קוטביתבהפרעהשכיחותהיפומאניותאפיזודותהיפומאנית.אפיזודהמהוויםA-Fקריטריוניםהערה:

.ביפולאריות)ללאהיפומאנית(אפיזודה1לביפולאריותאינדיקציהמהוויםבהכרחלאאך,1

Bipolar–1בי-פולאריתהפרעה I Disorder

קריטריונים לאבחון

A.קריטריוניםאחתמאניתלאפיזודהלפחותמולאוהקריטריונים)A-Dמאנית).אפיזודהעבור
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B.הפרעהידיעליותרטובמוסבריםלאמאז'וריודיכאוןמאניתאפיזודהשלההופעות

עלאחרסוגכלאודלוזיההפרעתסכיזופרניפורמית,הפרעהסכיזופרניה,סכיזו-אפקטיבית,

הספקטרום של סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות.

):Specify(שלסימניםעםמופיעאםלצייןיש

▪anxious distress-חרדתיתמצוקה

▪mixed features-ודיכאוןוהיפומאניהמאניהתהפוכות

▪rapid cycling-מהירהמעגליות

▪Melancholic features-תרופתילטיפולמיועדמובהק,ביולוגי

▪Atypical features-ובשינהבתיאבוןעליה

▪Mood congruent psychotic featurs–הרוחמצבעםבהלימהפסיכוטיםמאפיינים

▪Catatonia-אותולפסלשניתןגופנימצבאונוקשהקיפאון

▪Peripartum onset-הלידהכדיתוך

▪Seasonal pattern-השמשלאורלחשיפהשקשורההפרעהעונתי.דפוס

Bipolar–2בי-פולאריתהפרעה II Disorder

שיתקיימו:הכרחיIIמסוגביפולאריתהפרעהלאבחןמנתעל

הקריטריונים לאפיזודה היפומאנית, בעבר או כיום▪

הקריטריונים לדיכאון מאז'ורי, בעבר או כיום.וגם▪

קריטריונים לאבחון

A.קריטריוניםאחתהיפומאניתלאפיזודהלפחותמולאוהקריטריונים)A-Fכפילהיפומאנית

מאז'ורי).דיכאוןהפרעתתחתA-C(קריטריוניםאחתמאז'ורידיכאוןאפיזודתולפחותשתוארו)
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B.מעולם לא הייתה אפיזודה מאנית

C.עליותרטובמוסברותאינהמאז'ורי,דיכאוןואפיזודתהיפומאניתאפיזודהשלראשוניתההופעה

הפרעהאודלוזיההפרעתסכיזופראניפורמית,הפרעתסכיזופרניה,סכיזואפקטיבית,הפרעהידי

אחרת מפורטת או לא בספקטרום הסכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות אחרות.

ביןתכופיםמשינוייםכתוצאההנגרמיםצפויהלאהתנהגותשלמצבשלאודיכאוןשלהסימפטומים

תחוםאותעסוקתיחברתי,ליקויאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמיםלהיפומאניהדיכאוניותתקופות

תפקודי משמעותי אחר.

):Specify(אםלצייןיש

a.אחרונהאואפיזודה נוכחית

היפומאניה)1

דיכאון)2

b.עםאם מופיעיש לציין

1(anxious distress-חרדתיתמצוקה

2(mixed features-ודיכאוןוהיפומאניהמאניהתהפוכות

3(rapid cycling-מהירהמעגליות

4(Mood congruent psychotic featurs–הרוחמצבעםבהלימהפסיכוטייםמאפיינים

5(Mood incongruent psychotic featurs–מצבעםבהלימהשאינםפסיכוטייםמאפיינים

הרוח

6(Catatonia-אותולפסלשניתןגופנימצבאונוקשהקיפאון

7(Peripartum onset-הלידהכדיתוך

8(Seasonal pattern-השמשלאורלחשיפהשקשורההפרעהעונתי.דפוס

c.יש לציין אם הקריטריונים לאפיזודת מצב רוח לא נענו

1(In partial remission–חלקיתברמיסיה

2(In full remision–מלאהברמיסיה
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d.אם הקריטריונים לאפיזודת מצב רוח נענומידת חומרהיש לציין

1(Mild–קלה

2(Moderate–בינונית

3(Severe-חמורה
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Cyclothymic–ציקלוטמיתהפרעה Disorder

A.סימפטומיםעםתקופותמספרהיוומתבגרים)בילדיםשנה(לפחותשנתייםלמשךלפחות

עםתקופותומספרהיפומאניתלהפרעההקריטריוניםהתמלאולאואשרהיפומאניים,

סימפטומים דיכאוניים, שלא התמלאו כל הקריטריונים להפרעת דיכאון מאז'ורי.

B.ההיפומאניההתקופותובמתבגרים),בילדיםשנה(לפחותמשנתייםלמעלהשלתקופהבמהלך

והדיכאון נכחו לפחות מחצית מהזמן, והאדם היה עם הסימפטומים יותר מחודשיים ברצף.

C..מעולם לא מולאו הקריטריונים לדיכאון מאז'ורי, מאניה או אפיזודה היפומאנית

D.בקריטריוןהסימפטומיםA,סכיזו-אפקטיבית,הפרעהידיעליותרטובהבצורהמוסבריםאינם

בספקטרוםאחרתהפרעהאודלוזיה,הפרעותסכיזופראניפורמית,הפרעהסכיזופרניה,

הסכיזופרניה או הפרעה פסיכוטית אחרת.

E.מצבאותרופה)אוסם(לדוגמא,חומרשלפיזולוגיותלהשפעותמיוחסיםאינםהסימפטומים

).hyperthyroidism(לדוגמא,אחררפואי

F.אחרבתחוםאותעסוקתיחברתי,ליקויאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמיםהסימפטומים

משמעותי בתפקוד.

יש לציין אם מופיע עם הפרעת חרדה.
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הפרעות דיכאון
Depressive Disorders

Disruptive–הרוחמצבויסותהפרעת Mood Regulation Disorder

A.כלפיפיסית(אגרסיההתנהגותיו/אווורבליבאופןהנראותוחמורותחוזרותרוחמצבהתפרצויות

אולסיטואציהביחסבמשךאובעוצמהמפרופורציותיוצאותאומוגזמותשהןרכוש)אואנשים

לפרובוקציה.

B.התפתחותיים.שלביםעםעקביותאינןהרוחמצבהתפרצויות

C.יותר.אושבועפעמיםשלושבממוצעמופיעה,הרוחמצבהתפרצות

D.ע"יונצפהיום,כלכמעטהיום,רובכועסאובהתמדהעצבניהואהמזגההתפרצויותביןהרוחמצב

אחרים.

E.קריטריוניםA-D3שלרציפהשלתקופההיתהלאלאדםזהזמןבמשךיותר.אוחודשים12נכחו

.A-Dמקריטריוניםהסימפטומיםכלבלייותראוחודשים

F.קריטריוניםA-וDונמצאעמיתים)בביה"ס,(בבית,הסביבותשלושמתוךשתייםבלפחותנוכחים

חמור בלפחות אחד מהם.

G.18גילאחריאו6גיללפנילראשונהלהיעשותצריכהלאהדיאגנוזה.

H.הקריטריוניםתחילתגילאבחנה,ע"יאוהיסטוריתA-E10גיללפניהוא.

I.הסימפטומליים,הקריטריוניםבמהלכהאחדמיוםיותרשנמשכהברורהתקופההיתהלאמעולם

מלבד משך, של מאניה או היפומאניה נפגשו.

בציפייהאומאודחיוביאירועשלבהקשרשמופיעכמומרומם,רוחמצבשלהולמתהתפתחותהערה:

לו, לא צריך להיחשב כסימפטום של מאניה או היפומאניה.
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J.יותרטובמוסברתואינהמג'ורידיכאוןהפרעתשלאפיזודהבמהלךבלעדיתמופיעהאינהההתנהגות

ע"י הפרעה נפשית אחרת (אוטיזם, הפרעת חרדה פוסט טראומטית, דיסתימיה, הפרעת חרדת פרידה).

intermittentמנוגדות,הפרעותעםלהתקייםיכולהאינההזוהדיאגנוזההערה: explosive disorder

מג'ורי.דיכאוןהפרעתכוללאחרות,עםזמניתבולהתקייםיכולהלאשהיאמשוםביפולרית,הפרעהאו

dysregulationרוחמצבהפרעותמשניקריטריוניםפוגשיםהסימפטומיםבהםמקרים disorder-ו

oppositional defiant disorderשלהאבחנהאתרקלקבלצריךdisruptive mood dysregulation

disorder.שלהאבחנההיפומאנית,אומאניתאפיזודהבעברחווההאדםאםdisruptive mood

dysregulation disorder,להינתן.צריכהלא

K.אחר.נוירולוגיאורפואילמצבאוחומריםשלפסיכולוגיותלהשפעותהסימפטומיםאתלייחסניתןלא

Major–מז'ורידיכאון Depressive Episode

A. מהתנהגותשינויומייצגיםהשבועייםאותםבמשךקיימיםהיוהבאיםמהסימפטומיםיותר)(או5

הנאה.אוענייןאיבוד)2(אומדוכארוחמצב)1(אוהואמהסימפטומיםאחדלפחותקודמת,

אחר.לא כולל סימפטומים שבמובהק משויכים למצב רפואיהערה:

חוסראוריקנות,עצבות,(תחושתעצמיבדיווחשדווחיום,כלכמעטהיום,רובדכאונירוחמצב.1

תקווה) או נצפה על ידי אחרים (הערה: אצל ילדים ומתבגרים יכול להיות מצב רוח עצבני).

אועצמי(דיווחיוםכלכמעטהיום,רובפעילויותכלכמעטאובכל,הנאהאובענייןבולטצמצום.2

נצפה ע"י אחרים).

חודש),תוךהגוףממשקל5%ב(שינויבמשקלעליהאובדיאטהלאבמשקלמשמעותיתירידה.3

או ירידה/ עליה בתיאבון כמעט כל יום (בילדים, נכשלה הציפייה לעליה במשקל).

נדודי שינה או יתר שינה כמעט כל יום..4
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בלבדעצמידיווחלאאחרים,ע"י(נצפהיוםכלכמעטמוטוריתהאטהאופסיכומוטוריתתסיסה.5

על תחושת חוסר מנוחה או האטה).

תשישות או חוסר אנרגיה  כמעט כל יום..6

תחושת חוסר ערך או אשמה מוגזמת או לא מותאמת (שיכולה להיות דלוזיה), כמעט כל יום..7

צמצום היכולת להתרכז או לחשוב, או הססנות, כמעט כל יום..8

תכנוןבליהתאבדותשלחוזריםרעיונותממוות),פחתרק(לאמוותעלחוזרותמחשבות.9

ספציפי, או ניסיון התאבדות, או תכנון לבצע התאבדות.

B.תפקודתחומיאוהתעסוקתי,החברתי,בתפקודלפגםאומשמעותיתלמצוקהגורמיםהסימפטומים

משמעותיים אחרים.

C.אחר.רפואילמצבאוחומריםשלפיזיולוגייםלסימפטומיםקשורהאינההאפיזודה

מאג'ורי.דיכאוןמייצגיםA-Cקריטריוניםהערה:

מאג'ורי.לדיכאוןהדומיםסימפטומיםלכלולעלולהקשה..מחלהנכות,משמעותי,לאובדןתגובההערה:

שהסטרסוריםבחשבוןלהביאישלאובדן.ומותאמיםבהקשרםמובניםלהיותיכוליםשהתסמיניםלמרות

ולבצעהאדםשללהסטוריהלהתייחסלגופו,מקרהכללבחוןישכןעללדיכאוןלהוביליכוליםהללו

הערכה קלינית מעמיקה.

D.הפרעהסכיזואפקטיבית,הפרעהסכיזופרניה,ע"י:יותרטובמוסברתאינההמאג'וריהדיכאוןהופעת

ספציפיותלאספציפיות/הסכיזופרניהבספקטרוםהפרעותאודלוזיונאלית,הפרעהסכיזופורמית,

והפרעה פסיכוטית אחרת.

E.היפומאניות.אומאניותאפיזודותהיולאמעולם

מיוחסותאומצביעותהיפומאניותאומאניותהכמו-האפיזודותכלאםמיושמתאינהזובלעדיותהערה:

להשפעות פיזיולוגיות של מצב רפואי אחר.
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Persistent–(דיסתימיה)מתמשךדיכאוןהפרעת Depressive Disorder (Dysthymia(

A.למשךאחרים.ע"ינצפהאועצמיבדיווחשדווחהימים,רובבמשךהיום,רובדיכאונירוחמצב

שנתיים לפחות.

הערה: אצל ילדים ומתבגרים, מצב הרוח יכול להיות עצבנות והמשך חייב להיות לפחות שנה אחת.

B.הבאים:מהסימפטומיםיותר)(או2שלהופעההדיכאון,במהלך

מופרזת.אכילהאותיאבוןחוסר.1

יתר.שנתאושינהנדודי.2

עייפות.אואנרגיהחוסר.3

נמוך.עצמידימוי.4

החלטות.לקבלאולהתרכזקושי.5

תקווה.חוסרתחושת.6

C.הסימפטומיםמבליהיהלאמעולםהאדםההפרעה,מתוךומתבגרים)בילדים(שנההשנתייםבמהלך

פעם.כלמחודשייםליותרBו-Aמקריטריונים

D.שנתיים.למשךנוכחיםלהיותיכוליםמאג'ורילדיכאוןהקריטריונים

E.הפרעהעםהתנגשולאמעולםוהקריטריוניםהיפומאניתאומאניתאפיזודההיתהלאמעולם

ציקלותימית.

F.סכיזופורמית,הפרעהסכיזואפקטיבית,הפרעהסכיזופרניה,ע"י:יותרטובמוסברתאינהההפרעה

פסיכוטיתוהפרעהספציפיותלאספציפיות/הסכיזופרניהבספקטרוםהפרעותאודלוזיונאלית,הפרעה

אחרת.

G.אחר.רפואימצבאוחומריםשלפיזיולוגיותלהשפעותקשוריםאינםהתסמינים

H.חייםבתחומיאוהתעסוקתיהחברתי,בתפקודפגיעהאוקליניותלהפרעותגורמיםהסימפטומים

משמעותיים אחרים.
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מס'יהיובדיסתימיה,קיימיםשאינםסימפטומים4כולליםמאג'ורילדיכאוןשהקריטריוניםבגללהערה:

לדיסתימיה.יתאימולאאבלמשנתייםיותרשנמשכיםדיכאונייםסימפטומיםבעלימקריםשלמצומצם

להינתןצריכההאפיזודה,במהלךמסוימתבנקודהנפגשומאג'ורידיכאוןלאפיזודתהקריטריוניםכשכל

היאספציפיתלאאואחרתספציפיתדיכאוןהפרעתשלדיאגנוזהאחרת,מאג'ורי.דיכאוןאבחנת

מוצדקת.

ציין אם:

עם מצוקה חרדתית▪

עם סממנים מעורבים▪

עם סממנים מלנכוליים▪

עם סממנים א-טיפיים▪

עם מצבים פסיכוטיים שכוללים מצב רוח▪

עם מצבים פסיכוטיים שאינם כוללים מצב רוח▪

תחילת ההפרעה במהלך הלידה▪

ציין אם:

ברמיסיה חלקית▪

ברמיסיה מלאה▪
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ציין אם:

21גיללפנימוקדמת:התפרצות▪

אחריאו21בגילמאוחרת:התפרצות▪

(ברוב הזמן בשנתיים האחרונות של ההפרעה):ציין אם

לפחותהתרחשולאמאג'ורידיכאוןלאפיזודתהמלאיםהקריטריוניםטהור:דיסתימיסינדרוםעם▪

בשנתיים האחרונות

במהלךהתרחשודיסתימיהשללאפיזודהמלאיםקריטריוניםדיסתימיה:שלאפיזודהעם▪

השנתיים האחרונות

מלאיםקריטריוניםקיימיםנוכחית:אפיזודהועםמאגורי,דיכאוןשללסירוגיןהבאותאפיזודותעם▪

לפחותהאחרונותבשנתייםלפחותשבועות8שלתקופותהיואךמאג'ורי,דיכאוןאפיזודתשל

עם סימפטומים נמוכים מסף אפיזודה מלאה של דיכאון מאג'ורי.

שלמלאיםקריטריוניםאיןנוכחית:אפיזודהללאמאג'ורי,דיכאוןשללסירוגיןהבאותאפיזודותעם

אפיזודת דיכאון מאג'ורי, אך היתה אפיזודת דיכאון מאג'ורי אחת בשנתיים האחרונות לפחות.
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Premenstrual–ווסתיתדיכאוןהפרעת Dysphoric Disorder

A.תחילתשלפניהאחרוןבשבועסימפטומים,5לפחותנוכחיםלהיותחייביםהוויסתיהמחזורברוב

שלאחרבשבוענעלמיםאוומופחתיםהווסת,מתחילתימיםכמהלאחרלהשתפרהמתחיליםהווסת,

הווסת.

B.נוכח:להיותחייבהבאיםמהסימפטומיםיותר)(אואחד

יתררגישותאולבכותרצוןאופתאומיתעצבהרגשתרוח,מצב(גלישותבולטיציבלאאפקט.1

לדחייה).

אישיים.בקונפליקטיםעליהאובולטכעסאובולטתרגזנות.2

עצמי.זלזולמחשבותאותקווהחוסרתחושתבולט,דיכאונירוחמצב.3

הקצה.עלהיותשלתחושהאוסערהו/אומתחמשמעותית,חרדה.4

C.עםבשילובסימפטומים5ל-ולהגיעבנוסף,נוכחלהיותצריךהבאיםמהסימפטומיםיותר)(אואחד

:Bמקריטריוןהסימפטומים

ותחביבים).חבריםביה"ס,(עבודה,יומיתיוםבפעילויותבענייןירידה.1

להתרכז.סובייקטיביקושי.2

בולט.אנרגיהחוסראובקלותעייפותתשישות,.3

לאוכל.ספציפיתתאווהתשוקה/אויתראכילתבתיאבון,בולטשינוי.4

יתר.שינתאושינהנדודי.5

שליטה.חוסראוהצפהשלתחושה.6

עליהאונפיחותתחושתבשריר,אובמפרקכאבונפיחות.בחזהרכותכמופיסיקלייםסימפטומים.7

במשקל.

בשנהשמופיעיםהוויסתייםהמחזוריםברובלהיותחייביםA-Cמקריטריוניםהסימפטומיםהערה:

שאחרי.

D.אורגילותחברתיותפעילויותעבודה,ביה"ס,ב:הפרעהאוקליניתמצוקהעםמקושריםהקריטריונים

מע' יחסים עם אחרים (התעלמות מפעילות חברתית, ירידה ביצרנות ויעילות בעבודה, בביה"ס או בבית).
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E.הפרעתמאג'ורי,דיכאוןהפרעתכמואחרת,הפרעהשלהסימפטומיםהחמרתרקלאהיאההפרעה

מההפרעותאחתכלעםזמניתבולהתרחששיכולהאף(עלאישיותהפרעתאודיסתימיה,פאניקה,

הללו)

F.קריטריוןAהערה:סימפטומטייםמחזוריםשנילפחותלמשךיומיתיעודע"ימאושרלהיותצריך)

האבחנה יכולה להיערך באופן זמני לפני האישור).

G.(למשלגופניתמחלהאותרופות)אוסמים(כמובחומריםשימוששלתוצאהאינםהסימפטומים

פעילות יתר של בלוטת התריס).
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הפרעות חרדה
Anxiety Disorders

להפרעותוקשורותוחרדהמופרזפחדשלמאפייניםלהןשישהפרעותכוללותחרדההפרעות

הינהחרדהשבעודכאיום,הנתפסמשהואוממשילאיוםרגשיתתגובההינו–פחדהתנהגותיות.

בעודהבדלים.גםביניהםישאבלחופפים,גםאלהמצביםשניברורבאופןבעתיד.לאיוםהציפייה

ברח",או"התקףלמצביםההכרחייםהאוטונומיתההתעוררותשלחדהלעלייהיותרנקשרשפחד

לדריכותבשרירים,למתחיותרנקשרתשחרדההריבריחה,ולהתנהגויותמיידיתסכנהעללמחשבות

בהתכוננות לקראת סכנה עתידית ולהתנהגויות נמנעות או זהירות.

התנהגויותאוחרדההפחד,היוצריםהמצביםאוהאובייקטיםבסוגיביניהןנבדלותבחרדהההפרעות

ההפרעותכשרצף,התפתחותיבאופןבנויהפרקלכך.הנקשרתהקוגניטיביתובחשיבההימנעות,

מסודר ברצף על פי הגיל האופייני של הופעת הסימפטומים.

Separation–בהיפרדותחרדההפרעת Anxiety Disorder

קריטריונים דיאגנוסטיים:

כפיקשור,הפרטאליהןמדמויותלפרידהבנוגעהתפתחותיתתואמיםולאמופרזיםחרדהאופחד.1

:מטהמהמפורטיםמאפיינים3לפחותידיעלביטוילידישבא

היקשרותמדמויותאומהביתבפרידהמתנסיםאומצפיםכאשרונשניתחוזרתמופרזתמצוקה.1

משמעותיות.

אסונותמחלה,כמובהם,אפשריתפגיעהאוהיקשרותדמויותאובדןלגביומופרזתעקביתדאגה.2

או מוות.

להיחטף,לאיבוד,(ללכתנעימיםלאבאירועיםהתנסויותלגביעקבית/עיקשתמופרזתדאגה.3

להיות מעורבים בתאונה, לחלות) היכולים ליצור פרידה מדמות היקשרות משמעותית.
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לכלאולעבודההספר,לביתמהבית,רחוקיםלהיותהחוצה,לצאתעקביתהימנעותאוהתנגדות.4

מקום אחר בשל פחד מהפרידה.

בבית–משמעותיותהיקשרותדמויותבליאולבדלהיותסירובאוומתמידמופרזפחד.5

ובמקומות אחרים.

היקשרותלדמותקרובלהיותבלילישוןללכתאולביתמחוץלישוןהתנגדותאומתמדתהימנעות.6

משמעותית.

סיוטי לילה חוזרים ונשנים הכורכים בחובם רעיון של פרידה..7

כאשרהקאה)בחילה,בטן,כאביראש,(כאביפיזייםסימפטומיםעלונשנותחוזרותתלונות.8

פרידה מדמות היקשרות משמעותית מתרחשת או צפויה.

,18גילעדובמתבגריםבילדיםשבועות4לפחותאורכיםעקביים,הינםהימנעותאוהחרדה,הפחד,.2

טיפוסי.באופן–במבוגריםיותראוחודשים6ו-

המקצועיהאקדמי,החברתי,–ותפקודחייםתחומיבמגווןמשמעותיתלפגיעהגורמתההפרעה.3

וכדומה.

בגללהביתאתלעזובהתנגדותכמואחרתמנטאליתפגיעהידיעליותרטובמוסברתלאההפרעה.4

הקשורותוהזיותשוואמחשבותהאוטיסטי;הספקטרוםשלבהפרעהלשינוימופרזתהתנגדות

דאגותבאגורפוביה;בוטחיםבהחברהבליהחוצהללכתהתנגדותפסיכוטיות;בהפרעותלפרידה

לגבי חולי ובריאות האופייניים להפרעת חרדה מוכללת; או דאגות לחלות בהפרעת חרדה של מחלה.

מאפיינים דיאגנוסטיים נקשרים:

להתרכזוקושיעצבותאפטיה,חברתית,נסיגהלצפותניתןבפרידהחרדההפרעהעםילדיםבקרב

מפורצים,מהחושך,מפלצות,מחיות,פחדיםעםלהיותבגילם,תלוייכולים,הםבמשחק.אובעבודה

הופכיםחלקםלעצמם.אולמשפחהכסכנהשנתפסיםאחריםומצביםמכוניותתאונותחוטפים,רוצחים,

ליצוריכולהכזוחרדהמהבית.רחוקכשהםסבלשללמידהעדנוחותאיוחשיםהביתהגעגועיםלחולי

אלהבמצביםילדיםחברתי.ולבידודאקדמייםלקשייםגםולפיכךהספרלביתללכתסירובילדיםאצל

לצפותניתןצעיריםילדיםאצללהיפרד.אותםשמאלץמיכלפיותוקפניותכעסגםלהפגיןיכולים

אחרים,הרודפיםמפחידיםיצוריםלחדרם,מתפרציםאנשים(רואיםשגרתיותלאתפיסתיותלהתנסויות
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לב.תשומתשלמתמידובצורךמפריעיםכתובעניים,גםנתפסיםכאלהילדיםבהם)...המביטותעיניים

הם תלותיים וזקוקים להגנת יתר. זה יכול להכביד על המשחה ולהוביל להתנגדות וקונפליקט בתוכה.

שכיחות:

.1.9%-0.9%ביןהיאחודשים12שלשכיחותמבוגרים:

.4%סביבמוערכתחודשים6-12שלשכיחותילדים:

בקליניקה: אין הבדל בין בנים לבין בנות.

בקהילה: יותר נפוצה בקרב נשים.

התפתחות ומהלך:

עללהצביעויכולותהמוקדמתמהתפתחותחלקהןהיקשרותמדמויותמוגברתחרדהשלתקופות

(פרידה)נטישהחרדתהפרעתשלהראשונההופעתהשנה.גילסביבבטוחהיקשרותקשרהתפתחות

בגיליותררחוקותולעתיםהילדותבמהלךזמןבכללהופיעויכולההגןבגילכברלהיותיכולה

יכולההחרדהמסוימותבמקריםרמיסיה.שלותקופותסערהשלתופעותישטיפוסיבאופןההתבגרות.

הילדיםמרביתזאתעםיחדהיקשרות).מדמויותפרידהלקולג',(מעברהבגרותלחייגםלהמשיך

הסובלים מהפרעת חרדת היפרדות אינם מלווים בהפרעות חרדה במשך חייהם.

נמנעיםאוהספרלביתללכתמסרביםיותרצעיריםילדיםהגיל.עםמשתניםזוחרדהשלהביטויים

ככלמתרחשת.פרידהכאשררקביטוילידיתבואהחרדהאלאדאגותיביעולאהםבכלל.הספרמבית

אומוות)חטיפות,(תאונות,ספציפיותלסכנותכללבדרךהקשורותדאגות,מופיעותמתבגריםשילדים

אתלהגביליכולההחרדהמבוגריםאצלהיקשרות.לדמויותשובלחבורבלאהסיכוןעלעמומותדאגות

זוגםובני/בנותצאצאיהםלגבימודאגיםמדייותרכללבדרךהםנסיבות.שינוייעםלהתמודדיכולתם

בנסיבותבעבודה,מרכזיתהפרעהלהוותגםיכולזהמהם.נפרדיםכאשרברורהנחתומבטאים

חברתיות בשל הצורך לבדוק כל הזמן איפה נמצאים האחרים המשמעותיים.

סכנות וגורמים מנבאים:
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אוקרובשלמוות(אובדן.בעיקרבחיים,דחקמצביאחריכללבדרךמתפתחתפרידהחרדת–סביבתי

דחקחדשה;מגוריםלשכונתמעברהורים;גירושיספר,ביתשינויקרוב;מישהושלמחלהמחמד;חיית

ההורים,ביתעזיבתעםלהופיעיכולההחרדהצעיריםבמבוגריםמשמעותיות).מדמויותפרידהשערב

הפרעתעםלהיקשריכוליםופולשנותהוריתיתרהגנתלהורים.והפיכהרומנטייםיחסיםלתוךכניסה

חרדת היפרדות.

בקרב73%כ-הוערכהתורשתיותתורשתית.להיותיכולהבילדיםחרדההפרעת–ופיזיולוגיגנטי

גבוההרגישותמבטאיםכאלהילדיםילדות.בקרביותרגבוהיםשיעוריםעם,6בניתאומיםשלמדגם

יותר לגירוי נשימתי ומשתמשים באוויר מועשר בחמצן.

נושאים אבחוניים הקשורים לתרבות:

לפרידהההזדמנויותולמידתפרידה,עםבהתמודדותכרצוינחשבלמההקשוריםתרבותייםמשתניםיש

לגביומדינותתרבויותביןגדולהשונותישלמשל,שונות.בתרבויותהנמנעות–הוריםלביןילדיםבין

גורמיםלביןפרידהחרדתביןלהפרידחשובההורים.ביתאתלעזובמבן/בתמצופהגילבאיזה

תרבותיים המשפיעים על תלות חזקה בין חברי המשפחה.

נושאים אבחוניים הקשורים למגדר:

הבאישיר,לאפחדיתכןבניםאצלבנים.מאשרהספרמביתהימנעותאוהתנגדותיותרמפגינותבנות

כאשרצעראולבד,מהביתרחוקלהיותהתנגדותעצמאיות,פעולותשלבהגבלה–למשל–ביטוילידי

בן/בת הזוג או צאצא/ית עושים דברים באופן עצמאי, או כאשר הקשר עמם אינו אפשרי.

סיכון אובדני:

להפרעתרקאופייניאינוזהאולםלהתאבדות.יותרגבוהסיכוןעםקשורהלהיותיכולהפרידהחרדת

חרדה זו.

השלכות מעשיות של הפרעת חרדה של פרידה:

מדמויותאומהביתהרחוקותעצמאיותפעילויותמגביליםזוחרדהמהפרעתהסובליםפרטים

לטייללאההורים,ביתאתלעזובלאלקולג',לעזובלאהספר,לביתללכתלאלמשל(כמומשמעותיות

ולא לעבוד מחוץ לבית ההורים).

אבחנה מבדלת:



60

היפרדותשלבדאגהבמיוחדעוסקתפהשהחרדההואהשנייםביןההבדל–מוכללתחרדההפרעת

מדמויות משמעותיות.

האפשרותכאשרקוריתהחרדהפאניקה,שללזובניגודפרידה,שלחרדהבהפרעת–פאניקההפרעת

של להיות רחוק מדמויות משמעויות עולה, יותר מאשר להיות מוגבל על ידי התקפת פאניקה לא צפויה.

האפשרותבגללחרדיםאינםפאניקה,הפרעתעםלאלהבניגודפרידה,חרדתעםאלה–אגורפוביה

להיות לכודים או מוגבלים במצבים בהם בריחה אינה אפשרית.

הספר,מביתלהיעדרותהגורםאינההיפרדותלגביהחרדההתנהגותבהפרעת–התנהגותהפרעת

והילד/ה או המתבגר/ת נשארים בדרך כלל רחוק מהבית.

כאלהבמצביםחברתית.לחרדהקשורלהיותיכולהספרלביתללכתהסירוב–חברתיתחרדההפרעת

לגבידאגותמאשריותראחרים,ידיעלשליליבאופןנשפטלהיותלפחדקשורהמהלימודיםההימנעות

פרידה מדמויות היקשרות.

כמוטראומטייםאירועיםאחרישכיחהינועליךמהאהוביםלהיפרדהפחד–פוסט-טראומטיתהפרעה

הקשוריםמזיכרונותלהימנעולנסותלפלישההעיקרייםהסימפטומיםפוסט-טראומטיתבהפרעהאסונות.

שללשלומןקשוריםוההימנעותהדאגותפרידהחרדתשבהפרעתבעודעצמו.,הטראומטיהאירועעם

הדמויות המשמעויות ולפרידה מהן.

אבללהם,ישמחלהאיזהלגביידאגולמחלהבנוגעחרדההפרעתעםאנשים–מחלהחרדתהפרעת

הדאגה העיקרית היא לגבי הדיאגנוזה הרפואית עצמה ולא לגבי היותם נפרדים מדמויות היקשרות.

מפרידהשפחדבעודשכול,למצביאופיינייםנפשיוכאבחריףצערלמת,געגועאוכמיהה–שכול

מדמויות משמעותיות הוא המרכזי בהפרעת חרדה של פרידה.

הדאגהאבלהבית,אתלעזובהסירובעםנקשרותאלההפרעות–ודיכאוניותבי-פולאריותהפרעות

נמוכהמוטיבציהאלאמשמעותיות,בדמויותלפגועהיכוליםאירועיםלגביפחדאודאגהלאהיאהעיקרית

הרחקבעודםלמדוכאיםלהפוךיכוליםפרידהשלחרדההפרעתעםפרטיםאולםהחיצוני.בעולםלעסוק

מדמויות משמעותיות או מחכים לפרידה מהן.

Oppositional–התנגדותהפרעת defiant disorder-מפרידהחרדההפרעתעםומתבגריםילדים

רקלהישקלצריכההתנגדותהפרעתמשמעותיות.מדמויותהיפרדותשלבהקשרמתנגדיםלהיותיכולים

של פרידה מדמויות אלה.לציפייה או להתרחשותשאינה נקשרתכאשר יש התנגדות עיקשת
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שלאמפרידה,חרדהבהפרעתמתרחשותרגילותלאתפיסתיותהתנסויות–פסיכוטיותהפרעות

כבמצבים פסיכוטיים, רק במצבים מסוימים (סיוט לילי) וניתנים לפתרון בנוכחות דמות היקשרות.

אחרים,עללהסתמךמבוחנתבלתינטייהידיעלמאופיינתתלותיתאישיותהפרעת–אישיותהפרעות

שלאהמשמעותיות.הדמויותשלוהביטחוןהקרבהמידתלגביהדאגהמעורבתפרידהשבחרדתבעוד

בעיותהאהובים,ידיעלנטושיםמלהיותפחדשלמאפייניםגםישבהגבוליתאישיותבהפרעתכמו

בהפרעתמרכזייםאינםשאלההריואימפולסיביות,אישיביןבתפקודקושיעצמית,ובהכוונהבזהות

החרדה מפרידה.

:תחלואה כפולה

ספציפית.ופוביהמוכללתחרדההפרעתעםנקשרתכפולהתחלואהמפרידהחרדההפרעתעםבילדים

חרדההפרעתפאניקה,הפרעתטראומה,פוסטספציפיות,פוביותהןנוספותתחלואותבמבוגרים,

הפרעותאישיות.והפרעותכפייתיות-אובססיביותהתנהגויותאגורפוביה,חברתית,חרדהמוכללת,

בי-פולאריות ודיכאוניות הן גם בקשר עם הפרעת חרדה מפרידה בקרב מבוגרים.

Selective–סלקטיבימוטיזם Mutism

שמדבריםלמרותלדיבורציפייהישבהםספציפייםחברתייםבמצביםבלדברעקביכישלון.1

במצבים אחרים.

ההפרעה משפיעה על הישגים מקצועיים ואקדמיים או על תקשורת חיובית..2

של בית הספר).(לא מוגבל לחודש הראשוןחודש אחדמשך ההפרעה הוא לפחות.3

החברתיבמצבהמדוברתהשפהאתלדברנוחותאוידעלהעדרמיוחסלאלדברהכישלון.4

הנדרש.

הפרעהבמהלךורקאךקוריתואינהבתקשורת,הפרעהידיעליותרטובמדוברתלאההפרעה.5

של הספקטרום האוטיסטי, סכיזופרניה או הפרעה פסיכוטית אחרת.
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מאפיינים דיאגנוסטיים

העדרעליהם.מדבריםאחריםכאשרהדדיתתגובהאודיבוריוזמיםלאסלקטיבימוטיזםעםילדים

חברבנוכחותבבתיהםידברוכןהםמבוגרים.אוילדיםעםחברתיותבאינטראקציותקורההדיבור

דודים.בניכמושנייה,מדרגהמשפחהבניאוקרוביםחבריםבנוכחותלאגםלעתיםאבלקרובמשפחה

בביתלדברמדבריםחלקימוטיזםעםילדיםגבוהה.ספרביתכחרדתרבותפעמיםמסומנתההפרעה

העדרקריאתם.אתלהעריךלמשל,קשה,שהיההיותאקדמיתאוחינוכיתלפגיעהמובילוזההספר,

לא–אחרותדרכיםלפעמיםמוצאיםאלהשילדיםלמרותחברתית,תקשורתעלגםמשפיעהדיבור

מילוליות – לתקשר וכן יהיו מוכנים לתפקד במצבים חברתיים בהם דיבור לא נדרש.

מאפיינים נלווים התומכים בדיאגנוזה:

תכונותונסיגה,חברתיבידודחברתית,ממבוכהפחדמופרזת,ביישנותלכלוליכוליםכאלהמאפיינים

ישאלהשלילדיםלמרותחזקה.לאמתנהגתהתנהגותאוזעםהתקפישליליות,היצמדות,כפייתיות,

הפרעותכאשרגםבתקשורת.הפרעותכבעלימאובחניםלהיותיכוליםהםנורמאליותמילוליותיכולות

חרדההפרעתכמואבחנהעודניתנתתמידכמעטאלהלילדים.כןגםחרדהישקיימותאכןבתקשורת

חברתית.

:שכיחות

כללית)אוכלוסיהמולספרביתמול(קליניקהבהקשרתלוי-1%עד0.03%ביןיחסית.נדירההפרעה

והגיל של הפרטים במדגם.

אין שונות של מגדר/גזע/אתניות.

ההפרעה צפויה לבוא יותר לידי ביטוי בילדים צעירים מאשר מתבגרים או מבוגרים.

:התפתחות ומהלך

הספר.לביתהכניסהלפניתטופללאאך,5גיללפניכללבדרךהיאההפרעההופעת

אינוההפרעהמשךסלקטיבי,ממוטיזם"יוצאים"פרטיםכימציעיםשקלינאיםלמרותמשתנה.ההתמדה

אבליעלםאולימוטיזםסלקטיבחברתית,מחרדהשסובליםאלהעםבמיוחדמסוימים,במקריםידוע.

סימפטומים של הפרעת חרדה חברתית יישארו.
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גורמים של סיכון ופרוגנוזה:

עכבהאושליליתתגובתיותהיטב.זוהולארגשיתוסערהיציבותבלתישלגורמים–יציבותחוסר

יתכנוחברתית.וחרדהחברתיבידודביישנות,שלהוריתהיסטוריהגםאךחלקלקחתיכוליםהתנהגות

גם קשיים לשוניים ביחס לחברי קבוצת הגיל.

חלקיולמוטיזםלשתקנותנותניםשהםבמודלחלקלקחתיכולהההוריםמצדחברתיתעכבה–סביבתי

הפרעותעםלילדיםהוריםמאשריתרשתלטנייםאויתרכהגנתייםתוארוכאלהלילדיםהוריםבילדים.

חרדה אחרות או בלי הפרעות.

להיותיכוליםחברתיתוחרדהחלקימוטיזםביןהבולטתהחפיפהלאור–ופיזיולוגייםגנטייםגורמים

גורמים גנטיים משותפים בין שני המצבים.

נושאים דיאגנוסטיים הקשורים לתרבות:

כלעםהשפה.שלידעהעדרשלמחששהחדשההשפהאתלדברלסרביכוליםהגירהממשפחותילדים

ההבנה לסירוב זה הרי שאם הוא ממשיך תעשה דיאגנוזה של מוטיזם חלקי.

השלכות תפקודיות של מוטיזם חלקי:

גםלהיותיכולהגובר.חברתיבידודלחוותיכוליםאלהילדיםחברתית.לפגיעהלגרוםיכולחלקימוטיזם

חלקימוטיזםמסוימים,במקריםהשווים.קבוצתבנימצדהקנטותלהילוותיכולהלכךאקדמית.פגיעה

יכול לשרת כדרך מפצה להוריד חרדה המתעוררת במפגשים חברתיים.

אבחנה מבדלת:

הפרעהידיעליותרהמוסברותבדיבורמהפרעהנבדללהיותצריךחלקימוטיזם–בתקשורתהפרעות

בדיבורשהפרעותהרשיחלקיבמוטיזםכמושלאקולי...בדיבורהפרעהלשונית,הפרעהכמובתקשורת,

אינן מוגבלות לסיטואציה חברתית ספציפית.

הפרעהעםפרטים–אחרותפסיכוטיותוהפרעותוסכיזופרניהנוירו-התפתחותיותהפרעות

בתקשורתקשייםבעלילהיותיכוליםאחרתפסיכוטיתהפרעהכלאוסכיזופרניההאוטיסטי,בספקטרום

הילדכאשררקלאבחןישחלקימוטיזםלכך,בניגודחברתיות.לסיטואציותבהתאםלדברולאחברתית

בעל יכולת מוכחת לדבר במצבים חברתיים מסוימים (למשל בבית).
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להיותיכולותחברתיתבחרדהבהפרעההחברתיתוההימנעותהחברתיתהחרדה-חברתיתחרדה

קשורות עם מוטיזם חלקי. במקרים כאלה יינתנו שתי הדיאגנוזות.

:תחלואה כפולה

המלווהחברתית,חרדהבעיקראחרות,חרדההפרעותהם:כפולהלתחלואהשכיחיםהכיהתנאים

מוטיזםעםבילדיםמופיעותלאמתנגדותהתנהגויותספציפית.ופוביהפרידהמפניחרדהבהפרעת

חלקי. עיכובים התפתחותיים יכולים גם להופיע אצל חלק מהילדים עם מוטיזם חלקי.

Specific–ספציפיתפוביה Phobia

קריטריונים דיאגנוסטיים:

לראותזריקה,קבלתחיות,גבהים,(טיסה,מצבאוספציפיאובייקטלגביחרדהאוברורפחד.1

דם).

האובייקט מעורר הפוביה, או הסיטואציה, מעורר כמעט תמיד פחד מיידי או חרדה..2

האובייקט הפובי או המצב יוצרים הימנעות או נסבלים יחד עם פחד רב או חרדה..3

ולהקשרלסיטואציהאולאובייקטהאמיתיתלסכנהביחסבפרופורציהלאהםהחרדהאוהפחד.4

החברתי-תרבותי.

יותר.אוחודשים6נמשכיםטיפוסיובאופןעקביים,הינםההימנעותאוהחרדה,הפחד,.5

חשוביםתפקודתחומיבמגווןלפגיעהאומשמעותילסבלגורמיםההימנעותאוהחרדההפחד,.6

כמו חברתי, מקצועי או אחר.

ההפרעה אינה יכולה להיות מוסברת טוב יותר על ידי סימפטומים נפשיים אחרים..7

תחומים ספציפיים:

חיות (עכבישים, חרקים, כלבים).

סביבה טבעית (גבהים, סערות, מים).
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פציעה-זריקה-דם (מחטים, תהליכים רפואיים פולשניים).

סיכון אובדני:

דיאגנוזהבליאחריםמאשראובדניניסיוןלעשותסיכוייותר60%ב-נמצאיםספציפיתפוביהעםפרטים

אישיותהפרעותעםכפולהלתחלואהבעיקרקשוריםאלהגבוהיםששיעוריםיתכןזאתעםיחדכזו.

והפרעות חרדה אחרות.

תחלואה כפולה:

שכיחויותראחרות,פתולוגיותללאקליניים-רפואייםבמצביםרחוקותלעתיםנראיתספציפיתפוביה

שלמגווןעםקרובותלעתיםנקשרתספציפיתפוביהרפואיים.לאנפשיתבריאותבמצבילראותה

באופןהיאספציפיתפוביההמוקדמת,פריצתהלאורמבוגרים.בקרבדיכאוןבמיוחדאחרות,הפרעות

שללהתפתחותןיותרגבוהבסיכוןנמצאיםספציפיתפוביהעםפרטיםהמרכזית.ההפרעהטיפוסי

בחומרים,שימושהפרעותודיכאוניות,בי-פולאריותהפרעותחרדה,הפרעותכוללאחרות,הפרעות

הפרעות סומאטיות והפרעות אישיות – במיוחד הפרעות אישיות תלותית.

Social–חברתיתחרדה Anxiety Disorder (Social Phobia(

קריטריונים דיאגנוסטיים:

לדוגמא,חשוף.הפרטלהםהחברתייםמהמצביםיותראואחדלגביחרדהאוברורפחד.1

שתייה)או(אכילהנצפהלהיותמוכרים),לאאנשיםעםמפגש(שיחה,חברתיתאינטראקציה

קבוצתבניעםבסטינגלהופיעצריכההחרדהבילדים,הערה:נאום).(לתתאחריםמולולהופיע

השווים ולא רק באינטראקציות עם מבוגרים.

שליליבאופןשיתקבלוחרדהשלסימפטומיםהמבטאתבדרךיפעלהיאאושהואפוחדהפרט.2

(יושפלו או יובכו, יובילו לדחייה או פגיעה באחרים).
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החרדהאוהפחדבילדים,הערה:חרדה.אופחדתמידכמעטמעורריםהחברתייםהמצבים.3

במצביםלשוחחיכולתאיאוהתכווצותהצמדות,קיפאון,זעם,התקפיבכי,ידיעליופגנו

חברתיים.

הימנעות או התמודדות עם המצבים החברתיים  כרוכה בפחד רב או בחרדה..4

החברתיתבסיטואציההטמוןהאמיתילאיוםביחסלפרופורציהמחוץהםהחרדהאוהפחד.5

וביחס להקשר הסוציו-תרבותי.

יותר.אוחודשים6טיפוסיבאופןונמשכיםעקביים,הםההימנעותאוהחרדהאוהפחד,.6

הפחד, או החרדה או ההימנעות גורמים לפגיעה קלינית משמעותית במגוון תחומי תפקוד..7

(בסמים,שימוששלפיזיולוגיותלהשפעותתוצאהאינםההימנעותאוהחרדהאוהפחד,.8

בתרופות) או מצב רפואי אחר.

אחר,נפשימצבשלסימפטומיםידיעליותרטובמוסבריםאינםההימנעותאוהחרדהאוהפחד.9

כמו הפרעת פוביה, הפרעה בספקטרום האוטיסטי או הפרעה של דיס-מורפיה של הגוף.

ההימנעותאוהחרדהאוהפחדנוכח,פציעה)אוכוויהפרקינסון,(התקףאחררפואימצבאם.10

הינם בברור לא קשורים לפגיעה או מוגזמים.

Panic–פאניקה Disorder

קריטריונים דיאגנוסטיים:

A.לשיאהשמגיעהעוצמתיתנוחותאיאועוצמתיפחדשלהתפרצותחוזרים,צפוייםבלתיחרדההתקפי

בתוך דקות ובמהלכה מתרחשים ארבעה (או יותר) מהסימפטומים הבאים.

דאגה.: ההתפרצות הפתאומית מתרחשת ממצב שקט או ממצב שלהערה

דפיקות לב או הלמות לב או דפיקות לב מואצות..1

הזעה..2

רעד או רטט..3

תחושות של חוסר נשימה או חנק..4

תחושת חנק..5

כאבי חזה או אי נוחות..6
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בחילה או מצוקה בבטן..7

תחושת סחרחורת, חוסר יציבות, ראש קל או התעלפות..8

תחושות חום או קור..9

תחושות נמלול או עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין או תחושה של הירדמות מקומית..10

התנתקת–דפרסונליזציהאומציאותיתבלתיזרה,שונה,בסביבההימצאותשלתחושה.11

מהעצמי.

פחד מאובדן שליטה או מלהשתגע..12

פחד ממוות..13

כאביאוראשכאביבאוזניים,צלצולאוזמזוםשלתחושה(לדוגמה:תרבותתלוייסימפטומיםהערה:

כאחדלהיחשבצריכיםלאשכאלהסימפטומיםנראות.להיותעלולותנשלט)בלתיבכיאוצרחותצוואר,

מתוך ארבעת הסימפטומים הנדרשים.

B.הבאות:מהתופעותשתיםאואחדלפחותחודשבמשךלחולצריכיםמההתקפיםאחדלאחר

אולבהתקףשליטה,אובדן(לדוגמה:השלכותיואונוסףחרדהמהתקףפחדאוקבועהדאגה.1

“להשתגע”).

שמיועדות(התנהגויותלהתקפיםביחסהסתגלותמאפשרשאינובהתנהגותמשמעותישינוי.2

להימנע מקבלת התקפי פאניקה, כמו לדוגמא הימנעות מביצוע או ממצבים לא מוכרים).

C.לרעהשימוש(לדוגמה:בחומריםמשימושהנובעותפסיכולוגיותלהשפעותמשויכתלאההפרעה

בסמים או בתרופות) או מצב רפואי אחר (לדוגמה: פעילות יתר של בלוטת התריס או הפרעות לב ריאות).

D.רקמתרחשיםאינםהחרדההתקפי(לדוגמה:אחרתנפשיתהפרעהע"ימוסברתאינהההפרעה

circumscribedל-כתגובהחברתית;חרדהבהפרעתכמופחדמעורריחברתייםלמצביםכתגובה

phobic object or situationהפרעהשלבמצביםכמולאובססיותכתגובהספציפית;בפוביהכמו

או;PTSDכהפרעתטראומטייםאירועיםשללתזכורותכתגובה;OCDקומפולסיביתאובססיבית

כתגובה להפרדה מדמויות היקשרות, כמו בהפרעת חרדה מהיפרדות).
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פירוט התקפי פאניקה

הפרעהאינוחרדההתקףאולםפאניקההתקףשלזיהוילמטרתהמוצגיםהסימפטומיםהערה:

גםכמוחרדההפרעתכךשלבהקשרלהופיעיכוליםפאניקההתקפימקודד.להיותיכולולאמנטאלית

בחומרים)שימושהפרעתפוסט-טראומטית,הפרעהדיכאון,הפרעות(לדוגמה:אחרות,מנטאליותבעיות

-למבוא/מסדרוןושקשוריםעיכולמערכתנשימה,מערכתלב,(לדוגמה:רפואייםמצביםוכמה

vestibular.(

פוסטלחץהפרעת(לדוגמה:כספסיפייראותהלצייןצריךהפאניקההתקףנוכחותמזוההכאשר

בתוךמוכלתפאניקההתקףשלהנוכחות פאניקההפרעותעבורחרדה).התקפיעםטראומטית

הקריטריון של ההפרעה והתקף הפאניקה אינו מצוין כספסיפייר.

במהלכהואשרדקותבתוךלשיאהשמגיעהמרוכזנוחותחוסראומואץפחדשלפתאומיתהתפרצות

מתרחשים ארבעה (או יותר) מהסימפטומים הבאים:

או ממצב חרדתי.: ההתפרצות הפתאומית יכולה להתרחש ממצב רגוע לחלוטיןהערה

דפיקות לב או הלמות לב או דפיקות לב מואצות..1

הזעה..2

רעד או רטט..3

תחושות של חוסר נשימה או חנק..4

תחושת חנק..5

כאבי חזה או אי נוחות..6

בחילה או מצוקה בבטן..7

תחושת סחרחורת, חוסר יציבות, ראש קל או התעלפות..8

תחושות חום או קור..9

תחושות נמלול או עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין או תחושה של הירדמות מקומית..10

(היותדפרסונליזציהאומציאות)חוסרשל(רגשותזרהשונה,בסביבההימצאותשלתחושה.11

האדם מנותק מעצמו).

פחד מאובדן שליטה או מ"להשתגע"..12

פחד ממוות..13
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כאביאוראשכאביבאוזניים,צלצולאוזמזוםשלתחושה(לדוגמה:תרבותתלוייסימפטומיםהערה:

כאחדלהיחשבצריכיםלאשכאלהסימפטומיםנראות.להיותעלולותנשלט)בלתיבכיאוצרחותצוואר,

מתוך ארבעת הסימפטומים הנדרשים.

Agoraphobia–אגורפוביה

קריטריונים דיאגנוסטיים:

A.:פחד מסומן/מצוין או חרדה של שניים (או יותר) מחמשת המצבים הבאים

שימוש בתחבורה ציבורית (לדוגמה: מכוניות, אוטובוסים, רכבות, אניות ומטוסים)..1

שהייה במקומות פתוחים (לדוגמה: מגרשי חניה, שווקים וגשרים)..2

שהייה במקומות סגורים (לדוגמה: חנויות, תיאטרון, קולנוע)..3

עמידה בתור או שהייה בתוך קהל..4

שהייה לבד מחוץ לבית..5

B.תהיהשלאאוקשהתהיהאלהממצביםשבריחההמחשבהעקבאלהממצביםנמנעאופוחדהיחיד

אושיתוקשלאחריםסימפטומיםאופאניקהדמוייסימפטומיםשלהתפתחותשלבמקרהזמינהעזרה

מבוכה (לדוגמה: פחד ליפול לזקנה; פחד מאובדן שליטה/אובדן יכולת ההבלגה).

C.חרדה.אופחדתמידכמעטמעורריםהאגורפוביהמצבי

D.עםנמשכיםשהםאולוויהליווי/בןשלנוכחותדורשיםתמידית,הימנעותיוצריםהאגורפוביהמצבי

פחד או חרדה אינטנסיביים.

E.ולהקשרהאגורפובייםהמצביםע"יהמוצעתהאמיתיתלסכנהפרופורציהללאהםהחרדהאוהפחד

הסוציו-תרבותי.

F.,יותר.אוחודשים6ונמשכתעקביתהיאההימנעותאוהחרדההפחד
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G.,התפקודבאזוריליקוי/קלקולאומשמעותיתקליניתמצוקהיוצריםההימנעותאוהחרדההפחד

החברתיים, תעסוקתיים או באזורי תפקוד משמעותיים אחרים.

H.ההימנעותאוהחרדההפחד,פרקינסון)אודלקתיותמעימחלות(כגוןאחררפואימצבוקייםבמידה

יהיו מוגזמים/מופרזים בבירור.

I.,אחרת,נפשיתהפרעהשלסימפטומיםע"ימוסבריםלהיותיכוליםאינםההימנעותאוהחרדההפחד

רקמערביםאינםהםמצבית;פוביהמסוגספציפית,לפוביהמוגבליםאינםהסימפטומיםלמשל,כמו

ב-(כמולאובססיותבלעדיבאופןקשוריםאינםוהםחברתית);חרדהבהפרעת(כמוחברתימצב

OCD,(כמוהחיצוניתבהופעהסדקיםאופגמים)שלבהפרעהbody dysmorphic disorder,(

חרדהבהפרעת(כמוהיפרדותמפניפחדאו)PTSDב-(כמוטראומטייםלאירועיםתזכורות

מהיפרדות).

שלוהפרזנטציהבמידהפאניקה.הפרעתשלבנוכחותההתחשבותללאמאובחנתאגורפוביה:הערה

היחיד פוגשת קריטריון של הפרעת פאניקה ולאגורפוביה   -  שתי הדיאגנוזות צריכות להיות מצוינות.
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Generalized–מוכללתחרדההפרעת Anxiety Disorder

קריטריונים דיאגנוסטיים:

A.במשך-לאמאשרימיםיותרהמופיעהדאגה)שלאוחרדתיות(ציפיותודאגהחרדהשלהבעה

בביה"ס).בביצועאובעבודה(כגוןפעולותאואירועיםמספרכלפילפחות,חודשים6

B.דאגתו.עללשלוטמתקשההיחיד

C.להתרחשצריכיםסימפטומיםכמה(לפחותמהסימפטומיםיותר)(או3ל-מקושריםוהדאגההחרדה

האחרונים).החודשים6במשךלא,מאשרימיםיותר

: לילדים נדרש רק סימפטום אחד.הערה

חוסר מנוחה ותחושת מתח והידוק עד לקצה.▪
מתעייפים בקלות.▪
קושי להתרכז או "בלאק אאוט".▪
רגזנות/זעפנות.▪
מתח בשרירים.▪
הפרעות בשינה (קושי להירדם או להישאר ישן או שהשינה חסרת שקט ואינה מספקת.▪

D.,ליקוי/קלקולאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמיםהפיזיולוגייםהסימפטומיםאוהדאגההחרדה

באזורי התפקוד החברתיים, תעסוקתיים או באזורי תפקוד משמעותיים אחרים.

E.תרופות)בסמים,לרעהשימוש(כגוןחומריםשלפיסיולוגיותלהשפעותההפרעהאתלייחסניתןלא

או למצב רפואי אחר (כגון פעילות יתר של בלוטת התריס).

F.מהתקפתדאגהאוחרדה(כמומנטאלית/נפשיתהפרעהע"ימוסברתלהיותיכולהאינהההפרעה

אוזיהוםחברתית),(חרדהחברתיתחרדהבהפרעתשליליתהערכהפאניקה,בהפרעתפאניקה

בהפרעתהיקשרותמדמויותפרידהקומפולסיבית,אובססיביתבהפרעהאחרותאובססיותאוהידבקות

באנורקסיהבמשקלעליהטראומטית,פוסטבהפרעהטראומטייםלאירועיםתזכורותמהיפרדות,חרדה

החיצוניתבהופעהסדקיםאופגמיםסומאטיים/גופניים,סימפטומיםבהפרעתפיסיותתלונותנברוזה,
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bodyשלבהפרעהכמו dysmorphic disorder,התכניםאוממחלות,חרדהבהפרעתרציניתמחלה

של אמונות שווא בסכיזופרניה או בהפרעת דילוזיונית.

הפרעות טורדניות כפייתיות
Obsessive Compulsive and Related Disorders

טריכוטילומניהאגירה,הפרעת,dysmorphicגוףהפרעת,)OCD(כפייתיתאובססיבית:כוללות

)hairpulling,והפרעתאחר,רפואילמצבקשורהכפייתיתאובססיביתהפרעתקטיף).(עורקטילה

קנאההתנהגות,הפרעתעצמועלחוזרלמשלבגוף(מתמקדתמוגדרלאבנושאכפייתיתאובססיבית

כפייתית).

OCDמחשבותזהאובססיות(קומפולסיבי).כפייתיותאו/ואובססיותשלהנוכחותידיעלמאופיין

כפייתיותהתנהגויותואילורצויים,ולאכחודרנייםשנחוותמונותאודחפיםומתמשכות,ונשנותחוזרות

לאובססיהבתגובהלבצעמונעמרגיששאדםנפשיותפעולותאוחוזרותהתנהגויותהן(קומפולסיבית)

ידיעלמאופיינותגםהקשוריםואחריםכפייתיותהפרעותכמהבנוקשות.ליישםשישחוקיםלפיאו

אחרותנלוותכפייתיותהפרעותלעיסוקים.בתגובהנפשיותפעולותאוחוזרותהתנהגויותידיועלטרדות

שיער,משיכת(למשל,ונשנותחוזרותבגוףהמתמקדותחוזרותהתנהגויותידיעלבעיקרמאופיינות

קטיף עור) וניסיונות להקטין או להפסיק את ההתנהגויות החוזרות ונשנות.

OCD–כפייתיתטורדניתהפרעה

קריטריונים לאבחון:

א. נוכחות של  אובססיות , כפייתיות , או שתיהן :

:)2(וגם)1(ידיעלמוגדרותאובססיות
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הפרעה,במהלךהזמןבחלקשנחוו,תמונותאודחפיםומתמשכות,ונשנותחוזרותמחשבות.1

כחודרניות ולא רצויות, וכי לרוב האנשים גרמו לחרדה או מצוקה ניכרת.

עםאותםלנטרלאו,/דחפים/תמונותמחשבותאתלהדחיקאולהתעלםמנסההפרט.2

מחשבה או פעולה אחרות (כלומר, על ידי ביצוע כפייתי) .

:)2(וגם)1(ידיעלמוגדרתכפייתיות

תפילה,(למשל,נפשיותפעולותאובדיקה)סידור,,ידייםשטיפת(למשל,חוזרותהתנהגויות.1

שישכלליםלפיאולאובססיהבתגובהלבצעמונעמרגיששהאדםבשקט)מיליםעלחזרהספירה,

להחיל בנוקשות.

אירועמניעתאומצוקה,אוחרדההפחתתאולמניעהמכווניםנפשייםהמעשיםאוההתנהגויות.2

עםמציאותיבאופןקשוריםאינםהנפשייםהמעשיםאוהתנהגויותזאת,עםמצב,אוחששכלשהו

מה שהם נועדו לנטרל או למנוע , או שהם באופן ברור מוגזמים.

נפשייםהמעשיםשלאואלוהתנהגויותשלהמטרותאתלבטאיוכלולאקטניםשילדיםייתכןהערה:

.

למצוקהיגרמואויום)כלמשעהיותרייקחו(למשל,זמןגוזליהןהכפייתיותאוהאובססיותב.

שלאחריםחשוביםלתחומיםאו,תעסוקתית,חברתיתלפגיעהאוקליניתמבחינהמשמעותית

התפקוד.

תרופה,(למשל,תכניםאוחומריםשלהפיזיולוגיותלהשפעותמיוחסיםאינםהכפייתייםהסימפטומיםג.

התעללות, סמים) או מצב רפואי אחר.

דאגות(למשל,אחרתנפשיתהפרעהשלהתסמיניםידיעליותרטובמוסברתאינהההפרעה.ד

חפציםבהשלכתקושיגוף,dysmorphic/הפרעתבמראהעיסוק,כלליתחרדהמוגזמות/הפרעת

אכילה/בהפרעותהתנהגויותטקסיעור,קלוףשיער/בטריכוטילומניה,משיכת;אגירהופרידה/בהפרעת

מחלה;חרדתבהפרעתכמו,מחלהעםעיסוקהימורים/התמכרויות;אוחומריםעםעיסוק,אכילה

אשמה/;התנהגותוהפרעותשליטה,/דחףדחפיםפאראפיליות;הפרעותמיניים/פנטסיותאודחפים
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חוזריםדפוסיםאואחרות;פסיכוטיותוהפרעותסכיזופרניהבספקטרוםהפרעותועוד;דיכאוןבהפרעת

של התנהגות , כמו בספקטרום האוטיזם) .

ציין אם:

שביןבטווחלנועיכולותכפייתיתהאובססיביתבהפרעהשקשורותשהאמונותבכךמכירהפרטתובנה:

בוודאי/בהחלט או קרוב לוודאי (כנראה נכונות) לא נכונות או שהן יכולות להיות נכונות או לא.

כנראההןכפייתיתהאובססיביתבפרעהקשורותהנובעות/שאמונותחושבהאדם:נמוכהתובנה

נכונות.

האובססיביתלפרעההנובעות/קשורותשהאמונותלחלוטיןמשוכנעהפרט:דלוזיות/תובנהבהעדר

כפייתית הן נכונות.

ציין אם:

טיקים.לפרט יש היסטוריה נוכחית או בעבר שלהפרעתקשר לטיקים:

specifiers

אלואמונותפונקציונליות.שאינןאמונותיש)OCD(כפייתיתאובססיביתהפרעתעםרביםלאנשים

סובלנותוחוסרפרפקציוניזםאיום;בהערכתלהפריזונטייהאחריותשלמוגזמתתחושהלכלול:יכולות

הפעולהכמוגרועההאסורההמחשבהשעצםלהאמין(למשל,למחשבותיתרחשיבותמתןודאות,לאי

האסורה עצמה) וצורך לשלוט במחשבות.

הסימפטומיםבבסיסהעומדותלאמונותביחסלהםשישהתובנהבמידתשוניםOCDעםאנשים

הכפייתיים שלהם. רמת התובנה יכולה להשתנות במהלך המחלה.

התפרצותעםגבריםבקרבביותרנפוץחיים.לכלטיקיםמהפרעתיסבלוOCDעםמהאנשים30%עד

טיקים,הפרעותשלהיסטוריהלהםשאיןמאלושונהלהיותנוטיםאלהאנשיםבילדות.OCDשל

תחלואה נלווית וכו'.

אפיונים אבחוניים
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.א)(קריטריוןכפייתייםודחפיםאובססיותשלהנוכחותהםOCDשלהאופיינייםהסימפטומים

אלימותסצנותשל(למשל,תמונותמזיהום),(לדוגמה,ומתמשכותונשנותחוזרותמחשבותהןאובססיות

הן:רצוניותאומהנותאינןאובססיותמכך,חשובמישהו).לדקורכדי(למשל,דחפיםאונוראות),או

אתלדכאאולהתעלםמנסההפרטהאנשים.רובבקרבחרדהאולמצוקהוגורמותרצויותלאחודרניות,

פעולהאומחשבהעםאותםלנטרלאומחשבה)דיכויאומגירוייםהימנעות(לדוגמה,האלוהאובססיות

(למשל,ונשנותחוזרותהתנהגויותהןהטקסים)(אוקומפולסיות.כלשהו)כפייתיביצוע,(למשלאחרת

מונעמרגיש)שהאדםבשקטמיליםעלחזרהספירה,,(לדוגמהנפשיותפעולותאובדיקה),כביסה

גםיהיוOCDעםהאנשיםלרוב.בנוקשותלהחילשישכלליםלפיאולאובססיהבתגובהלבצע

עלמחשבות(למשל,לאובססיהבתגובהכללבדרךמבוצעותקומפולסיותקומפולסיות.וגםאובססיות

·המטרהשצריך")כמו"בדיוקמרגיששהואעדחוזריםטכסיםמיניכלאוכביסהלטכסישמובילותזיהום

ריאליסטיבאופןמחוברותאינןאלהשקומפולסיותאלארע.אירועלמנועאוהמצוקהאתלהפחיתהיא

שהםאואהוב)באדםפגיעהלמנועכדיסימטריבאופןפריטיםסידור(לדוגמה,חוששיםשממנולאירוע

הנאה,לשםנעשתהלאקומפולסיותיום).בכלשעותבמשךלהתקלח(לדוגמה,ברורבאופןמוגזמים

למרות שחלק מהאנשים חווים הקלה מחרדה או מצוקה.

אוביום)משעהיותר(לדוגמה,רבזמןלהיותחייביםכפייתייםודחפיםאובססיותכימדגישב'קריטריון

ביןלהבחיןעוזרזהקריטריון.OCDשלאבחנהלהצדיקכדיליקויאוקליניתמשמעותיתלמצוקהלגרום

(לדוגמה,הכלליתבאוכלוסייהשנפוצותמזדמנותונשנותחוזרותהתנהגויותאולמחשבותההפרעה

OCDעםאנשיםביןמשתנהוקומפולסיותאובססיותשלוהחומרההתדירות.נעולה)הדלתכיויוודא

כפייתיתעשיהאואובססיביותבמחשבותיוםבכלשעות1-3יבלומתונים,עדקליםתסמיניםיש(לחלק

, בעוד שלאחרים יהיו מחשבות בלתי פוסקות).

מאפיינים תומכי אבחון

ממדים,או,מסוימיםנושאיםזאת,עםאנשים.ביןמשתנהוקומפולסיותאובססיותשלהספציפיהתוכן

,(למשלטאבואואסורותמחשבות;כפייתיתוספירהסימטריה;ניקיוןשלאלהכולל,יותרנפוצים

אנשיםיש.באחרים)אועצמיתמפגיעהחששות,(למשלפגיעהדתיות);אובססיותאומיניות,תוקפנות

כקשוריםמבוגרים,בקרבבעקביותומופיעיםתרבויותחוציההלוהנושאיםאגירה.קשייגםלישיש

למצבי לחץ. לעתים קרובות יהיו ל אנשים מספר סימפטומים באחד או יותר ממדים .
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עשוייםהפרעהעםאנשיםגועל.חרדה,סימניכמורגשיותתגובותשלמגווןחוויםOCDעםאנשים

עלטורדניותמחשבותעםאנשיםלאיומים.החשיפהאתלהקטיןכדיודבריםמקומותמאנשים,להימנע

גרימת נזק עשויים להימנע מאינטראקציות חברתיות.

שכיחות

1.8-1.1%(בעולםדומהשכיחות,1.2%היאהבריתבארצותOCDשלהחודשים12שלהשכיחות

יותרמושפעיםשגבריםלמרותבבגרות,גבריםמאשריותרגבוהבשיעורמושפעותנקבות.)%

בילדות.

התפתחות ומהלך

גילעדיתחילומהמקרים25%-ו,שנים19.5הואOCDשללהופעההממוצעהגילהברית,בארצות

להתרחש.עלולזהאבלדופן,יוצאתהיאשנים35גיללאחרהתחלה.14

לאOCDאםחריפה.התפרצותעלגםדיווחיםישאך,הדרגתיתכללבדרךהיאהסימפטומיםהתחלת

מטופל, כמובן, הוא בדרך כלל כרוני. יש אנשים אפיזודות, ויש מיעוט שמתדרדר..

בילדותOCDשלהתפרצותעםמאנשים40%(נמוכים.הםמבוגריםבקרבהפוגהשיעוריטיפול,ללא

יותררבהבקלותמאובחנותקומפולסיותמוקדמת.בבגרותהפוגהלחוותעשוייםהתבגרותבגילאו

בקרבכמושתיהןאתישהילדיםלרובזאת,עם.לצפייהניתנותוהןמאחראובססיותמאשרבילדים

מבוגרים. הדפוס של הסימפטומים אצל מבוגרים יכול להיות יציב לאורך זמן , ומשתנה יותר בקרב ילדים.

גורמי סיכון  ופרוגנוזה

– הפכפכות,  רגשנות שלילית, ועיכוב בהתפתחות.טמפרמנט

לרבותשונים,סביבתייםגורמיםוטראומה.דחקארועיבילדות,ומיניתפיזיתהתעללות-סביבה

חומרים מזהמים שונים ותסמונת אוטואימונית.

OCDעםמבוגריםשלהראשונהמדרגהמשפחהקרוביביןOCDשלהשיעור-ופיסיולוגיהגנטיקה

בקרבזאת,עם,הפרעהלהםשאיןאלהשלהראשונהמדרגהמשפחהקרוביביןמאשרשתייםפיהוא

,התבגרותבגילאובילדותOCDשלהתפרצותעםאנשיםשלהראשונהמדרגהמשפחהקרובי

.10פיגדלהשיעור
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Body–בגוףדיסמורפיההפרעת Dysmorphic Disorder

א. התעסקות עם אחד או יותר פגמים וליקויים קלים במראה פיזי אשר האחרים  לא יכולים להבחין בהם.

מראה,בדיקת(למשל,מסוימותהתנהגויותביצועעלחוזרהאדםההפרעה,במהלךמסויםבשלבב.

שלהאושלוהמראהביןהשוואה(למשל,נפשיותפעולותאוהרגעה)בעור,הסרה/חיטוטיתר,טיפוח

עם זה של אחרים) בתגובה לדאגות המראה.

תפקודבתחומיאותעסוקתית,חברתית,פגיעהאוקליניתמבחינהמשמעותיתלמצוקהגורםהעיסוקג.

חשובים אחרים.

אדםאצלשיהיוכפימשקלאולהשמנהשנוגעותחששותידיעליותרטובמוסבראינובמראהעיסוקד.

עם סימפטומים שעומדים בקריטריונים לאבחון הפרעת אכילה.

ציין אם:

Dysmorphiaשרירי.מספיקלאאומדיקטןגוףמבנהלושישברעיוןעסוקהאדםלשרירים:הנוגעת

מציין זה מתקיים אפילו אם הפרט  עסוק באזורים אחרים בגוף, שזה קורה לעתים קרובות .

ציין אם:

"אניאו"מכוער"אני(לדוגמה,גוףdysmorphicהפרעתהנוגעותהאמונותלגביהתובנהמידת

מעוות").

הןהגוףdysmorphicלהפרעתהנוגעותשהאמונותבכךמכירהפרטהוגנת:אוטובהתובנהעם

בהחלט או כנראה לא נכונות או שהם יכולות או לא יכולות להיות אמתיות.

נכונות.כנראההןהגוףdysmorphicלהפרעתהנוגעותשאמונותחושב:האדםירודהתובנהעם

להפרעתהנוגעותשהאמונותלחלוטיןמשוכנעהואהפרט:(דלוזיות)שווא/אמונותתובנהללא

dysmorphicנכונות.הגוף
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Hoarding–אגירההפרעת Disorder

א. קושי מתמשך עם השלכה או פרידה מחפצים , ללא קשר לערך האמתי שלהם.

ב. קושי זה נובע מצורך נתפס להציל את הפריטים ולמצוקה הקשורה עם השלכתם.

ופוגעמשמעותייםמחיהאזוריעלומעמיסשנדחסרכושצבירתהינןרכושלהשליךהקושיתוצאותג.

בני(לדוגמה,שלישיצדשלההתערבותבגללרקזהמסודרים,המגוריםאזוריאםשלהם.ביעוד

משפחה, מנקים, הרשויות).

בתחומיאותעסוקתית,,חברתיתפגיעהאוקליניתמבחינהמשמעותיתלמצוקהגורמתהאגירהד.

תפקוד חשובים אחרים (כולל שמירה על סביבה בטוחה לעצמי ולאחרים).

תסמונתמחלה,במוח,דםכלי,במוחפגיעה,(לדוגמהאחררפואילמצבמיוחסתאינההאגירהה.

פראדר וילי).

אובססיביתהפרעה(למשל,אחרתנפשיתהפרעהשלהסימפטומיםידיעלמוסברתלאהאגירהו.

גירעונותאחרת,פסיכוטיתהפרעהאו/סכיזופרניהשוואמחשבותדיכאון,באנרגיה,ירידהכפייתית,

קוגניטיביים בהפרעת נוירו מרכזית, אינטרסים מוגבלים בספקטרום האוטיסטי).

ציין אם:

אונחוציםשאינםפריטיםשלמוגזמתברכישהמלווהחפציםבהשלכתקושיאם:מוגזמתרכישהעם

שאין עבורם מקום פנוי.

ציין אם:

לקושיהנוגעות(ההתנהגויותוכילאגירההקשורותהאמונותאתמזהההפרטהוגנת:אוטובהתובנה

בהשלכת פריטים, העומס, או רכישה מוגזמת) הן בעייתיות.

(קושילפריטיםהנוגעותוהתנהגויותלאגירההקשורותשאמונותמשוכנעהפרטירודה:תובנה

בהשלכתם, העומס מוגזם, או רכישה) הן לא בעייתיות, למרות הראיות סותרות.

הקשורותהנוגעותוהתנהגויותשאמונותלחלוטיןמשוכנעהפרט:(דלוזיות)שווא/אמונותתובנההעדר

לאגירת פריטים (קושי בשלכתם, העומס, או רכישה מוגזמת) הן לא בעייתיות , למרות הראיות סותרות.
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Trichotilomania–(טריכוטילומניה)שיערתלישתהפרעת (Hair-Pulling Disorder(

א. תלישה חוזרת של השיער, וכתוצאה מכך איבוד/נשירת שיער.

ב. ניסיונות חוזרים ונשנים להקטין או להפסיק את משיכת שיער.

אותעסוקתית,חברתית,פגיעהאוקליניתמבחינהמשמעותיתלמצוקהגורמתהשיערמשיכתג.

בתחומי תפקוד חשובים אחרים.

דרמטולוגימצבלמשל,כמואחר,רפואילמצבמיוחסתאינההיאשיערנשירתאוהשיערמשיכתד.

(בעיה בעור).

ניסיון(לדוגמה,אחרתנפשיתהפרעהשלהתסמיניםידיעליותרטובמוסברתאינההשיערמשיכתה.

לשפר  פגם או ליקוי נתפס במראה בגוף(.

Excoriation–קטיף)(עורעורקילוףהפרעת (Skin-Picking) Disorder

א. קלוף עור חוזר וכתוצאה נגעים בעור.

ב. ניסיונות חוזרים ונשנים כדי להקטין או להפסיק קלוף עור.

בתחומיאותעסוקתית,חברתית,פגיעהאוקליניתמבחינהמשמעותיתלמצוקהגורםהעורקלוףג.

תפקוד חשובים אחרים.

(לדוגמה,אחררפואימצבאוקוקאין)(למשל,חומרשלהפיזיולוגיותלהשפעותמיוחסאינוהעורקלוףד.

גרדת).

שוואמחשבות(למשל,אחרתנפשיתהפרעהשלסימפטומיםידיעליותרטובמוסבראינוהעורקלוףה.

dysmorphicבהפרעתבמראהנתפסליקויאופגםלשפרניסיוןפסיכוטית,בהפרעהמישושהזיותאו

).nonsuicidalעצמיתבפציעהבעצמולפגועכוונהמתוךאותנועה,הפרעתגוף,
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הפרעות שקשורות בטראומה
Trauma-related Stressor-Related Disorders

Reactive–(ריאקטיבית)תגובתיתהתקשרותהפרעת Attachment Disorder

A.ביטוילידיהבאהעיקריותהמטפלותהדמויותכלפירגשיתהימנעותאוהתכנסותשלחוזרדפוס

בשני הבאים:

נמצאכאשרהמטפלותמהדמויותהרגעהאונחמהמחפשנדירותאורחוקותלעיתיםהילד.1

במצב מצוקה.

הילד לעיתים רחוקות או נדירות מגיב לנחמה או הרגעה כאשר במצוקה..2

B.3ה-מתוך2בלפחותהמאופייןהבארציףורגשיחברתיקושי:

תגובה רגשית וחברתית מינימלית כלפי האחר..1

אפקט חיובי מוגבל.2

עםהמפגשכאשרגםהמתרחשותפחדאועצב,עצבנות,שלמוסברותלאאפיסודות.3

המטפל העיקרי אינו מהווה סכנה מציאותית כלל.

C.1בלפחותלראותםשניתןכלפיו,מספקלאוטיפולקיצוניותהתנהגויותשלדפוסחווההילד

מהנ"ל:

רגשייםצרכיםמילויבחוסרביטוילידיהבאההעיקריהמטפלשלחברתיתמניעהאוהזנחה.1

בסיסיים של נחמה, סטימולציה וחיבה.

(כגון:יציבההתקשרותיצירתעלהמקשיםהעיקריתהמטפלתהדמותשלחוזריםחילופים.2

שינויים רבים של משפחת האומנה)

במותליצורהילדשלהיכולתעלמשמעותיבאופןשמקשהדופןיוצאבסטינגהילדגידול.3

להתקשרות סלקטיבית (מוסדות שיש כמות גדולה של מפגשים ילד- הורה).
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D.בקריטריוןהטיפולCבקריטריוןשמופיעכפיהילדהתנהגותעלאחראיהנראהשככלזההואA

בקריטריוןשמופיעיעילהמספק/הטיפולחוסרלאחראועקבהחלוAשבקריטריוןהתסמינים(

C.

E..ההפרעה אינה עונה על הקריטריונים של הפרעות בספקטרום האוטיסטי

F.5גיללפניומופיעהנוכחתההפרעה.

G.חודשים.9לפחותשלהתפתחותיגילישלילד

פרט אם:

חודשים.12מ-למעלהוקיימתמופיעהההפרעהמתמידה:ההפרעהאם

חומרת ההפרעה

אתתואמיםהסימפטומיםכלכאשר"חריפה"תיחשבההפרעההנוכחית-ההפרעהחומרתאתפרט

התנהגות הילד, כל סימפטום מעלה את חריפות ההפרעה באופן יחסי.

Disinhibitedעכבות–ללאחיברותהפרעת Social Engagement Disorder

קריטריונים לאבחון

A.:תבנית התנהגות בה הילד מתקשר עם מבוגרים לא מוכרים ומציג לפחות שניים מהבאים

מידה מועטה או חוסר איפוק באינטראקציות עם מבוגרים לא מוכרים..1

Overly[יותר''קרובדיבוראוהתנהגות.2 familiar[הסביבהאתתואםשאינו(באופן

התרבותית של הילד או תואם את הגבולות החברתיים הנהוגים בגילו).

גםממנו,התרחקותאחריעליוהאחראיעםבדיקהשלהיעדראופחותהמידה.3

בסיטואציות ומקומות לא מוכרים.
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נכונות ללכת עם מבוגר זר עם היסוס מועט או כלל ללא היסוס..4

B.בקריטריוןהתנהגויותAקשב/היפראקטיביות)בהפרעות(כמולאימפולסיביותמיוחסותאינן

C.אחדלפחותלפילראותשניתןכפימספקטיפולהעדראוקיצוניטיפולדפוסחווההילד

מהבאים:

וחיבהגירוינחמה,כגוןבסיסייםרגשייםצרכיםשלקבועהמניעהאוחברתיתהזנחה.1

שאמורים להינתן ע"י המבוגר המטפל.

החלפה(למשלהתקשרותיצירתשמונעבאופןהאחראיהמטפלבדמותתכופיםשינויים.2

תכופה של בתי אומנה).

to[התקשרותדמותלבחירתהזדמנויותאיןבהןשגרתיותלאבסיטואציותגידול.3 form

selective attachments[במיוחד).גבוהלמבוגרתלמידיחסעםמוסדות(למשל

D.בקריטריוןהמתוארהטיפולכימשוערCבקריטריוןהמתארותלהתנהגויותהגורםהואA

).CבקריטריוןהמתוארהטיפוללאחרהחלוAבקריטריוןהמתוארותההתנהגויות(למשל,

E.חודשים.9שלההתפתחותילגיללפחותהגיעהילד

ציין אם:

חודשים.12מ-יותרנוכחתההפרעהמשך:

ציין חומרה:

קריטריוןכלכאשרההפרעה,שלהסימפטומיםכלאתמציגהילדכאשרחמורההינהההפרעה

מתבטא באופן חמור.

Post-Traumatic–טראומטיתפוסטדחקהפרעת Stress Disorder

.6גילמעלוילדיםמתבגרים,למבוגרים,–לאבחוןקריטריונים
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A.יותראובאחתמינית,אלימותאומשמעותיתפיסיתפגיעהמוות,ב:איוםאוממשיתחשיפה

מהדרכים הבאות:

חווה את האירוע באופן ישיר.1

היה בעצמו עד לאירוע בעת שהאחר נחשף אליו.2

שלבמוותאיוםאומוותשלבמקרהקרוב;חבראומשפחהלקרובהתרחששהאירועשמע.3

קרוב משפחה או חבר קרוב, יש גוון אלים או לא צפוי לאירוע

מדיה,כוללאינוסיוע;אנשי(למשל,חוזראועוצמתיבאופןלאירועביחסקשיםלפרטיםנחשף.4

אלא אם החשיפה למדיה קשורה לעבודה)

B.חודרנייםמהתסמיניםיותראואחדשלנוכחות)Intrusion symptoms(,לאירועהקשוריםהבאים

הטראומטי, שהחלו לאחר החשיפה לאירוע הטראומטי:

במשחקלהופיעיכולים(בילדיםהאירועשלדחקומעוררירצונייםבלתיחודרנייםזיכרונות.1

חוזר)

ילדים(אצלהטראומטילאירועקשוריםהאפקטאוהתוכןבהםדחק,ומעורריחוזריםחלומות.2

יכולים להיות חלומות בעתה ללא תוכן מוגדר)

הטראומטיהאירועכאילומגיבאוחשהפרטבהםפלשבקים)(למשלדיסוציאטיביותתגובות.3

ילדים(אצללסביבה);המודעותשלמוחלטאובדןכדיעדרצף,על(מופיעשובמתרחש

השחזור יכול להופיע במחשק)

אוהמייצגיםחיצונייםאופנימייםלרמזיםחשיפהבעתממושךאואינטנסיביפסיכולוגידחק.4

דומים להיבטים של האירוע הטראומטי

דומיםאוהמייצגיםחיצונייםאופנימייםלרמזיםחשיפהבעתמשמעותיתפיסיולוגיתתגובה.5

להיבטים של האירוע הטראומטי

C.האירוע,שלהתרחשותולאחרשהחלההטראומטי,לאירועהקשוריםמגירוייםמתמשכתהימנעות

או שני הבאים:באחדהבאה לביטוי

אוהאירועעלדחקמעוררירגשותאומחשבותמזיכרונות,להימנעמאמץאומהימנעות.1

הקשורים אליו

אובייקטיםפעילויות,שיחות,מקומות,(אנשים,חיצוניותמתזכורותלהימנעמאמץאוהימנעות.2

או מצבים) המעוררים זיכרונות, מחשבות או תחושות ביחס לאירוע או שקשורים אליו
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D.שהחמירואושהחלוהטראומטי,לאירועהקשוריםהרוחובמצבהקוגניטיביתבתחוםשלילישינוי

הבאים:מהתסמיניםשנייםלאחר החשיפה, כפי שבאים לידי ביטוי בלפחות

ולאדיסוציאטיביתמאמנזיה(כתוצאההטראומטיבאירועחשובהיבטלזכוריכולתחוסר.1

כתוצאה מחבלת ראש, סמים או אלכוהול)

ניתןלארע,(אניולעולםלאחר,לעצמי,ביחסועיקשותמוגזמותשליליותציפיותאותפיסות.2

לסמוך על אף אחד, העולם הוא לחלוטין רע)

הפרטאתהמובילים,הטראומהשללתוצאותאולסיבותביחסעיקשיםחשיבהעיוותי.3

להאשמה עצמית או האשמת אחרים.

מצב רגשי שלילי מתמשך – פחד, אימה, כעס, אשמה, בושה.4

ירידה משמעותית בעניין או בהשתתפות בפעילויות משמעותיות.5

תחושת ניכור או ניתוק מאחרים.6

חוסר יכול לחוות רגשות חיוביים כגון – חוסר יכולת לחוות רגשות שמחה, סיפוק או אהבה.7

E.לאחרהחמירואושהחלוהטראומטי,לאירועהקשוריםובתגובתיותבעוררותמשמעותישינוי

מהתסמינים הבאים:שנייםהחשיפה, כפי שבא לביטוי בלפחות

אגרסיהבביטוילרובביטוילידיבאהפרובוקציה),(ללאזעםוהתפרצויותרוגזניתהתנהגות.1

מילולית או פיסית כלפי אחרים או אובייקטים

חוסר זהירות או התנהגות הרסנית.2

דריכות יתר.3

תגובות בהלה מוגזמות.4

קושי בריכוז.5

הפרעות בשינה (קושי להירדם, להישאר ישן או שינה חסרת מנוחה).6

F.לפחותחודשמשך התסמינים הוא

G.אחראותעסוקתיהחברתי,בתחוםתפקודיליקויאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמיםהתסמינים

משמעותי

H.התסמינים אינם תוצאה של מצב רפואי או שימוש בחומרים ממכרים
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With delayed expression-חודשים6לפחותעדמלאלביטוימגיעיםאינםבמלואםהתסמיניםאם

לאחר האירוע.

.6לגילמתחתלילדיםסוגתתישנו

Acute–אקוטיתדחקהפרעת Stress Disorder

A.יותראובאחתמינית,אלימותאומשמעותיתפיסיתפגיעהמוות,ב:איוםאוממשיתחשיפה

מהדרכים הבאות:

חווה את האירוע באופן ישיר.1

היה בעצמו עד לאירוע בעת שהאחר נחשף אליו.2

שלבמוותאיוםאומוותשלבמקרהקרוב;חבראומשפחהלקרובהתרחששהאירועשמע.3

קרוב משפחה או חבר קרוב, יש גוון אלים או לא צפוי לאירוע

מדיה,כוללאינוסיוע;אנשי(למשל,חוזראועוצמתיבאופןלאירועביחסקשיםלפרטיםנחשף.4

אלא אם החשיפה למדיה קשורה לעבודה)

B.רוחמצבחודרנות,שלהקטגוריותמחמשאחתמכלהבאיםמהתסמיניםתשעהלפחותשלנוכחות

שלילי, דיסוציאציה, הימנעות, או עוררות יתר, שהחלו או החמירו לאחר חשיפה לאירוע טראומטי

Intrusion(חודרנייםתסמינים symptoms:(

במשחקלהופיעיכולים(בילדיםהאירועשלדחקומעוררירצונייםבלתיחודרנייםזיכרונות.1

חוזר)

ילדים(אצלהטראומטילאירועקשוריםהאפקטאוהתוכןבהםדחק,ומעורריחוזריםחלומות.2

יכולים להיות חלומות בעתה ללא תוכן מוגדר)

הטראומטיהאירועכאילומגיבאוחשהפרטבהםפלשבקים)(למשלדיסוציאטיביותתגובות.3

ילדים(אצללסביבה);המודעותשלמוחלטאובדןכדיעדרצף,על(מופיעשובמתרחש

השחזור יכול להופיע במחשק)
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אופנימייםלרמזיםחשיפהבעתפיסיולוגיתתגובתיותאוומתמשךמשמעותיפסיכולוגידחק.4

חיצוניים המייצגים או דומים להיבטים של האירוע הטראומטי

מצב רוח שלילי

חוסר יכולת משמעותית לחוות רגשות חיוביים (כגון אושר, סיפוק, או אהבה).5

Dissociative(דיסוציאטיבייםתסמינים symptoms:(

שלמהפרספקטיבהעצמיאת(לראותהסביבהשלאוהעצמישלהמציאותיותבתחושתשינוי.6

האחר, האטה בתחושת הזמן)

ולאדיסוציאטיביתמאמנזיה(כתוצאההטראומטיבאירועחשובהיבטלזכוריכולתחוסר.7

כתוצאה מחבלת ראש, סמים או אלכוהול)

):Avoidance(הימנעות

מאמץ להימנע מזיכרונות, מחשבות או רגשות מעוררי דחק על האירוע או הקשורים אליו.8

מצבים)אואובייקטיםפעילויות,שיחות,מקומות,(אנשים,חיצוניותמתזכורותלהימנעמאמץ.9

המעוררים זיכרונות, מחשבות או תחושות ביחס לאירוע או שקשורים אליו

):Hyperarousal(יתרעוררות

הפרעות בשינה (קושי להירדם, להישאר ישן או שינה חסרת מנוחה).10

אגרסיהבביטוילרובביטוילידיבאהפרובוקציה),(ללאזעםוהתפרצויותרוגזניתהתנהגות.11

מילולית או פיסית כלפי אחרים או אובייקטים

דריכות יתר.12

קושי בריכוז.13

תגובות בהלה מוגזמות.14

C.מידמתחיליםלרוב(התסמיניםלאירועהחשיפהלאחרחודשעדימיםשלושההואהתסמיניםמשך

לאחר האירוע אך נמשכים לפחות שלושה ימים ועד חודש).

D.אחראותעסוקתיהחברתי,בתחוםתפקודיליקויאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמיםהתסמינים

משמעותי.

E.דרךיותרטובמוסברתואינהממכריםבחומריםשימושאורפואימצבשלתוצאהאינםהתסמינים

המאפיינים של הפרעה פסיכוטית קצרה.
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Adjustment–הסתגלותהפרעת Disorder

A.במהלךהמופיעיםמזוההדחקלגורםבתגובההתנהגותייםאורגשייםתסמיניםשלהתפתחותם

שלושת החודשים שמתחילת האירוע.

B.שניאובאחדביטוילידישבאיםכפיקלינית,מבחינהמשמעותייםההתנהגותאוהתסמינים

התסמינים הבאים:

הדחק,מגורםלמצופהביחסשלו,באינטנסיביותאובעוצמתומוגזםשהואמשמעותידחק.1

ביחס להקשר החיצוני ולהשפעות התרבותיות.

קושי משמעותי בתפקוד החברתי, תעסוקתי, או תחומי תפקוד אחרים..2

C..התסמינים אינם מתאימים למצב נפשי אחר או להחמרה של מצב נפשי קודם

D..התסמינים אינם מייצגים אבל נורמאלי

E.נוספים.חודשים6מ-יותרנמשכיםאינםהתסמיניםהסתיימו,ותוצאותיוהדחקשגורםלאחר

Specifyהתנהגותי.–רגשימעורבהתנהגותי,מעורב,חרדתי,,דכאונירוחמצב:סוגים-תת

- מצב רוח ירוד, בכי, חוסר תקווה.עם גוון דכאוני▪

- רגזנות, דאגה.עם גוון חרדתי▪

– שילוב בין דיכאון לחרדה.עם גוון מעורב חרדתי – דכאוני▪

עם גוון של בעיות התנהגות▪

והפרעתחרדה)דיכאון,כמו(רגשייםסימפטומיםשלשילוב–התנהגותי–רגשיגווןעם▪

התנהגות.
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הפרעות דיסוציאטיביות
Dissociative Disorders

Dissociative–דיסוציאטיביתזהותהפרעת Identity Disorder

קריטריונים לאבחון

A.בתרבויות.שונותמובחנותזהויותשתיללפחותפיצולהידיעלהזהותשלהפרעה/שיבוש

המשכיותבחוסרביטוילידיבאהזהות,שיבושכדיבוק.מתוארלהיותיכולזהדברמסוימות

הכרה,התנהגות,באפקט,בשינוייםהמלווההשייכות,בתחושתאוהעצמיתחושתשלמובחנת

ידיעללהיראותיכוליםאלהתסמיניםסנסורי-מוטורי.תפקודו/אוקוגניציה,תפיסה,זיכרון,

אחרים או מדיווח עצמי.

B./אירועיםאוו/חשובאישימידעיומיים,יוםאירועיםלזכורביכולתחוזריםקשייםפערים

טראומטיים שאינם עולים בקנה אחד עם שכחה רגילה.

C.יכולתאותעסוקתיתהחברתית,ביכולתשיבושאומשמעותיתלמצוקהגורמיםהתסמינים

תפקודית אחרת.

D..ההפרעה אינה חלק נורמלי  בפרקטיקה תרבותית או דתית מקובלת

E.במהלךקאוטיתהתנהגותאוהתעלפויות,בסמים(שימושל:הסימפטומיםאתלייחסניתןלא

שתיית אלכוהול) או מצב רפואי אחר (פרכוסים).
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Dissociative–דיסוציאטיבישיכחון Amnesia

A.תואםשאינובאופןמלחיץ,אוטראומטיכלל,בדרךאוטוביוגרפי,מידעלזכוריכולתחוסר

שיכחה פשוטה.

אולאירועסלקטיביתאוממוקדתמאמנזיהלרובמורכבתדיסוציאטיביתאמנזיההערה:

אירועים ספציפיים; או אמנזיה כללית של הזהות וההיסטוריה האישית.

B.אחריםחייםבתחומיאותעסוקתיתחברתית,לקותאוניכרתלמצוקהגורמיםהסימפטומים

אשר חשובים לתפקוד האדם.

C.אלכוהול,(כגוןממכריםבחומריםשימוששלהפסיכולוגיםלתסמיניםמשויכתאינהההפרעה

אמנזיהמורכבים,חלקייםהתקפים(כגוןאחררפואיאונירולוגימצבאותרופות)אוסמים

נוירולוגיםמצבטראומטית,מוחיתפגיעהסגור/ראשפגיעתשלסיבוכיםחולפת,הגלובלית

אחר).

D.הפרעתדיסוציאטיבית,זהותהפרעהידיעליותרטובבאופןההפרעהאתלהסבירניתןלא

somatic[גופניתתסמיןהפרעתחריפה,מתחהפרעהטראומטית,פוסטדחק symptom

disorder,[מתונה.אוחריפהנוירו-קוגניטיביתהפרעהאו

dissociative[דיסוציאטיביתפוגהבלידיסוציאטיביתלאמנזיההקידוד:קידודהערת fugue[הוא

300.12)F44.0(.300.13הואדיסוציאטיביתפוגהעםדיסוציאטיביתלאמנזיההקידוד)F44.1.(

ציין אם:

שמקושריםמבולבליםנדודיםאוייעודייםטיוליםשלמיצגישנודיסוסיאטיבית:פוגהעםכאשר

לאמנזיה של זהות או לחלקים אוטוביוגרפים אחרים.
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Depersonalization/Derealization–דפרסונליזציה/דראליזציההפרעת Disorder

A.:נוכחות עקבית או חוזרת של חוויות של דפרסונליזציה, דריאליזציה או שתיהן

1.Depersonalization:ביחסמבחוץצופההיותאוניתוק,ממשות,חוסרשלחוויה

מעוותת,זמןתחושתתפיסתי,שינוי(לדוגמא:פעולותאוגוף,תחושות,רגשות,למחשבות,

פיזית).ו/אורגשית]numbing[תחושהחוסרעצמי,היעדרותאוממשותחוסר

2.Derealization:אואנשים(לדוגמא:לסביבהביחסניתוקאוממשותחוסרשלחוויות

עיוותיםאוחיות,חוסרערפל,חלום,בתוךשלתחושהממשיים,כלאנחוויםאובייקטים

ויזואליים).

B..במהלך החוויות של דפרסונאליזציה או הדריאליזציה בוחן המציאות לא נפגע

C.אומקצועיים,החברתיים,בתפקודיםליקוייםאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמיםהתסמינים

בתפקוד אחר משמעותי.

D.רפואימצבאו(סמים/תרופות)חומריםשלפסיכולוגיותלהשפעותההפרעהאתליחסניתןלא

אחר (לדג' התקפים).

E.התקףסכיזופרניה,:כגוןאחרתנפשיתהפרעהע"ייותרטובמוסברתלהיותיכולהלאההפרעה

אחרת.דיסוציאטיביתהפרעהאוPTSDאקוטי,לחץהפרעתמאז'ורי,דיכאוןהפרעתחרדה,

הרחבה:

היכרותחוסרתחושתאוניתוקאוממשותחוסרבחוויתמאופיינתדפרסונליזציהשלאפיזודות▪

אחד"אף("אנימעצמולחלוטיןמנותקלהרגישיכולהפרטבעצמי.מסויימיםמאספקטיםאומהעצמי

שלי"המחשבותאותם"מרגישלאאניאךרגשותלישישיודע"אני,אני"לא"אניעצמי",לי"אין,

מהגוףחלקיםאומהגוףניתוקתחושתגפן"),בצמרמלאשלי"הראש,שלי"הןכאילומרגישותלא

להרגיש(מצומצמתפעילותשלתחושהגםלהיותיכולהליבידו).צמא,רעב,(מגע,תחושותאו

מפוצלעצמישלתחושהלהיותיכולהזוהתנועה).אוהדיבורעלשליטהחוסראוטמטיות,רובוטי,

למתבונן ומשתתף הידועה כ "חוויה חוץ גופית" בצורתה הקיצונית.
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העולם-עםמוכרותחוסראוניתוקאוממשותחוסרבתחושתמאופינותדריאליזציהשלאפיזודות▪

בועהאוחלוםערפל,בתוךהואכאילולהרגישיכולהפרטהסביבה.כללאוחפציםאנשים,אםבין

חסרתכמלאכותית,להיחוותיכולההסביבהשסביבו.העולםלביןבינוזכוכיתחומתישכאילואו

שדהבראיה,ערפולכגוןכלשהוויזואליבעיוותמלווהתהיהקרובותלעיתיםחיות.חסרתאוצבע

אובמרחקעיוותאומוגזמת,מימדיותתלתמימדית,דואושטוחהראיהמצומצם,אומורחבראיה

רם.קולאו,muteסאונד,שלעיוותתחושת–להופיעיכוליםבשמיעהליקוייםגםחפצים.שלגודל

ל'משוגעים'.הופכיםאו'משתגעים'שהםתחושהויחווהתסמיניםאתלתארקושיויהיהיתכןלחולים▪

וסבייקטיביתזמןתחושתשלנפוצהחוויההפיך.בלתימוחימנזקחששהיאנוספתנפוצהתחושה

כאישיים,אוחיותכבעליאישייםזיכרונותלחוותוקושינורא)איטיהכלנורא,מהיר(הכלמעוותת

פרטיים או רגשיים.

יתכנו תופעות של עיסוק אובססיבי, לבדוק ללא הרף אם אני קיים, להתבונן במראה וכד'.▪

לעיתים תכופות יופיעו גם מידות שונות של דיכאון או חרדה.▪

הסובלים מההפרעה נמצאו כבעלי רגישות נמוכה  פיזיולוגית לגירויים רגשיים▪

בכללנפוציםימיםאושעותהנמשכיםדפרסונליזציה/דריאליזציהשלזמנייםסימפטומים▪

אודפרסונליזציהשלאפיזודהבחייהםפעםלפחותחווהבוגרתמהאוכלוסיהלחציקרובהאוכלוסיה.

דריאליזציה.

לאאלותסמיניםבעלישונותלדתותהקשוריםמצביםאומדיטטיבייםמצביםתרבותיים-נושאים▪

יאובחנו בהפרעה.

אבחנה מבדלת:

▪Illness anxiety disorder-מוחימנזקופחדיםמעורפלותסומטיותתלונותלהציגשיכוליםלמרות

הסימפטומיםשלהנוכחותידיעלמאופיינתהדפרסונליזציה/דראליזציההפרעתשלהאבחנה

illnessשלאחריםביטוייםשלוהיעדרזולהפרעההטיפוסיים anxiety disorder.

▪Major depressive disorder–גםנפוצותחלוםבתוךוהיותאפאתיה,תחושה,חוסרהרגשת

להפרעה.הקשוריםתסמיניםעודעםיופיעוהןבדפרסונאליזציה/דריאליזציהאולםמאז'ורי.בדיכאון

אתלתתניתןזמןלאורךהדיכאוניתהאפיזודהלאחרגםממשיכותמובהקבאופןאלותחושותאם

האבחנה.
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▪OCD–בחוויתםאובססיביעיסוקלפתחעשוייםדריאליזציהמדפרסונליזציה/הסובלים

זאתלמרותשלהם.הסמפטומיםשלהסטטוסאתלבדוקנועדואשרטקסיםלפתחאוהסובייקטיבית

זו.באבחנהיופיעולאלכךקשוריםשיאנםOCDשלאחריםסמפטומים

▪Other dissociative disorders–עלדפרסונאליזציה/דריאליזציהשלאבחנהלקבועבכדי

אישיותהפרעתכגוןאחרתדיסוציאטיביתהפרעהשלבהקשרלהופיעלאהסימפטומים

דיסוציאטיבית.

▪Anxiety disorders-נפוץחרדה,התקףשלמהתסמיניםאחדהינהדפרסונאליזציה/דריאליזציה

חרדה/חרדההתקףשלבהקשררקמופיעיםהסימפטומיםכאשרמתגברת.ההתקףכשחומרתלמדי

קיימתזאתעםיחדדריאליזציה.דפרסונאליזציה/שלאבחנהתינתןלאספציפיתפוביהאוחברתית

שלכתחילתהדפרסונאליזציה/דריאליזציהשלחוויותהכולליםחרדההתקפישללהופעהשכיחות

יהיוהדפרסונאליזציה/דריאליזציהשלהתסמיניםזהבמקרהדריאליזציה.הדפרסונאליזציה/הפרעת

מתמשכים באופן מובהק וימשיכו גם לאחר שהתקפי החרדה יפסקו.

▪Psychotic disorders-דריאליזציהדפרסונאליזציה/שלבאבחנהתקיןמציאותבוחןשלהקריטריון

להתלונןיכולאדםלדוגמאפסיכוטיות.הפרעותלביןזוהפרעהביןלהבדילמנתעלהכרחיהינו

אמיתיתשאינהיודעשהואסובייקטיביתחוויהלהיותיכולהזואךממשיאינושהעולםאומתשהוא

או אמונה דלוזיונית.

▪Subtence/medication- induced disorder-קריטריוןהינותרופותאובסמיםשימושהיעדר

בשימוש/גמילהנפוצותאלווחוויותהיותדפרסונאליזציה/דריאליזציהשלאבחנהלקביעתהכרחי

שלהסימפטומיםדפרסונאליזציה/דריאליזציהשלמהמקריםאחוז15%בתרופות.אומסמים

זמןלאחרגםממשיכיםהסימפטומיםאםבסמים.שימושידיעלומוחמריםמואציםההפרעה

מההפרעההסובליםבדר"כתקפה.דפרסונאליזציה/דריאליזציהשלהאבחנהומהגמילהמהשימוש

מפתחים פוביה מהשימוש בסמים ולא משתמשים שוב.

▪Mental disorder due to another medical condition–המבוגריםבגילאיםבמיוחדלשלול,יש

מצבים רפאויים אחרים אשר עשויים ליצר תסמינים של דפרסונאליזציה/ דריאליזציה.

:Comorbidity-כפולהתחלואה
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unipolarהינןדפרסונאליזציה/דריאליזציהשלביותרהשכיחותהקומרבידיותההפרעות depressive

disprderעםקומורבידיותחרדה.והפרעותPTSDהנפוצותהאישיותהפרעותמאד.מועטה

כקומרבידיות לדפרסונאליזציה/דריאליזציה הינן אישיות נמנעת, גבולית, ואובססיבית-קומפולסיבית.
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הפרעות וסימפטומים סומטיים
Somatic Symptom and Related Disorders

Somatic–גופניתסמיןהפרעה Symptoms Disorder

Aהיומיומיים.בחייםמשמעותיתהפרעהשמייצריםיותראואחדגופניתסמין

B,בריאותיותלדאגותהקשורותאוגופנייםלתסמיניםהקשורותמוגזמותוהתנהגויותהרגשותמחשבות

כמודגם להלן:

מחשבות קבועות ולא מידתיות בקשר לכמה רציני התסמין..1

רמה גבוהה וקבוע של חרדה בקשר לתסמיני הגוף..2

משאבי זמן ואנרגיה מוגזמים המושקעים בדאגות על בריאות..3

C.6מיותר(בד"כממשיךהסימפטומטיותמצברב,זמןלהימשךשלאעשויגופניתסמיןאםאף

חודשים).

מציינים:

מעורבות כאב -  התסמינים הגופניים   מלווים על ידי כאב.

חודשים6מיותרארוך-זמן משך- ממושך

מידת החומרה

מתקייםאחדB קריטריון-קל

מתקייםBמקריטריונייותראו2בינוני-

חמורות.אורבותגופניותתלונותובנוסףמתקיים,Bמקריטריונייותראושניים- חמור
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Illness–חוליחרדתהפרעת Anxiety Disorder

A..עיסוק יתר בקבלת מחלה רצינית

B.אין תסמינים סומטיים, ואם ישנם – הם בעוצמה חלשה. אם קיים מצב רפואי או שאכן ישנו סיכון

לפתח מצב רפואי (כגון היסטוריה משפחתית) העיסוק בקבלת המחלה הוא בבירור מוגזם

ולא-פרופורציונלי.

C..יש רמת חרדה גבוהה ביחס לבריאות, והאדם מודאג בקלות לגבי מצב בריאותו

D.האדם מבצע התנהגויות הקשורות לבריאות באופן מוגזם (כגון בדיקות חוזרות ונשנות של הגוף

לגבי סימני מחלה) או שהוא מפגין המנעויות באופן בלתי מסתגל (כגון נמנע מפגישות עם רופא

ומבתי חולים).

E.להשתנותיכולהחוששיםממנההספציפיתהמחלהכאשרחודשים,6לפחותקייםבחוליהעיסוק

לאורך התקופה.

F.העיסוק המוגזם בחולי לא מוסבר טוב יותר ע"י הפרעה נפשית אחרת (כגון הפרעת סימפטום

,BDDמוכללת,חרדההפרעתפאניקה,הפרעתסומטי, OCD,סומטי).מסוגדלוזיוניתהפרעה

אפיין:

ביקור רופאים או בדיקות ופרוצדורות: שימוש תדיר בטיפול רפואי, כוללסוג מחפש אחר טיפול▪

מתמשכות.

: שימוש נדיר בטיפול רפואי.סוג נמנע מטיפול▪
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Conversion–(קונברסיבית)המרההפרעת Disorder

A..סימפטום אחד או יותר של שינוי בשריר רצוני או בפונקציה חושית

B..ממצאים רפואיים מספקים הוכחה שאין התאמה בין הסימפטום למצב הרפואי או הנוירולוגי

C..הסימפטום אינו מוספר טוב יותר ע"י הפרעה נפשית או רפואית

D.הסימפטום גורם למצוקה משמעותית או לפגיעה בתחום החברתי, או התעסוקתי  או בתחומי

תפקוד חשובים אחרים.

מאפייני הסימפטום:

עם חולשה או שיתוק▪

הפרעה בהליכה).(כגון רעידות, רתת שריר עוויתי,עם תנועה בלתי נורמלית▪

עם סמפטומים של בליעה▪

(כגון ליקוי הגייה, דיבור עילג)עם סמפטומים של דיבור▪

עם התקפים▪

עם אלחוש או העדר תחושה▪

(כגון ראייתי, ריח, מפריע בשמיעה).עם סמפטום סנסורי▪

עם סמפטומים מעורבים▪

אפיין:

חודשים6מפחותמתקיימיםהסמפטומים–חדהאפיזודה▪
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חודשים.6מעלמתקיימיםהסמפטומים–מתמשך▪

אפיין:

(כתוב מה גורם הלחץ)עם לחץ פסיכולוגי▪

ללא לחצים פסיכולוגיים▪

Factitious–מלאכותיתהפרעה Disorder

Factitious Disorder Impose on Self–)העצמי)עלשנכפה

A.עםהמזוההפציעה,אומחלהשלגרימתאופסיכולוגיים,אופיזייםתסמיניםאוסימניםשלזיוף

הולכת שולל.

B..הפרט מציג עצמו לאחרים כחולה, מוגבל או פצוע

C..ההתנהגות שלו הולכת שולל נוכחת גם בהיעדר תגמולים חיצוניים ברורים

D.הפרעהכגוןאחרתנפשיתהפרעהידיעליותרטובמוסברתלהיותיכולהלאההתנהגות

דלוזיונית או הפרעה פסיכוטית אחרת.

Specify:

אפיזודה בודדת▪

אפיזודות חוזרות (שני אירועים או יותר של זיוף של חולי ו/או גרימה של פציעה)▪

Factitious Disorder Imposed on Another)-אחר)עלשנכפה

)previously factitious disorder by proxy(

A.באדםמחלה,אופציעהשלגרימהאופסיכולוגייםאופיזייםסימפטומייםאותסמיניםשלזיוף

אחר, בצירוף של הולכת שולל שניתן לזהותה.

B..הפרט מציג את האחר (הקורבן) לאחרים כחולה, מוגבל, או פצוע

C..ההתנהגות של הולכת השולל נוכחת גם בהיעדר תגמולים חיצוניים ברורים
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D.הפרעהכגוןאחרתנפשיתהפרעהידיעליותרטובמוסברתלהיותיכולהלאההתנהגות

דלוזיונית או הפרעה פסיכוטית אחרת.

:Specify

אפיזודה בודדת▪

אפיזודות חוזרות (שני אירועים או יותר של זיוף של חולי ו/או אינדיקציות של פציעה)▪

להיותיכולהקורבןשלו.הקורבןולאהאבחנהאתשמקבלהואהשוללהולכתאתהמבצעהאדםהערה:

מאובחן באבחנה של התעללות.

הרחבה:

המאפיינים ההכרחיים באבחנה הם הזיוף והולכת השולל המכוונת והמזוהה של המחלה.-

החולים בהפרעה יתכן ויחפשו טיפולים התואמים את הפציעה/מחלה המזוייפת.-

יתכן ונוכח קודם לזיוף המחלה,  מצב רפואי כלשהו, אך הזיוף גורם לסביבה לראות מצב מחלה-

או מוגבלות גרוע בהרבה ואף לגרום לעיתים להתערבויות חריפות בהרבה מהנדרש.

האבחנה דורשת הוכחה לכך שהחולה נוקט באמצעים שונים על מנת לזייף את התסמינים-

השונים של המחלה על אף שלא קיימים תגמולים חיצוניים מובהקים.

דוגמאות: חולה המזייף תסמיני דיכאון ואבדנות קשים אשר נגרמים ממוות של קרוב משפחה-

ומתגלה כי הקרוב לא מת או כי אין לו קרוב משפחה. דיווח שקרי על התקפים נוירולוגיים, זיוף

של בדיקות מעבדה (הוספת דם לשתן וכד'), זיוף רשומות רפואיות כדי להוכיח מחלה, הזרקה

של חומרים לגוף ללא צורך (כמו אינסולין... בכדי ליצור אבנורמליות של בדיקות, פציעה עצמית

(או של אחר, במקרה של כפיה על האחר).

ישנה סכנה רבה לגרימת נזקים של החולה לעצמו או לאחר, ומניפולציה על הסביבה האישית-

והמקצועית לנקוט באמצעים שאינם הולמים את המצב ובכך לגרום נזק נוסף.

מהאוכלוסיה.1%מכךסובליםהנראהכפי-

בדרך כלל המחלה תהיה של התקפים חוזרים ולא של התקף בודד קצר או ארוך.-

לעיתים קרובות המחלה תפרוץ לאחר אשפוז או מצב רפואי פיזי או נפשי. במקרים של הפרעה-

הנכפית על האחר לעיתים קרובות היא תפרוץ לאחר שאחר התלוי בחולה (ילד או אדם תלוי
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אחר) התאשפז או חלה. במקרים רבים ההפרעה תכלול אשפוזים חוזרים ונשנים לאורך כל

החיים.

אבחנה מבדלת:

מטופלים אשר משקרים על סימני התעללות באחר- ילד/מטופל לא יקבלו את האבחנה כי-

במקרה זה ישנו רווח/גמול חיצוני מובהק של הגנה על העצמי בעזרת הזיוף או השקר. רק אם

הזיוף חורג מהגנה על העצמי לעבר זיוף מוגזם אז  ניתן לתת את האבחנה.

-Somatic symptom disorder-רפואיתלבתשומתאחרמוגזםחיפושיופיעזובאבחנה

וטיפול, אך אין ראיות כי המטופל מזייף, מוסר בכוונה מידע שגוי או נוהג בצורה של הולכת שולל.

-Malingering-רווחיהיהזובהפרעהאךסימפטומים,אומחלהזיוףשלדומההפרעהזוהי

מובהק לזיוף המחלה כמו היעדרות מהעבודה, רצון באשפוז בכדי לחמוק מבית מתעלל וכד'.

בהפרעת הפקטישיוס הזיוף אינו נגרם לשם רווח חיצוני מובהק.

-Conversion disorder-מצבידיעלמוסבראינואשרנוירולוגירפואימצבקייםזובהפרעה

פיזי. יחד עם זאת החולה אינו מזייף את המצב.

-Borderline personality disorder–יכולהאבדניתמטרהבהיעדרמכוונתעצמיתפציעה

להיות נוכחת גם בהפרעות נוספות כגון אישיות גבולית. הפרעת פקטישיוס דורשת שהפציעה

תתרחש בצירוף של התנהגות הולכת שולל.

בחולהוסימפטומיםתסמיניםסימפטומים-שלמכווןבזיוףמלווהשאינהנפשיתהפרעהאורפואימצב

כןפיעלאףפקטישיוס.הפרעתלקיוםהסבירותאתמגביריםמזוההרפואילמצבמתקשריםשאינם

קומרבידיתמחלהאמיתי.נפשיאופיזירפואימצבוישבמידהנשללתאינהפקטישיוסשלהאבחנה

שלתוצאותמזייףאשרפרטלדוגמא:הפקטישיוס.הפרעתשלבצירוףבפרטמופיעהקרובותלעיתים

בדיקות סוכר על מנת לייצר סימפטומים יכול גם לסבול מסכרת.
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הפרעות אכילה והזנה
Feeding and Eating Disorder

Pica–פיקה

A.חודש.לפחותשלבתקופהמאכלשאינםמזינים,לאחומריםשלמתמשכתאכילה

B.ההתפתחותי.לשלבמותאמתאינהמאכליםלאמזינים,הלאהחומריםאכילת

C.כלשהואתרבותימקודחלקלאהיאהאכילההתנהגות

D . כהפרעהאינטלקטואלית(לקותאחרתנפשיתהפרעהשלבהקשרמתקיימתהאכילההתנהגותאם

הריון)(כמורפואימצבאוסכיזופרניה,האוטיסטי,מהספקטרוםהפרעותהתפתחותית,אינטלקטואלית

חשוב לקיים מעקב טיפולי בנידון.

Rumination–גרההעלאתהפרעת Disorder

קריטריונים לאבחנה:

A.להיותיכולהגרההעלאתאחד.חודשלפחותשלתקופהפניעלמזון,שלונשניתחוזרתגרההעלאת

אוכל שנבלע אך שב לאזור הפה, נלעס שוב, או נבלע שוב או שיורקים אותו החוצה.

B.למצבאוולקיבה,למעייםהקשוריםלמצב/בעיהמיוחסתאינהוהנשניתהחוזרתהגרההעלאת

רפואי אחר (רפלוקס, הצרות השוער- הצרות הפתח התחתון של הקיבה).

C.נרבוזה,בולמיהנרבוזה,אנורקסיהשלבמהלךבלעדי/רקבאופןמתקיימתאינההאכילההפרעת

בולמוסי אכילה, או הפרעת אכילה של המנעות/הגבלת צריכת מזון.
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D.נוירוהפרעהאושכליפיגור(למשלאחרתנפשיתהפרעהשלבהקשרמתקיימיםהסימפטומיםאם

התפתחותית אחרת), הם חמורים מספיק כדי להצדיק תשומת לב קלינית נוספת.

יש לציין אם:

זמןלתקופתבמלואםיופיעולאהםהופיעו,זולהפרעההקריטריוניםשכלאחרירמיסיה:שלבמצב

ממושכת.

בד"כבשבוע,פעמיםכמהלפחותתכופה,להיותצריכהזוהפרעהתחתגרההעלאתלתרגום:תוספת

תתקיים באופן יומיומי.

להיותיכולהההפרעהתינוקותאצלבגרות.ועדמינקותהחייםשלביבכללהתפתחיכולהההפרעה

קטלנית.

להיותיכולהונשנית,החוזרתהגרהמהעלאתכתוצאהלהיותשיכולהתזונהתתבתפקוד:הפרעות

בוגריםאנשיםהלמידה.פוטנציאלועלההתפתחותעלשליליתהשפעהלכךוישבגדילה,לעיכובקשורה

זוהתנהגותלמצבם.החברתיהקבלהוחוסרהחששבגללאוכל,בכוונהמעצמםלמנועעשוייםיותר

יכולה להביא לירידה גדולה במשקל. אצל אנשים בוגרים הפרעה זו יכולה לפגוע בתפקוד החברתי.

Avoidant/Restrictive–נמנעת/מוגבלתמזוןצריכתהפרעת Food Intake Disorder

קריטריונים לאבחנה:

A.המאפייניםעלהמבוססתהימנעותבמזון,אובאכילהענייןחוסר(כמו-האכלהאואכילההפרעת

בכישלוןמתבטאתאשרהאכילה)שלהדוחות/מרתיעותמההשלכותדאגההאכילה,שלהחושיים

(אולאחדקשוראשרלהם,זקוקהגוףאשרהאנרגיהנותניהתזונתיים/הצרכיםעםבמגעלבואמתמשך

יותר) מהפעולות הבאות:

איבוד משמעותי של משקל (כישלון בהשגת המשקל הצפוי, או גדילה מקרטעת אצל ילדים)..1

חסר תזונתי משמעותי..2

enteral(הבטןלתוךישירותבהאכלהתלות.3 feeding(תזונה.בתוספיאוEnteral feeding-

מתייחס לאספקת מזון נוזלי ישירות לתוך הבטן).
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הפרעות בתפקוד הפסיכו סוציאלי..4

B.צום,תרבותיהקשרעםפעולותידיעלאוזמיןבמזוןחוסרידיעליותרטובמוסברתלאההפרעה)

דיאטות...)

C.עדותואיןנרבוסה,בולמיהאונרבוזהאנורקסיהשלקיוםבמהלךרקמתקיימתאינההאכילההפרעת

להפרעה באופן בו משקל וצורת הגוף נחווים.

D.עליותרטובלהסברניתנתואינהבמקבילשמתקייםאחררפואילמצבמיוחסתאינההאכילההפרעת

חומרתאחרת,נפשיתרפואי/הפרעהלמצבבהקשרמתרחשתההפרעהאםאחרת.נפשיתהפרעהידי

רפואיים/נפשיים,מצביםבאותםלראותשמקובלממהגדולהתהיה(ההימנעות/הגבלה)ההפרעה

ובמקרים אלו נדרשת תשומת לב קלינית נוספת.

יש לציין אם:

לתקופתבמלואםיופיעולאהקריטריוניםהופיעו,זולהפרעההקריטריוניםשכלאחרירמיסיה:שלבמצב

זמן ממושכת.

Anorexia–נרבוזהאנורקסיה Nervose

קריטריונים דיאגנוסטיים:

A.הגבלת צריכת האנרגיה הדרושה לאדם, הגבלה שמובילה למשקל גוף נמוך בצורה משמעותית

בהתחשב בגיל, מין, מסלול התפתחות ובריאות פיזית. משקל גוף ירוד מוגדר כמשקל שהוא

נמוך מהמינימום הנורמלי או עבור ילדים ומתבגרים, נמוך מהמינימום המצופה.

B.פחד מתמשך מפני עלייה במשקל או להפוך להיות שמן או התנהגות מתמשכת שמחבלת

בעלייה במשקל, למרות שנמצאים במשקל נמוך משמעותית.

C.הפרעה באופן שבו האדם תופס את משקל הגוף או הצורה שלו. השפעה מופרזת של משקל

הגוף או הצורה על ההערכה העצמית או חוסר הכרה בחומרה של משקל הגוף הנמוך.
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ציין אם

F50.01-התנהגותאוזלילהשלאפיזודותחווהלאהאדםאחרוניםחודשים3במשךהמגביל:הסוג

של טיהור הגוף (על ידי הקאות, שימוש לרעה בסמים משלשלים, חומרים משתנים או חוקנים).

F50.02-אוזלילהשלחוזרותאפיזודותחווההאדםאחרוניםחודשים3במשךמטהר:/הזוללהסוג

התנהגות מטהרת.

מקרים ספציפיים:

נמוך)גוף(משקלAקריטריוןנענו,נרבוזהאנורקסיהשלהקריטריוניםשכללאחרי-חלקיתברמיסיה

אושמןלהיותאובמשקלעלייהמפנימתמשך(פחדBקריטריוניםאבלתקופהלמשךנענהלא

הצורהאתאוהמשקלאתתופסהאדםשבובאופן(הפרעהCאובמשקל)בעלייהשמחבלתהתנהגות

שלו) עדיין מתרחשים.

נענו, אף אחד מהקריטריונים לא- אחרי שכל הקריטריונים של אנורקסיה נרבוזהברמיסיה מלאה

מופיעה יותר למשך תקופה מתמשכת.

פירוט החומרה הנוכחית:

הנוכחי.BMIה-פיעלמבוגריםעבור

גילם).בנישללממוצע(בהשוואהנמצאיםהםבוBMIה-אחוזוןפיעלוילדים-מתבגריםעבור

דרגת החומרה עולה ככל שיש יותר פגיעה בתפקוד ויותר צורך בהשגחה.

17ל-שווהאוגדולBMI–מתון▪

16.99עד16ביןBMI-בינוני▪

15.99עד15ביןBMI-קשה▪

15מ-קטןBMI-קיצוני▪

Bulimia–בולימיה Nervosa
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קריטריונים דיאגנוסטיים:

A.:אפיזודות חוזרות של זלילה. אפיזודה של זלילה מאופיינת בשני קריטריונים

ממהגדולהמשמעותיבאופןשהיאאוכלכמותשעתיים,שלמוגדרזמןבפרקאכילה.1

שרוב האנשים היו אוכלים במשך פרק זמן זהה תחת אותן נסיבות.

לעצורמסוגלאינושהאדם(תחושההאפיזודהבזמןבאכילהבזמןשליטהחוסרתחושת.2

או לשלוט בכמות שהוא אוכל).

B.לרעהשימושיזומות,הקאותכמובמשקלעלייהלמנועבמטרהחוזרותמפצותהתנהגויות

במשלשלים, משתנים או תרופות אחרות, צומות או התעמלות מופרזת.

C.3במשךבשבועפעםלפחותבממוצעמתרחשותהמפצהוההתנהגותהזלילהאפיזודות

חודשים.

D..ההערכה העצמית מושפעת בצורה מופרזת ממשקל וצורת הגוף

E..ההפרעה לא מופיעה רק במהלך אפיזודות של אנורקסיה נרבוזה

מקרים ספציפיים:

למשךנעניםמהקריטריוניםחלקרקנענו,נרבוזהלבולימיההקריטריוניםשכלאחרי-חלקיתברמיסיה

זמן ממושך.

זמןלמשךנעניםאינםהקריטריוניםכלנענו,נרבוזהלבולימיההקריטריוניםשכלאחרי-מלאהברמיסיה

ממושך.

פירוט החומרה הנוכחית:

בתאםלעלותעשויההחומרהדרגתהמפצה.ההתנהגותשכיחותפיעלמוגדרתהמינימליתהחומרה

לסימפטומים נוספים ורמת הפגיעה בתפקוד.

בשבוע.מפצההתנהגותשלאפיזודות1-3שלממוצע-מתון▪

בשבוע.מפצההתנהגותשלאפיזודות4-7שלממוצע-בינוני▪

בשבוע.מפצההתנהגותשלאפיזודות8-13שלממוצע-קשה▪
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בשבוע.מפצההתנהגותשלאפיזודותומעלה14שלממוצע-קיצוני▪

Binge-Eating–(זלילה)מוגזמתאכילההפרעת Disorder

קריטריונים דיאגנוסטיים:

A.:אפיזודות חוזרות של זלילה. אפיזודה של זלילה מאופיינת בשני קריטריונים

ממהגדולהמשמעותיבאופןשהיאאוכלכמותשעתיים,שלמוגדרזמןבפרקאכילה.1

שרוב האנשים היו אוכלים במשך פרק זמן זהה תחת אותן נסיבות.

לעצורמסוגלאינושהאדם(תחושההאפיזודהבזמןבאכילהבזמןשליטהחוסרתחושת.2

או לשלוט בכמות שהוא אוכל).

B.מהבאים:יותראו3עםמקושרותהזלילהאפיזודות

אכילה מהירה הרבה יותר מהנורמה..1

אכילה עד שמרגישים מלאות לא נוחה..2

אכילה של כמות גדולה של אוכל כשלא מרגישים רעב פיזי..3

אכילה לבד כי מרגישים מבוכה מכמות האוכל שאוכלים..4

מרגיש נגעל מעצמי, מדוכא או מאוד אשם אחרי הזלילה..5

C..מתח עכשווי שמקושר לזלילה

D.חודשים.3במשךבשבועפעםלפחותבממוצעמופיעההזלילה

E.רקמופיעהואינהנרבוזהבבולימיהכמומפצההתנהגותלהופעתמקושרתאינההזלילה

במהלך בולימיה נרבוזה או אנורקסיה נרבוזה.

מקרים ספציפיים:

פחותשלבשכיחותמופיעההזלילהנענים,זלילההפרעתשלהקריטריוניםשכלאחרי-חלקיתברמיסיה

מאפיזודה אחת לשבוע למשך זמן ממושך.
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נענהאינומהקריטריוניםאחדאףנענים,זלילההפרעתשלהקריטריוניםשכלאחרי-מלאהברמיסיה

למשך זמן ממושך.

דרגת חומרה נוכחית:

בהתאםלעלותעשויההחומרהרמתהזלילה.אפיזודותשכיחותעלמבוססתהמינימליתהחומרהדרגת

לרמת הסימפטומים האחרים ורמת הפגיעה בתפקוד.

בשבוע.זלילהאפיזודות1-3-מתון▪

בשבוע.זלילהאפיזודות4-7-בינוני▪

בשבוע.זלילהאפיזודות8-13-קשה▪

בשבוע.זלילהאפיזודותומעלה14-קיצוני▪
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הפרעות שינה-ערות
Sleep-Wake Disorders

Insomnia–שינהנדודיהפרעת Disorder

קריטריון אבחוני:

A.יותר)(אולאחדמשויכותאלותלונותהשינה.איכותאומכמותרצוןשביעותחוסרשלניכרותתלונות

מהסימפטומים הבאים:

מבלישינהבלהתחילקושיידיעללהתבטאיכולההתופעהילדים,(אצלבשינה.בלהתחילקושי.1

).caregiverשלהתערבות

לאחרלשינהבחזרהקשייםאותכופההתעוררותידיעלמאופייןהשינה,בשימורקושי.2

)caregiverשלהתערבותמבלילשינהבחזרהבקושילהתבטאיכולילדים,(אצלההתעוררות.

התעוררות מוקדם בבוקר מבלי יכולת  לחזור לשינה.3

B.תעסוקתי,החברתי,בתפקודלליקוייםאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמתבשינהההפרעה

ההשכלתי, אקדמי, התנהגותי, או לליקויים בתפקודים משמעותיים אחרים.

C.בשבועלילות3לפחותמתרחשיםבשינההקשיים

D.חודשים3לפחותמתרחשיםבשינההקשיים

E.לשינהזמןהמספקותהזדמנויותלמרותמתרחשיםבשינההקשיים

F.בלעדיבאופןמתרחשתואינהאחרת,שינה-ערותהפרעתידיעליותרטובמוסברתאינההאינסומניה

בזמן הפרעת שינה-ערות אחרת

G.תרופותאובסמיםשימוששלהפיזיולוגייםלתסמיניםמיוחסתאינההאינסומניה

H.אינסומניהשלהניכרותהתלונותאתמספקבאופןמסבירותאינןקיימות,רפואיותאונפשיותהפרעות
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:ציין אם

כולל,שינההפרעתאינהאשרנפשיתהפרעהעםבקו-מורבידיותמתרחשתהאינסומניה▪

הפרעות שימוש בחומרים.

אחרות.הפרעות רפואיותהאינסומניה מתרחשת בקו-מורבידיות עם▪

הפרעות שינה אחרות.האינסומניה מתרחשת עם▪

ציין אם:

▪Episodic-חודשים3מפחותאבל1חודשלפחותמתרחשיםסימפטומים

▪Persistent-יותראוחודשים3מתרחשיםסימפטומים

▪Recurrent-שנהשלבטווחאפיזודותיותר)(אושתיים

Hyper–ישנוניותהיפר somnolence Disorder

קריטריון אבחוני

A.מופרזתישנוניותשלעצמידיווח)hypersomnolence7לפחותשלעיקרישינהזמן)למרות

הבאים:מהסימפטומים1לפחותעםביחדשעות,

תקופות חוזרות ונשנות של שינה או שקיעה לתוך שינה באותו היום.1

nonrestorativeלרעננותגורםלאאשרשעות9-מיותרשלממושךעיקרישינהפרק.2

קושי בלהיות ערני לחלוטין לאחר יקיצה פתאומית.3

B.הhypersomnolenceחודשים3לפחותלמשךבשבועפעמים3לפחותמתרחש

C.הhypersomnolenceאותעסוקתי,חברתי,הקוגניטיבי,בתפקודליקויאומצוקהידיעלמלווה

תפקודים חשובים אחרים.
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D.הhypersomnolenceבלעדיתמתרחשולאאחרתשינההפרעתידיעליותרטובמוסבראינו

בזמן הפרעת שינה אחרת.

E.הhypersomnolenceבתרופות.אובסמיםשימוששלהפיזיולוגייםמיוחסאינו

לתסמינים

F.שלהניכרותהתלונותאתמספקבאופןמסבירותאינןקיימות,רפואיותאונפשיותהפרעות

hypersomnolence.

ציין אם:

▪hypersomnolenceכולל,שינההפרעתאינהאשרנפשיתהפרעהעםבקו-מורבידיותמתרחש

הפרעות שימוש בחומרים.

▪hypersomnolenceאחרותרפואיותהפרעותעםבקו-מורבידיותמתרחש

▪hypersomnolenceאחרותשינההפרעותעםמתרחש

ציין אם:

▪acute-1מחודשפחותמתרחשיםסימפטומים

▪Subacute-חודשים1-3ביןמתרחשיםסימפטומים

▪Persistent–ויותרחודשים3מתרחשיםסימפטומים

שבאוכפיהיוםבשעותערנותעלבשמירההקושימידתעלהמבוססתחומרהציין:עכשוויתחומרהציין

.נתוןיוםבכלבפניהןלעמודניתןשלאישנוניותשלמרובותהתקפותשלהתרחשותידיעלביטוילידי

למשל, בישיבה, נהיגה, ביקור אצל חברים, או עבודה).

▪Mild-בשבועימים1-2היוםבשעותהערנותעלבשמירהקושי

▪Moderate-בשבועימים3-4בשעותהערנותעלבשמירהקושי

▪Severe-בשבועימים5-7היוםבשעותהערנותעלבשמירהקושי
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Narcolepsy–נרקולפסיה

קריטריונים לאבחון

באותושמתרחשותלנמנםאובשינה,לשקועלישון,לריסוןניתןבלתיצורךשלחוזרותתקופות.1

האחרונים.חודשים3בבשבועפעמים3לפחותהתרחשהזושתופעהחובהיום.

הנוכחות של לפחות אחת התופעות הבאות:.2

אפיזודות של שיתוק, שמוגדר כ (א.) או כ (ב.), שמתרחשות לפחות מספר פעמים בחודש:.1

איבודשלדקות)עד(שניותקצרותאפיזודותטווח,ארוכתמחלהעם(אנשים)בפרטים.1

טונוסהגוף.שרירישל(התמידי)החלקיהכיווץהואשרירי(טונוסשריריטונוסשלדו-צדדי

אוצחוקיםידיעלזורזהכשתופעהבהכרה,שהאדםבזמןליציבה(מסייענורמלי

התבדחות.

שלאפיזודותאוספונטאניותהעוויותהתופעה,מתחילתחודשים6תוךפרטיםאובילדים.2

(טונוס)שריריםמתח)פתולוגיה)-גלובליתהיפוטניהעםהלשוןתחיבתעםהלסתפתיחת

ללא כל טריגר רגשי ברור.נמוך)

מולדפגםעקבבגדילהופיגורשכליקרטיניזם-פיגורמתסמונתהסובל(אדםהיפו-קרטין,פגם.2

cerebrospinalידיעלשנמדדכפי),התריסבלוטתבתפקוד fluid (CSF(אתשממלאנוזל

כיחובההזו,המחלהאתלאבחןכדיכילצייןחשוב.והמוחהשדרהחוטוסביבבתוךהחללים

CSFשלנמוכותרמות hypocretin-1זיהום.אודלקתבמוח,אקוטיתלפגיעהקשורותאינן

שווהאומפחותהשהיה/עיכובREM((מהירעינייםריצודשמראהפוליסומנוגרפיתליליתשינה.3

שינהעיכובשלממוצעשמראהמרובהשינהעיכובזמןשבודקמרובהמבחןאודקות,15ל

.REMהופעתעםשינהתחילתשליותראוופעמייםדקות,8לשווהאומשפחות

ציין האם
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347.00)G47.419(עלעונהב.קריטריון:היפו-קרטיןלקותעםאבלשיתוקללאנרקולפסיה

איןאבלמרובה,שינהעיכובזמןשבודקופוליסומנוגרפיה/מבחןCSFשלנמוכותרמותשלהדרישה

).1ב.שלקריטריהעלעונה(לאשיתוק

347.01)G47.411(פחותהזההנדירסוגבתת:בהיפוקרטיניתלקותללאאךשיתוקעםנרקולפסיה)

ופוליסומנוגרפיהשיתוקשלב.קריטריוןשלהקריטריוניםנרקולפסיה),שלמקריםשל5%מ

שינהעיכובזמןשבודקמבחןמרובהשינהעיכובזמןשבודקמבחןמרובה,שינההשהיתחיובית/בדיקת

).2ב.קריטריוןעלעונה(לאנורמטיביותהינן1היפוקרטין-CSFרמותאךמרובה

347.00)G47.419(אטקסיהcerebellarסוגהתת:ונרקולפסיהחרשותהדומיננטית,אוטוזומלית

exonבשםמוטציותידיעלנגרםהזה 21 DNA (cytosine-5)-methyltransferase-1,ידיעלומאופיין

1היפוקרטין-שלבינוניותאונמוכותרמות(עם)30-40גילאי(ביןמאוחרבגילשמופיעהנרקולפסיה

CSF,(,חוסראטקסיהחרשות)דימנציה.ולבסוףהעצבים)במערכותהפרעותעקבבשריריםשליטה

347.00)G47.419(נרקולפסיה,:סוכרת2וסוגיתר,השמנתדומיננטית,אוטוזומליתנרקולפסיה

וקשוריםנדיריםבמקריםתוארו1CSFהיפוקרטין-שלנמוכותורמותסוכרת2וסוגיתרהשמנת

myelinהבגןלמוטציה oligodendrocyte glycoprotein.

347.10)G47.429(לנרקולפסיהמתייחסהזהסוגהתתרפואי:מצבלעודשניוניתהינהנרקולפסיה

נוירוניםשלגידוליאוטראומתי,דלקתי,להרסשגורמיםרפואייםלמצביםשניוניבאופןשמתפתחת

היפוקרטים.

,.e.g(לדוגמא:הראשוני.הרפואיהמצבאתלהדגישקודםחשוב 040.2 Whipple’s disease; 347.10

narcolepsy secondary to Whipple’s disease.(

יש לציין רמת חומרה הנוכחית:

ושינהביום,פעמייםאופעםבתנומותצורךבשבוע),מפעם(פחותרחוקותלעיתיםשיתוק:קל▪

לילית פחות מופרעת/מוטרדת.

מרובותבתנומותוצורךמופרעת/מוטרדת,ליליתשינהימים,מספרכלאוביוםפעםשיתוק:מתון▪

יומיות.
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ושינהקבועה,כמעטישנוניותיומיים,מרוביםהתקפיםעםלתרופותשעמידיםשיתוקים:חמור▪

שמרגישיםחלומותעםשינה(אינסומניה),שינהנדודיתזוזות,(לדוגמא:מופרעת/מוטרדתלילית

שהם אמתיים).

Breathing-Related–בנשימהשקשורותשינההפרעות Sleep Disorder (Apnea(

בקטגוריה זו ישנן שלוש הפרעות הנבדלות זו מזה.

Circadian–השינה-ערותשלסירקדיאניתבמחזוריותהפרעה rhythm Sleep-Wake Disorder

הסירקדיאנית = שקשור לתהליכים ביולוגיים שמתרחשים מדי יממה

קריטריונים לאבחון

דפוס קבוע או חוזר של הפרעות שינה שבעיקר עקב שינוי במערכת הסירקדיאנית או חוסר איזון.1

בין הקצב הֶאנְּדֹוֶגנִית (שנובע ממקור פנימי) סירקדיאנית והלו"ז שינה-עוררות שנדרשת על ידי

הסביבה הפיסיקלית, החברתית או התעסוקתית של הפרט.

ההפרעה בשינה מובילה לעייפות יתר או נדודי שינה, או לשניהם..2

ההפרעות שינה גורמות למצוקה או ללקויים חברתיים, תעסוקתיים או בתחומי תפקוד חשובים.3

אחרים.

ציין האם

307.45)G47.21(במאופייןהתעוררות,וזמניהשינהבתחילתעיכובשלדפוס:בשינהעיכובסוג

בחוסר יכולת להירדם ולהתעורר בשעה מוקדמת יותר שהינה קונבנציונלית או רצויה.

ציין האם
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יש תורשה משפחתית של קושי להירדם.

ציין האם

הפרעהעודעםיחפוףבשינהעיכובכיייתכן:שינה-עוררותשעות24שלסוגעודעםחפיפהקיימת

שעות.24לשינה-עוררותקשורשאינוסוגהסירקדיאנית,בקצב

307.45)G47.22(חוסרעםהתעוררות,וזמניהשינהתחילתהקדמתשלדפוס:מתקדםשינהסוג

יכולת להישאר ער או להמשיך לישון עד לזמני שינה-עוררות קונבנציונליים או רצויים מאוחרים יותר.

קיימת היסטוריה משפחתית של שינה מתקדמת.

307.45)G47.23(תקופותשתזמוןכךזמני,באופןמאורגןשאינושינהדפוס:חריגשינה-עוררותסוג

השינה והעוררות משתנים במהלך היממה.

307.45)G47.24(שאינםשינה-עוררותמחזורותשלדפוס:ליממהקשורשיאנושינה-עוררותסוג

מאוחרים)ויותריותרלזמניםכלל(בדרךקבועיומישינויעםיממה,עלשמתבססתלסביבהמסונכרנים

של תחילת השינה או זמני התעוררות.

307.45)G47.26(הכולליתרעייפותו/אוהשינהשלהעיקריהחלקבזמןשינהנדודי)ללאשינה

כוונה מראש) בזמן שהאדם ער שקשורים במשמרות במקום העבודה.

304.45)G47.20(מסווגלא

יש לציין אם:

חודשים.3מפחותאךחודשלפחותנמשכיםסימפטומים:אפיזודי▪

יותר.אוחודשים3ממשיכיםסימפטומים:מתמיד▪

: שתיים או יותר אפיזודות בטווח של שנה.חזרתי▪
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פרא-סומניה
Parasomnia

REMשאינהבשינהעוררותהפרעת – Non-Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorder

(Sleepwalking, Sleep terrors(

קריטריונים לאבחון

A.הראשוןהשלישבמהלךמתרחשותכללבדרךמשינה,שלמהבלתיהתעוררותשלחוזרותאפיזודות

של פרק השינה הראשי.

מלוות באחת מהתופעות הבאות:

Sleep((סהרוריות.1 walking-והתהלכות.השינהבמהלךמהמיטהקימהשלחוזרותאפיזודות

הסביבהלניסיונותיחסיתתגובתיאינוהסהרוריובוהות.קפואותפניםישלאדםסהרוריותבזמן

לתקשר אתו וקשה מאוד להעירו.

Sleep(לילהביעותי.2 terrors(–פחד.מתוךפתאומיותהתעוררויותשלחוזרותאפיזודות

שלוסימניםאינטנסיביפחדקייםאפיזודהכלבמהלךהיסטרית.צעקהעםמתחילותבדר"כ

קיימתוהזעה.מהירהנשימהמוגברות,לבפעימותאישונים,התרחבותכגון:אוטונומיתעוררות

חוסר תגובתיות יחסית לניסיונות הסביבה לנחם את הפרט במהלך האפיזודה.

B.בודדת.ויזואליתסצינהשלאחדזיכרוןשנשאראוהחלוםמתוךעלילותשלזיכרוןנשארלא

C.האפיזודה.שלאמנזיהקיימת

D.חברתיים,בתחומיםליקוייםאוקליניתמבחינהמשמעותיותלמצוקותגורמותהאפיזודות

תעסוקתיים, או תחומי תפקוד משמעותיים אחרים.

E.וסמים.תרופותכגוןבחומריםשימוששלפסיכולוגיותלהשפעותלייחוסניתנתאינהההפרעה

F.ביעותיאוהסהרוריותשלהאפיזודותאתמסביראינונוספותורפואיותנפשיותהפרעותשלקיומן

הלילה.
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Nightmare–סיוטיםהפרעת Disorder

307.47סימון:

קריטריונים לאבחון

A.החלומותתוכןבזיכרון.היטבשנשמריםביותר,שלילייםארוכים,שלחלומותשלחוזרתהישנות

לרובהגוף.שלמותעלאוהביטחון,עלהחיים,עלמאיומיםלהימנעלניסיונותקשורלרוב

מתרחשים במשך המחצית השנייה של פרק השינה המרכזי.

B..בהתעוררות מהסיוטים הפרט נכנס בחדות למצב של דריכות

C.חברתיים,בתחומיםליקוייםאוקליניתמבחינהמשמעותיותלמצוקותגורמתהשינההפרעת

תעסוקתיים, או תחומי תפקוד משמעותיים אחרים.

D.תרופותכגוןבחומריםשימוששלפסיכולוגיותלהשפעותלייחוסניתניםאינםהסימפטומים

וסמים.

E.התלונותאתמספקתבמידהמסבירותאינןנוספותורפואיותנפשיותהפרעותשלקיומן

המשמעותיות על סיוטים.

ציין אם:

מתרחשת במהלך תחילת השינה.▪

מלווה במקרים של הפרעת חוסר שינה, כולל הפרעת שימוש בחומרים.▪

מלווה במצבים רפואיים מאובחנים אחרים.▪
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מלווה בהפרעת שינה אחרת.▪
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Rapid–בשינהמהירהעינייםתנועתהפרעת Eye Movement Sleep Behavior Disorder
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תפקוד מיני
Sexual Dysfunctions

Delayed–מעוכבתשפיכה Ejaculation

קריטריונים לאבחון

A.בהמיניתפעילות)100%-75%(כלאוכלבכמעטלהתרחשחייביםבהמשךשיובאוהסימפטומיםכל

שהפרטומבליסיטואציה)בכלבהכללה,אםאומובחנתהסיטואציהבהם(במקריםחלק.לוקחהפרט

ירצה לעכב.

בשפיכה.ברור/מובהקעיכוב.1

שפיכה.העדראובשפיכהמובהקתעקביותחוסר.2

B.מקטגוריההסימפטומיםAהפחות.לכלשנהכחציהתקיימו

C.מקטגוריההסימפטומיםAלפרט.משמעותיתנפשיתלמצוקהגרמו

D.ממצוקהכתוצאהאומיניותשאינןנפשיותהפרעותידיעליותרטובמוסברתאינהבמיניותההפרעה

במערכת היחסים הזוגית ואינו נגרם עקב שימוש חומרים/ תרופות או מצב רפואי אחר.

להבדיל / לציין אם:

ההפרעה קיימת מאז שהפרט החל להיות פעיל מינית.כל החיים:

באופן יחסי.ההפרעה התפתחה לאחר תקופה של תפקוד מיני נורמאלינרכש:

להבדיל/לציין  אם:

לא מוגבל למצבי גירוי, סיטואציות או פרטנרים מסוימים.כללי:

מסוימים.פרטנריםאוסיטואציותגירוי,במצבירקמתקיים):situational(מצבי
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מידת חומרה נוכחית:

.Aמקטגוריההסימפטומיםבעקבותמתונהלמצוקההוכחותמתון:

.Aמקטגוריההסימפטומיםבעקבותבינוניתלמצוקההוכחותבינוני:

.Aמקטגוריההסימפטומיםבעקבותרבהאוחמורהלמצוקההוכחותחמור:

מאפיין דיאגנוסטי:

אוקשייםעלמדווחהגבר).A(קריטריוןלשפיכה.יכולתחוסראועיכוביםידיעלמובחןהמייחדהמאפיין

התלונהלשפיכה.להגיעורצוןתואמיםמינייםגירוייםשלהימצאותםאףעלוזאתלשפיכהיכולתחוסר

עצמי.דיווחבעקבותתתרחשהדיאגנוזההמקריםברובפרטנר.עםמיניתפעילותכוללתלרובהנוכחית

הסבירהזמןמשךלגביהסכמהשאיןמכיווןוזאתברורזמןמשךאובגבולותמוגדראינו"מעוכב"המושג

להגעה לאורזגמה או לזמן החורג מהסביר לכך לגברים והפרטנרים שלהם.

מאפיינים קשורים התומכים בדיאגנוזה:

גניטלינוחותחוסראוהתשהלכדיעדלאורגזמהלהגיעארוךניסיוןעלמדווחיםשלווהפרטנרהגבר

הקושיאוהחוזרהדפוסבשלמיניתמפעילותהימנעותעלידווחומסוימיםגבריםהמאמצים.והפסקת

שלהקושיבעקבותמיניתמבחינהמושכיםלאחשיםכימדווחיםמהפרטנריםחלקלשפיכה.בהגעה

המרכיביםחמשתמצבי""כללי/ונרכש"החיים/"כלשלסיווגלתתבנוסףבקלות.לשפיכהלהגיעהגבר

ו/אוההפרעהלהסברתרלוונטיםלהיותיכוליםשכןואבחוןהערכהבזמןבחשבוןלהילקחצריכיםהבאים

הטיפול:

וכו')הפרטנרשלהרפואימצבוהפרטנר,שלבמיניות(בעיותבפרטנרגורמים)1

וכו')המיניותבתשוקותהלימהאיאוסתירהבתקשורת,דלות(היחסיםבמערכתגורמים)2

וכו'),מיניתאונפשיתהתעללותשלהיסטוריהנחות,גופני(דימויהפרט:שלבפגיעותגורמים)3

הפרעות פסיכיאטריות נלוות (דכאון, חרדה וכו') או מצבי לחץ (פיטורים, שכול).

בנוגעתפיסותמינית,לפעילותבנוגעדתייםאיסוריםבשלעכבות(דתייםאותרבותייםגורמים)4

למיניות וכו')

לטיפול.אולמהלךלפרוגנוזה,הרלוונטיםרפואייםגורמים)5
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כל אחד מהגורמים הנ"ל יכולים לתרום בצורה שונה לנוכחות הסימפטומים בגברים הסובלים מההפרעה.

שכיחות

זובמיניותההפרעותמביןהנ"ל.לסינדרוםמדויקותבהגדרותמחסורבשלברורהאינההשכיחות

לשפיכהמגיעיםשתמידכךשלמדווחיםמהגברים75%רקגברים.בקרבנפוצהפחותהכיהתלונה

חודשים.שישהמעלשנמשךבשפיכהעיכובעלידווחומהגברים1%ופחותמיניתפעילותבזמן

התפתחות ומשך ההפרעה

לאורךונמשיךראשוניותמוקדמות/מיניותבהתנסויותכברמתחילהחיים"כ"כלהמוגדרבשפכהעיכוב

מעטישתקין.מיניתפקודשלתקופהלאחרמתפתחים"נרכשים"עיכוביםההגדרהלפיהחיים.כול

עקבייםיחסיתנשאריםבשפיכההעיכוביםהמקריםברובבשפיכה."נרכשים"לעיכוביםהנוגעותהוכחות

עלמדווחים+80בגילאיגבריםמשמעותית.לעלותנוטההאירועיםתדירותאזחמישים,גילסביבותעד

פי שתיים יוותר קשיים בהגעה לשפיכה מאשר גברים הצעירים מחמישים.

גורמי סיכון ונקודות לאבחנה

הפחתהוכןלגילהמיוחסתהיקפייםהסנסוריםבעצביםמהירהבשליטההאובדןופיזיולוגיה.גנטיקה

שלהסימפטומיםבתדירותלעליהמקושרתלהיותיכולהלגילהמיוחסתמינייםסטרואידיםשלבהפרשה

שפיכה מעוכבת.

נושאים תרבותיים הנוגעים באבחון

נפוצותהינןהנ"למהסוגתלונותותרבויות.יבשותחוציהינםבשפיכהעיכוביםאוהפרעהעלתלונות

שהפערייתכןמארה"ב.וגבריםאוסטרליםאירופאים,גבריםבקרבמאשראסייתייםגבריםבקרביותר

הינו תוצאה של שינויים תרבותיים או גנטיים בין התרבויות.

תוצאות תפקודיות של שפיכה מעוכבת

פסיכולוגיתשמצוקהמלווהלרובבשפיכהעיכוביםבהתעברות.לקשייםלגרוםיכוליםבשפיכהקשיים

ללפחות אחד מהפרטנרים.
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הבחנה מבדלת

מסיבותכתוצאהבשפיכהעיכוביםשלמצביםביןהיאבדיאגנוזהההבחנהעיקרנוסף.רפואימצב

לבסיסלרמוזיכולותסיטואציותהכוללותתלונותהשניים.שלקומבינציהאופסיכולוגיות,רפואיות

השני.המיןעםלאאךאחדמיןעםלשפיכהלהגיעשמצליחיםשמתלוננים(גבריםלסימפטוםפסיכולוגי

מיניתעוררותהמין,מאותואחרפרטנרעםלאאךמסוייםפרטנרעםלשפיכהלהגיעיכולתעלתלונות

בזמןגבוהה/טקסיתחזרתיתפעילותרמתהצריכיםגבריםאנושיים,לאלאובייקטיםממשיכהכתוצאה

Highly–פרטנרעםמיניאקט ritualized activity.(מחלהנוסףרפואימצב)קשורשאינופציעה)או

לדוגמאהאשכים.שלהעצביםבמערכתפגיעההינהבשפיכהבעיהלהוותויכולפסיכולוגיםלגורמים

לאחר ניתוח קשה אשר פגע במערכת הסמפטטית, ניתוח אבדומינוטריטונאום.

פודנטלעצבומרכזיהבטניתלמערכתהצמודההאוטונומיתהעצביםמערכתשלבשליטהנעשתשפיכה

כאביםונימול/סכרתשרירים,ניווןכגון:עצביותמחלותמספרסימפטטית.הפרה-למערכתהשייכים

תתייחסהמבדלתהאבחנהבשפיכה.להפרעותלגרוםיכולותמאלכוהולכתוצאההעצביםבקצות

לשפיכה אחורית הנעשת לתוך שלפוחית השתן אשר עלולה לגרום לביות באורטרה והפרוסטטרה.

נגדתרופותפסיכוטיות,אנטי-אנטי-דיכאוניות,תרופותכגוןתרופותמספרבחומרים/תרופות.שימוש

Alpha(?!פעילהאלפא sympathetic(בשפיכה.לבעיותלגרוםיכולותאופיוםהמכילותותרופות

בחוויהאובשפיכהעיכובישהתופעהשלבהיסטוריהאםאבחנהבזמןלבררחשוב.באורגזמהכשל

הינהאורגזמהכאשרבאשכיםהמתרחשתפעולההינהשפיכהביחד.בשניהםאואורגזמהשלהחושית

עםגברלמשלתמיד.לאאךביחדמתרחשותלרובואורגזמהשפיכהסובייקטיבית.חוויהבעיקרה

Anhedonicאנהדונית(שפיכההמיניתבהנאהירידהעללהתלונןיכולתקינהשפיכה

ejaculationאחרתמיניתבהפרעהמדוברכיייתכןבשפכה.עיכובשלאבחנהתינתןלאכזה).במקרה

Unspecified(ספציפיתלאמיניתהפרעהאו sexual dysfunction.(

מחלות נלוות

ישנם מספר הוכחות המרמזות על שכיחות גבוהה יורת של שפיכה מעוכבת במקרים של דיכאון מג'ורי.
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Erectile–בזקפה)(הפרעהאונותאין Dysfunction

קריטריונים אבחוניים

A.בין(בערךכלכמעטאובכללהתקייםצריכיםהבאיםהסימפטומיםמשלושתאחדלפחות

סיטואציה):בכלבהכללה,אםאומובחנתהסיטואציהבהםבמקרים(מינית.התנסות)100%-75%

מינית.פעילותבזמןזקפהעללשמורמובחןקושי.1

המינית.הפעילותלהשלמתעדזקפהעללשמורמובחןקושי.2

הזקפה.בקשיותמובחנתהפחתה.3

B.מקטגוריההסימפטומיםAהפחות.לכלשנהכחציהתקיימו

C.מקטגוריההסימפטומיםAלפרט.משמעותיתנפשיתלמצוקהגרמו

D.ממצוקהכתוצאהאומיניותשאינןנפשיותהפרעותידיעליותרטובמוסברתאינהבמיניותההפרעה

במערכת היחסים הזוגית ואינו נגרם עקב שימוש חומרים/ תרופות או מצב רפואי אחר.

להבדיל / לציין אם:

ההפרעה קיימת מאז שהפרט החל להיות פעיל מינית.כל החיים:

באופן יחסי.ההפרעה התפתחה לאחר תקופה של תפקוד מיני נורמאלינרכש:

להבדיל/לציין  אם:

לא מוגבל למצבי גירוי, סיטואציות או פרטנרים מסוימים.כללי:

מסוימים.פרטנריםאוסיטואציותגירוי,במצבירקמתקיים):situational(מצבי

מידת חומרה נוכחית:

.Aמקטגוריההסימפטומיםבעקבותמתונהלמצוקההוכחותמתון:

.Aמקטגוריההסימפטומיםבעקבותבינוניתלמצוקההוכחותבינוני:

.Aמקטגוריההסימפטומיםבעקבותרבהאוחמורהלמצוקההוכחותחמור:
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מאפיין דיאגנוסטי

עםמיניתפעילותבזמןזקפהעללשמוראולהשיג,חוזרקושיהינובזקפההפרעהשלהעיקריהמאפיין

במשךהתרחשהההפרעהכילאמתמנתעלנדרשתזהירההיסטוריתאבחנה).Aׂ(קריטריוןפרטנר

75%ב(לפחותזהבזמןהמיניותהפעילויותרובלאורךוהתקיימהשנה)חציהפחות(לכלארוכהתקופה

אוספציפיים,לגירוייםותגובהפרטנריםעםבסיטואציות,רקלהופיעיכוליםהסימפטומיםמהמקרים).

יכולים להתקיים באופן כללי בכל סיטואציה, גירוי ועם כל פרטנר.

מאפיינים קשורים התומכים בדיאגנוזה:

ותחושתירודעצמיבטחוןנמוכה,עצמיתמהערכהסובליםבזקפהמהפרעההסובליםרביםגברים

הפחתהגםבעתיד.מיניותמהתנסויותימנעואוויחששוייתכןדיכאון.יחווכיוייתכןירודהגבריות

בהנאה המינית וירידה בחשק המיני מצד הפרטנר המיני הינה שכיחה.

להילקחצריכיםהבאיםהמרכיביםחמשתמצבי""כללי/ונרכש"החיים/"כלשלסיווגלתתבנוסף

בחשבון בזמן הערכה ואבחון שכן יכולים להיות רלוונטים להסברת ההפרעה ו/או הטיפול:

וכו')הפרטנרשלהרפואימצבוהפרטנר,שלבמיניות(בעיותבפרטנרגורמים)1

וכו')המיניותבתשוקותהלימהאיאוסתירהבתקשורת,דלות(היחסיםבמערכתגורמים)2

וכו'),מיניתאונפשיתהתעללותשלהיסטוריהנחות,גופני(דימויהפרט:שלבפגיעותגורמים)3

הפרעות פסיכיאטריות נלוות (דכאון, חרדה וכו') או מצבי לחץ (פיטורים, שכול).

בנוגעתפיסותמינית,לפעילותבנוגעדתייםאיסוריםבשלעכבות(דתייםאותרבותייםגורמים)4

למיניות וכו')

לטיפול.אולמהלךלפרוגנוזה,הרלוונטיםרפואייםגורמים)5

כל אחד מהגורמים הנ"ל יכולים לתרום בצורה שונה לנוכחות הסימפטומים בגברים הסובלים מההפרעה.

שכיחות

ההפרעהשלוכןגבוההשכיחותנמצאהאךידועה.אינההחיים""לאורךשלבסיווגההפרעהשכיחות

תדיריםקשייםעלמתלוננים40-80בגילאימהגברים21%-13%בערך.50גיללאחרבמיוחדבזקפה,

זאתלעומתבזקפה,תדיריםקשייםעלמתלוננים40-50מגילאיהצעיריםמהגברים2%בערךבזקפה.

בזקפהמבעיותחששהביעומהגברים20%בערךבזקפה.חמורותמבעיותלסבולעלולים50%-40%
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המיניתההתנסותבמהלךבזקפהקשייםחווה8%כאשרהראשונה,המיניתההתנסותבמהלך

הראשונה.

התפתחות ומשך המחלה

צמידותזר,פרטנרעםמיםיחסילקיוםקשורהנמצאהראשונהמיניתהתנסותבזמןבזקפהבעיות

מעטותהוכחותישנםחברתי.מלחץכתוצאהאומיןיחסילקייםרצוןחוסראלכוהול,אובסמיםלשימוש

ולסבוללהמשיךעלוליםגבריםמספראךמקצועית,התערבותללאלבדעוברותבזקפהההפרעותשרוב

Acquired(נרכשתזקפההפרעתלכך,בניגודההפרעה.שלמאפיזודות erectile disorder(לרוב

קשורה לגורמים ביולוגים כגון סכרת ומחלות לב. הפרעת זקפה נרכשת לרוב אינה חולפת.

נמצאשנעשומחקריותמתצפיותידועה.אינההחייםלאורךהנמשכתזקפההפרעתשלההיסטוריה

טובומגיבים)selflimiting(עצמיתבהגבלההעוסקיםפסיכולוגיםלגורמיםזקפההפרעתביןקשר

ביולוגיםלגורמיםמקושרתלרובנרכשתזקפההפרעתלכן,קודםשצויןכפיזאת,לעומתלפסיכותרפיה,

בהפרעהאובחנואשרגבריםומעטהגיל.עםעולהבזקפההפרעהשלהאירועיםתדירותחולפת.ואינה

חרדהביןהקשררפואית.התערבותללאהסימפטומיםשלספונטניתנסיגהחווהבינוניתחומרהברמת

לבעיות בזקפה נמוכה יותר בקרב גברים מבוגרים לצעירים.

גורמי סיכון ונקודות לאבחנה

בקולאג',סטודנטיםבקרבבזקפהלבעיותנירוטיאופיקוויביןקשרנמצא).(טמפרמנתאופימאפייני

)Alexithymia(אלקסיתימיאהויותר.40בניגבריםבקרבבזקפהלבעיותקשורהנמצאהכנועהואישיות

בזקפהבעיותעםשאובחנוגבריםבקרבנפוצהקוגנטיבית)בצורהרגשותלנתחביכולת(הפרעה

”Psychogenuc“(פסיכולוגיםמגורמים erectile dysfunction.(גבריםבקרבשכיחהההפרעהכןכמו

.P.T.S.Dבאובדיכאוןהלוקים

סכרתלקוי,גופניכושרטבק,עישוןגיל,הינםלהפרעההמקושריםסיכוןגורמימשתנים.מאפיינים

וירידה בחשק המיני.

נושאים תרבותיים הנוגעים באבחון
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הגבריםבאחוזהשוניהיקףבאיזהברורלאותרבויות.מדינותחוציהינםבזקפההפרעהעלתלונות

המקריםבאחוזששונילביןחברתיותוציפיותתרבותייםמהבדליםכתוצאההינוההפרעהעלשמתלוננים

בפועל.

מאפיינים דיאגנוסטים

פסיכולוגיותזקפהבעיותביןמבדילאבחוןמאפשרהמיןבאיברליליגירויבזמןהזקפהקשיותשלמדידה

פסיכולוגי.שבסיסההפרעהעללהעידיכולהרםשנתבזמןהמתרחשתזקפהביולוגיות.להפרעות

בדיקתדופלר,בדיקתלאבחנה.בסיסלהוותיכולהקליניותותופעותהרפואימצבוהפרט,גילשלהערכה

שלדינמיתלאבחנהבנוסףוזואקטיביותחומריםהזרקתידיעלהנעשיתדםכליובדיקתאולטרסאונד

שפוגעתדםבכליבעיהלזהותמנתעלאבחוניככלילשמשיכולההעצבית)(המערכתקורנוסנוגרפיה

(קצותבנורופטיהבעיהעללהצביעיכולהגירויבזמןעצביותריכוזנקודותשלבתגובתיותירידהבזקפה.

שלבדיקהבאמצעותהמיניבחשקירידהעלתלונותלבדוקנתןבזקפה.תפגעאשרהעצבים)

ובדיקתהתריסבלוטתשלבדיקהמשנית.אנדוקריניתבעיהעללהעידיכולהזובדיקההטוסטסטורון,

יכולהבדםהשומניםשלהערכהכןכמובזקפה.לבעיותשתגרוםסכרתעללהעידיכולהצוםבזמןסוכר

בזקפה.פוגעתהיאשגםהדםבכליעתידיתלבעיהויותר40בןגברשלבעיהעללהצביע

תוצאות תפקודיות של שפיכה מעוכבת

מסיטואציותהימנעותאוחששובינאישית.אישיתולמצוקהפוריותלבעיותלגרוםעלולהבזקפההפרעה

מיניות גם עלולה להוות מכשול ביצירת קשרים אינטימיים.

אבחנה מבדלת

Major(מג'ורידכאוןביןחזקקשרישבמיניות.קשורהשאינהנפשיתהפרעה depressive disorder(

severe(עמוקדכאוןעםבזקפההפרעהתתכןכןכמובזקפה,והפרעות depressive disorder.(

ציפיותישלגבראךנורמליתהזקפהתפקודבהםמקריםביןלהבחיןישנורמליים.זקפהתפקודי

מופרזות.

הפרעההינהבזקפההפרעותבהםבמקריםהינהחשובהנוספתאבחנהבחומרים/תרופות.שימוש

בחומרים/תרופותהשימושתחילתביןחפיפהישנהכאשרבחומרים/תרופות.לשימוששניונית
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תרופותשלקטנהמנהלקיחתאוהחומרים/תרופותהשימושהפסקתעםהסימפטומיםוהתפוגגות

/חומרים המשפיעים על הפרעות בתפקוד המיני.

יכולאשררפואימצבשלשלילההינהבזקפההפרעותשלבאבחנההעיקריהקושיאחר.רפואימצב

הפרעהביןהאבחנהבזקפה.הפרעהשלאבחנהניתןלאכזהבמקרהלהפרעה.מספקהסברלהוות

בבעיהמדוברהמקריםברובמעורפל,לרובהוארפואיותמסיבותבזקפהתפקודיותלבעיותבזקפה

סובלו/או40-50מיותרמבוגרהפרטאםכאחד.ופסיכולוגיםביולוגיםמרכיביםהכוללתמורכבת

וסקולריותבבעיותמדוברכאשרבמיוחדרפואי,הסברגםלכלולצריכההאבחנהבריאותיות,מבעיות

הסיבהבהכרחאינהבזקפהלבעיותקשורההיאאםגםביולוגית,בעיהשלהימצאותהדם).(כלי

פסיכולוגי.לחץבעקבותבזקפההפרעהלפתחיכולבסכרתהחולהגברשלמקרהלדוגמהלהפרעה.

בזקפהההפרעהבומקרההינומהכלליוצאוחלקי.כוללניהינובזקפהלהפרעותביולוגיהסברלרוב

הפרעותהשדרה).עמודשלבנוזלים(פגיעההגניטליתהעצביםבמערכתקשהמפציעהכתוצאהנובע

לרובהןמלחיץחייםמאורעלאחרהחמרהשלובמצביםסיטואציהותלויותעקביותשאינןבזקפה

בסיסעלמרמז40מהצעירגבראצלמופיעהבזקפהההפרעהבהםבמקריםגםפסיכולוגיות.

פסיכולוגי.

Premature(מוקדמתשפיכהלצדלהופיעיכוליםבזקפההפרעותהמיני.בתפקודאחרותהפרעות

ejaculation(גבריםאצלהמיניבחשקוהיפואקטיביות)Hypoactive sexual desire disorder.(

מחלות נלוות

Premature(מוקדמתשפיכהלצדלהופיעיכולותבזקפההפרעות ejaculation(בחשקוהיפואקטיביות

Hypoactive(גבריםאצלהמיני sexual desire disorder,(דכאון.אוחרדההפרעותלצדגםכמו

lower(נמוכהשתןצינוריתשלסימפטומיםעםגבריםבקרבשכיחותבשקפההפרעות urinary tract

symptoms(בעיותלצדלהתקייםיכולהבזקפההפרעהבנוסףמוגדלת.ערמוניתלבלוטתהקשורים

המפריעותאחרותומחלות2מספרסכרתנפוצה,תרשתהיפוגונדים,הדם,בכלימחלותבכולסטרול,

למערכת וסקולרית, נירולוגיות או האנדוקריניות החיוניות לתפקודי זקפה תקינים.

I.C.Dלקישור
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failure(הגניטליתבתגובהככשלI.C.Dבמצוינתבזקפההפרעה of genital response). (ICD-10

(F2.2
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Female–הנשיתבאורגזמההפרעה Orgasmic Disorder

)F52.31(302.73סימון:

אומיניתפעילותשלהתרחשותבכלכמעטהנחוויםהבאים,מהתסמיניםיותראואחדשלקיומם.1

ההקשרים):בכלבהכללה,אםאומזוהים,מצב(בהקשריהמקריםבקירוב)100%-75%(בכל

עיכוב בולט, נְִדירּות בולטת, או היעדר של אורגזמה..1

עוצמה מופחתת במידה ניכרת של תחושות אורגזמה..2

התסמינים בקריטריון א' התמידו למשך פרק זמן מינימלי של שישה חודשים בערך..2

התסמינים בקריטריון א' גרמו למצוקה קלינית מובהקת אצל האדם..3

ממצוקהכתוצאהאוא-מינית,נפשיתהפרעהידיעליותרטובמוסבראינוהמיניחוסר-התפקוד.4

אינהוהיאאחריםמובהקיםלחץמגורמיאוהזוג),בניביןאלימות(לדוגמה,היחסיםבמערכתחמורה

ניתנת לייחוס להשפעות של שימוש בחומרים ממכרים/טיפול תרופתי או של מצב רפואי אחר.

יש לפרט, האם:

הפך לפעיל מינית.: ההפרעה הייתה קיימת מאז שהאדםנמשכת לכל אורך החיים

יחסית.: ההפרעה החלה לאחר תקופה של תפקוד מיני נורמלינרכשת

Sexual(מיניבתפקודהפרעות dysfunctions(

יש לפרט האם:

: אין הגבלה לסוגי גירוי מסוימים, מצבים או שותפים.הכללה

: מתרחשת רק עם סוגי גירוי מסוימים, מצבים או שותפים.מצבית

יש לפרט אם:

מעולם לא חווה אורגזמה תחת סיטואציה כלשהי.
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יש לפרט את החומרה הנוכחית:

: עדות למצוקה קלה בשל התסמינים בקריטריון א'.קלה

: עדות למצוקה מתונה בשל התסמינים בקריטריון א'.מתונה

א'.: עדות למצוקה חמורה או קיצונית בשל התסמינים בקריטריוןחמורה

Female–נשיתמיניתהתעניינות/עוררותהפרעת Sexual Interest/Arousal Disorder

)F52.22(302.72סימון:

עלביטוילידיהבאיםניכרת,במידהמופחתתהתעניינות/עוררותאומיניתהתעניינות/עוררותהיעדר.1

ידי לפחות שלושה או יותר מהבאים:

היעדר התעניינות/התעניינות מופחתת בפעילות מינית..1

היעדר מחשבות או פנטזיות מיניות/ארוטיות או מחשבות או פנטזיות מיניות/ארוטיות.2

מופחתות.

יוזמהלניסיונותטיפוסיבאופןוחוסר-היענותמיניתפעילותשלמופחתתיוזמה/יוזמההיעדר.3

של השותף.

בכלאוכלבכמעטמינית,פעילותבמהלךמופחתמיניריגוש/עונגאומיניריגוש/עונגהיעדר.4

בכלבהכללה,אםאומזוהים,מצב(בהקשריהמינייםהמפגשיםבקירוב).100%-75%(

ההקשרים).

לרמזיםבתגובהמופחתת,מיניתהתעניינות/עוררותאומיניתהתעניינות/עוררותהיעדר.5

מיניים/ארוטיים פנימיים או חיצוניים כלשהם (לדוגמה, כתובים, מילוליים, ויזואליים).

שלאאוהמיןבאברימופחתותתחושותאוהמיןבאברישלאאוהמיןבאבריתחושותהיעדר.6

המינייםהמפגשיםבקירוב)100%-75%(בכלאוכלבכמעטמינית,פעילותבמהלךהמיןבאברי

(בהקשרי מצבי מזוהים, או אם בהכללה, בכל ההקשרים).

התסמינים בקריטריון א' התמידו למשך פרק זמן מינימלי של שישה חודשים בערך..2

התסמינים בקריטריון א' גרמו למצוקה קלינית מובהקת אצל האדם..3
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כתוצאהאוא-מינית,נפשיתהפרעהידיעליותרטובבאופןמוסבראינוהמיניחוסר-התפקוד.4

אחריםמובהקיםלחץמגורמיאוהשותף),שלאלימות(לדוגמה,היחסיםבמערכתחמורהממצוקה

רפואימצבשלאותרופתיממכרים/טיפולבחומריםשימוששללהשפעותלייחוסניתנתאינהוהיא

אחר.

יש לפרט האם:

הפך לפעיל מינית.: ההפרעה הייתה קיימת מאז שהאדםנמשכת לכל אורך החיים

יחסית.: ההפרעה החלה לאחר תקופה של תפקוד מיני נורמלינרכשת

יש לפרט האם:

: אין הגבלה לסוגי גירוי מסוימים, מצבים או שותפים.הכללה

: מתרחשת רק עם סוגי גירוי מסוימים, מצבים או שותפים.מצבית

יש לפרט אם:

מעולם לא חווה אורגזמה תחת סיטואציה כלשהי.

יש לפרט את החומרה הנוכחית:

: עדות למצוקה קלה בשל התסמינים בקריטריון א'.קלה

: עדות למצוקה מתונה בשל התסמינים בקריטריון א'.מתונה

א'.: עדות למצוקה חמורה או קיצונית בשל התסמינים בקריטריוןחמורה
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Genito-Pelvic–הירכייםבאגןהמיןובאבריבחדירהכאביםשלהפרעה Pain/Penetration

Disorder

קריטריונים לאבחון:

A.מהבאים:יותר)(אואחדבלפחותונשניםחוזריםאותמידייםקשייםקיימים

מיןיחסיקיוםבזמןוגינאליתחדירה.1

חדירה.ניסיונותאוואגינליתחדירהבעתהירכייםובאגןהמיןבאברימובחניםכאבים.2

וגינאלית,חדירההציפייהבעתהירכייםובאגןהמיןבאברימכאביםמובחניםופחדחרדה.3

במהלכם ולאחר סיומם.

ואגינלית.חדירהניסיונותבזמןהאגןקרקעיתשרירישלמובחןוכיווץמתח.4

B.בקריטריוןהסימפטומיםAחודשים.6לפחותבמשךנוכחים

C.בקריטריוןהסימפטומיםAלאדם.משמעותיתלמצוקהגורמים

D.א-מיניתמנטליתהפרעהידיעליותרטובמוסבראינוהמיניהתפקודחוסר)nonsexual mental

disorder,(לדוגמא:יחסיםבמערכתחמורהמהפרעהכתוצאהאו)סטרסוריםידיעלאואלים)זוגבן

משמעותיים אחרים ואינו נגרם כתוצאה משימוש בתרופות או סמים ואינו קשור למצב רפואי כל שהוא.

יש לציין אם:

מינית.פעילנהיהשהאדםמאזנוכחתההפרעה)-Lifelong(החייםלאורך.1

יחסי.באופןתקיןמיניתפקודשלתקופהלאחרהחלהההפרעה)-Acquired(נרכשת.2

יש לציין את החומרה הנוכחית:

.Aבקריטריוןהסימפטומיםלגבימתונהלמצוקהעדינות)-Mild(מתון

.Aבקריטריוןהסימפטומיםלגביבינוניתלמצוקהעדויות-)Moderate(בינוני

.Aבקריטריוןהסימפטומיםלגביקיצוניתאוחמורהלמצוקהעדיות)-Severe(חמור
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Male–גבריםאצלמופחתתמיניתתשוקההפרעת Hypoactive Sexual Desire Disorder

קריטריונים לאבחון:

A.ובחשקארוטיותמיניות/פנטזיותאובמחשבותחוסר)(אוונישניםחוזריםאותמידייםקשייםקיימים

גורמיםשלבחשבוןלקיחהכדיתוךקלינאיידיעלנעשיתהחסךהערכתמינית.פעילותלקיים

שמשפיעים על החשק המיני כמו גיל והקשרים כללים או סוציו-תרבותיים שקשורים בחיי הפרט.

B.בקריטריוןהסימפטומיםAחודשים.6לפחותבמשךנוכחים

C.בקריטריוןהסימפטומיםAלאדם.משמעותיתלמצוקהגורמים

D.מיניתלאמנטליתהפרעהידיעליותרטובמוסבראינוהלקויהמיניהתפקוד)nonsexual mental

disorder(נגרםואינואחריםלחץגורמיידיעלאוהיחסיםבמערכתחמורהמהפרעהכתוצאהאו

כתוצאה משימוש בתרופות או סמים ואינו קשור למצב רפואי כל שהוא.

יש לציין אם:

מינית.פעילנהיהשהאדםמאזנוכחתההפרעה-)Lifelong(החייםלאורך.1

יחסי.באופןתקיןמיניתפקודשלתקופהלאחרהחלהההפרעה-)Acquired(נרכשת.2

יש לציין אם:

ופרטנר.מצבגירוי,שלמסויםלסוגמוגבללא)-Generalized(מוכלל

מסוימים.פרטנריםאומסוימיםמצביםמסוימים,גירוייםבזמןרקקורה)-Situational(מצבי

יש לציין את החומרה הנוכחית:

.Aבקריטריוןהסימפטומיםלגבימתונהלמצוקהעדינות)-Mild(מתון

.Aבקריטריוןהסימפטומיםלגביבינוניתלמצוקהעדויות)-Moderate(בינוני

.Aבקריטריוןהסימפטומיםלגביקיצוניתאוחמורהלמצוקהעדיות)-Severe(חמור



139

הפרעות פראפיליות
Paraphilia Disorders

המונח פאראפיליה מתייחס למגוון רחב של משיכות מיניות לא אופייניות.

Voyeristic–מציצנות Disorder

)65.3F(302.82לאבחוןקריטריונים

A.שלבתהליךאועירום,שהואתמיםאדםעלמהסתכלותכתוצאהחוזרתעזהמיניתעוררות

התנהגויות,אודחפיםבפנטזיות,ביטוילידישבאהמינית,בפעילותעוסקכשהואאוהתפשטות,

לפחות.חודשים6שלתקופהפניעל

B.אוהמינייםשהדחפיםאוהסכמתו,ללאאדםעםאואלו,מינייםדחפיםפיעלפועלהאדם

בתחוםלפגיעהשגורמיםאוקליניתמבחינהמשמעותיתלמצוקהגורמיםהללוהפנטזיות

החברתי, התעסוקתי או בתחומים חשובים אחרים בתפקוד האדם.

C.ומעלה.18בגיללפחותהואהללוהדחפיםפיעלפועלו\אועוררותהחווההאדם

Specify if:

אשראחרות,אומוסדיותבמסגרותחייםאשרלאנשיםרלוונטיהזההספציפיהאיפיוןמבוקרת:בסביבה

האפשרות לעסוק בהן בהתנהגות מציצנית היא מוגבלת.

פגיעהאומצוקהואיןהסכמתו,ללאתמיםאדםעםדחפיופיעלפעללאהאדםמלאה:ברימיסיה

שנים,חמשבמשךלפחותבתפקוד,אחריםבתחומיםאותעסוקתיהחברתי,בתחוםמשמעותית

בסביבה לא מבוקרת.

Specifiers:

המציצנותהמשךשלהיעדרותאולנוכחותמתייחסאינומלאה""רימיסיהשלהספציפיהאיפיון

כשלעצמה, אשר עשויים להיות נוכחים גם כאשר ההתנהגויות והמצוקה של האדם עברו.
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Exhibitionistic-(אקסהיביציוניזם)התערטלות Disorder

)F65.2(302.4לאבחוןקריטריונים

A.שבאהאחר,תמיםלאדםהאדםשלהמיןאיברימחשיפתכתוצאהחוזרתעזהמיניתעוררות

לפחות.חודשים6שלתקופהפניעלהתנהגויות,אודחפיםבפנטזיות,ביטוילידי

B.אוהמינייםשהדחפיםאוהסכמתו,ללאאחראדםעםאלהמינייםדחפיםפיעלפעםהאדם

החברתי,בתחוםלפגיעהאוקלינית,מבחינהמשמעותיתלמצוקהגורמותהללוהפנטזיות

תעסוקתי או בתחומים חשובים אחרים בתפקוד האדם.

Specify whether:

מגורה מינית על ידי חשיפת איבר המין לילדים שלפני ההתבגרות המינית.

מגורה מינית על ידי חשיפת איבר המין לאנשים בוגרים מבחינה פיזית.

מבחינהבוגריםלאנשיםוגםהמיניתההתבגרותשלפנילילדיםהמיןאיברחשיפתידיעלמיניתמגורה

פיזית.

Specify if:

אשראחרות,אומוסדיותבמסגרותחייםאשרלאנשיםרלוונטיהזההספציפיהאיפיוןמבוקרת:בסביבה

בהן אפשרות האדם לחשוף את איבר מינו היא מוגבלת.

פגיעהאומצוקהואיןהסכמתו,ללאתמיםאדםעםדחפיופיעלפעללאהאדםמלאה:ברימיסיה

שנים,חמשבמשךלפחותבתפקוד,אחריםבתחומיםאותעסוקתיהחברתי,בתחוםמשמעותית

בסביבה לא מבוקרת.

Specifiers:

כשלעצמו,אקסהיביציוניזםשלהיעדרותאולנוכחותמתייחסאינומלאה""רימיסיהשלהספציפיהאיפיון

אשר עשוי להיות נוכח גם כאשר ההתנהגויות והמצוקה של האדם עברו.
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Frotteuristic-מגונהמעשה Disorder

)F65.81(302.89לאבחוןקריטריונים

A.לידישבאההסכמתו,ללאאחרבאדםהתחככותאומנגיעהכתוצאהחוזרתעזהמיניתעוררות

לפחות.חודשים6שלתקופהפניעלהתנהגויות,אודחפיםבפנטזיות,ביטוי

B.אוהמינייםשהדחפיםאוהסכמתו,ללאאחראדםעםאלהמינייםדחפיםפיעלפעלהאדם

החברתי,בתחוםפוגעיםאוקלינית,מבחינהמשמעותיתלמצוקהגורמיםהללוהפנטזיות

תעסוקתי או בתחומים חשובים אחרים בתפקוד האדם.

Specify if:

אשראחרות,אומוסדיותבמסגרותחייםאשרלאנשיםרלוונטיהזההספציפיהאיפיוןמבוקרת:בסביבה

בהן אפשרות האדם לגעת או להתחכך באדם אחר ללא הסכמתו היא מוגבלת.

פגיעהאומצוקהואיןהסכמתו,ללאתמיםאדםעםדחפיופיעלפעללאהאדםמלאה:ברימיסיה

שנים,חמשבמשךלפחותבתפקוד,אחריםבתחומיםאותעסוקתיהחברתי,בתחוםמשמעותית

בסביבה לא מבוקרת.

Specifiers:

כשלעצמו,פרוטאוריזםשלהיעדרותאולנוכחותמתייחסאינומלאה""רימיסיהשלהספציפיהאיפיון

אשר עשוי להיות נוכח גם כאשר ההתנהגויות והמצוקה של האדם עברו.
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Sexual–מזוכיזם Masochism Disorder

)F65.51(302.83לאבחוןקריטריונים

A.התנהגויותאוקשורמוכה,מושפל,להיותשלמהמעשהכתוצאהחוזרתעזהמיניתעוררות

6שלתקופהפניעלהתנהגויות,אודחפיםבפנטזיות,ביטוילידישבאותלסבל,שגורמותאחרות

חודשים לפחות.

B.,לפגיעהאומשמעותיתקליניתלמצוקהגורמותהתנהגויותאוהמינייםהדחפיםהפנטזיות

בתפקוד החברתי, תעסוקתי או בתחומים אחרים חשובים של תפקוד.

Specify if:

להשיגבכדינשימתיחנקשלבפרקטיקהמעורבהאדםאם–ארוטיחנק\Asphyxiophiliaעםיחד

עוררות מינית.

Specify if:

אשראחרות,אומוסדיותבמסגרותחייםאשרלאנשיםרלוונטיהזההספציפיהאיפיוןמבוקרת:בסביבה

בהן אפשרות האדם להיות מעורב בהתנהגויות מאזוכיזם מיני הן מוגבלות.

פגיעהאומצוקהואיןהסכמתו,ללאתמיםאדםעםדחפיופיעלפעללאהאדםמלאה:ברימיסיה

שנים,חמשבמשךלפחותבתפקוד,אחריםבתחומיםאותעסוקתיהחברתי,בתחוםמשמעותית

בסביבה לא מבוקרת.
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Sexual–סדיזם Sadism Disorder

)F65.52(302.84לאבחוןקריטריונים

A.ביטוילידישבאאחר,אדםשלפיזיאונפשימסבלכתוצאהוחוזרתעזהמיניתעוררות

לפחות.חודשים6שלתקופהפניעלהתנהגויות,אודחפיםבפנטזיות,

B.אוהמינייםשהדחפיםאוהסכמתוללאאחרתמיםאדםעםאלומינייםדחפיםפיעלפעלהאדם

החברתי,בתחוםפוגעיםאוקלינית,מבחינהמשמעותיתלמצוקהגורמיםהללוהפנטזיות

תעסוקתי או בתחומים חשובים אחרים בתפקוד האדם.

Specify if:

אשראחרות,אומוסדיותבמסגרותחייםאשרלאנשיםרלוונטיהזההספציפיהאפיוןמבוקרת:בסביבה

בהן אפשרות האדם להיות מעורב בהתנהגויות סאדיסטיות מיניות הן מוגבלות.

פגיעהאומצוקהואיןהסכמתו,ללאתמיםאדםעםדחפיופיעלפעללאהאדםמלאה:ברימיסיה

שנים,חמשבמשךלפחותבתפקוד,אחריםבתחומיםאותעסוקתיהחברתי,בתחוםמשמעותית

בסביבה לא מבוקרת.

Pedophilic–פדופיליה Disorder

קריטריונים לאבחון

אומיניים,,דחפיםמעוררותמיניותפנטסיותונשנית,חוזרתחודשים,6לפחותשלתקופה.במשךא

אושנים13בגילכלל)בדרךהתבגרותגיללפניילדיםאוילדעםמיניתבפעילותהקשורותהתנהגויות

צעירות יותר).
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ניכרתלמצוקהלגרוםעלוליםואלוהמיניותהפנטסיותעלאוהאלההמינייםהדחפיםעלפעלהפרטב.

או קושי בינאישי.

א'.בקריטריוןילדיםאוהילדמאשריותרשנים5ולפחות16בןלפחותהואהפרטג.

עםיחסיםבמערכתמתמשךמיניבקשרהמעורביםמאוחרתההתבגרותבגילפרטיםלכלולאין:הערה

.12-13בני

ציין אם:

נמשך רק לילדים (?)▪

לגברים▪

לנשים▪

גם לגברים וגם לנשים▪

מוגבל לגילוי עריות▪

Fetishistic–פטישיזם

אודוממיםבחפציםשימושnוחזקהחוזרתמיניתעוררותחודשים,6לפחותשלתקופהבמשךא.

התמקדות ספציפית מאוד בחלק גוף שהם לא איברי מין שבאה לידי ביטוי בדחפים, פנטזיות והתנהגויות.

קליניתמבחינהמשמעותייםליקוייםאולמצוקהגורמותההתנהגויותאומיניים,דחפיםהפנטזיות,ב.

בתחומים חברתיים, תעסוקתיים, או אחרים של תפקוד.

הטרנסווסטייטבהפרעתכמובקרוס-דרסינגהמשמשיםלבושלפריטימוגבליםאינםהפטישאובייקטיג.

או מכשירים שתוכננו במיוחד עבור גירוי מיני, למשל ויברטור.

ציין אם:

לעסוקהזדמנויותשבהםבמוסדותהחייםלאנשיםרלוונטיבעיקרזהמצייןמבוקרת:בסביבה▪

בהתנהגויות פטישיסטי מוגבלות.
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אזוריםתעסוקתי,אוהחברתי,בפאןפגיעהאומצוקהשוםהייתהלאמלאה:הפוגהשלבמצב▪

מבוקרת.לאלסביבהבניגודלפחותשנים5למשךתפקודשלאחרים

Transvestic–טרנסווסטיט Disorder

ביטוילידיבאהדברמקרוסדרסינג.ועזהחוזרתמיניתעוררותחודשים,6לפחותשלתקופה.במשךא

על ידי פנטסיות, דחפים או התנהגויות.

ב. הפנטזיות, דחפים מיניים, או ההתנהגויות גורמות למצוקה או ליקוי משמעותיים מבחינה קלינית

בתחומים חשובים חברתיים, תעסוקתיים, או אחרים של תפקוד.

ציין אם:

בגדים.או, חומרים,בדיםמינית נגרמת על ידיעורר:  אםפטישיזםעם▪

auto:עם▪ gynephiliaכנקבהעצמישלתמונותאומחשבותידיעלמיניגירוי

ציין אם:

שבוהגדרותאחרותאובמוסדייםחייםאנשיםעלהחליםבעיקרזאתמצייןמבוקרת:בסביבה▪

.מוגבלותצולבתלשמלההזדמנויות

אזוריםתעסוקתי,אוהחברתי,בפאןפגיעהאומצוקהשוםהייתהלאמלאה:הפוגהשלבמצב▪

מבוקרת.לאלסביבהבניגודלפחותשנים5למשךתפקודשלאחרים
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הפרעות אישיות
Personality Disorders

Paranoid–פראנואידיתאישיותהפרעת Personality Disorder

(60.0F(סימון: 301.0

קריטריונים לאבחון

נתפסיםשלהםשהמניעיםכךבאחרים,וחשדנותנרחב/חודר/מחלחל/מופשטאמוןחוסרא.

יותר)(אובארבעשמצויןכפיאופנים,במספרונמצאהמוקדמתבבגרותמתחילזדוניים/מרושעים,

מהנ"ל:

אותו/אותה.מרמיםאופוגעים,שהאחריםמשמעותי,בסיסללא.חשדנות,1

אוחבריםשלוהאמינותהמהימנותאוהנאמנותעלמוצדקותלאספקותעםמוטרד.האדם2

קרובים.

נגדו.במידעמרושעשימוששיעשהפחדבגלללאחרים,סודמלספרמסויג.הוא3

מזיקים.לאאירועיםבתוךמזלזלות/משפילותאומאיימותמשמעויותקורא.4

זלזול).פגיעות,להעלבה,סולח(לאטינה/עוינות/תרעומתבעיקשותמחזיק.5

במהירותומגיבלאחריםנראיםשלאהטוב,שמואושלוהמאפיינים/אישיותעלתקיפות.חווה6

בכעס או בתוקפנות נגדית.

המיני.הפרטנראוהזוגבןשללנאמנותהצדקה,ללאחוזר,חשדלו.יש7

אופסיכוטיים,מאפייניםעםדיכאוןהפרעתאופולריתביהפרעהסכיזופרניה,במהלךרקקורהלאב.

הפרעה פסיכוטית אחרת ואי אפשר לקשר את זה להשפעות פיזיולוגיות או מצב רפואי אחר.

הפרעתלדוגמא:"פרה-מורבידי"להוסיףישסכיזופרניה,פריצתלפנינימצאהקריטריוןאם:הערה

אישיות פראנואידית (פרה מורבידית).
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Schizotypal–סכיזוטיפאליתאישיותהפרעת Personality Disorder

(21F(סימון: 301.22

קריטריונים לאבחון

עםאקוטית,נוחותבחוסרשמצוינתובינאישיתחברתיתלקותשלנרחב/מחלחל/מופשטדפוסא.

והתנהגויותהתפיסתית,אוהקוגניטיביתבתפיסההפרעהגםכמוקרוביםליחסיםביכולתהפחתה

יותר)(אוחמשידיעלשמצויןכפישונים,באופניםונוכחמוקדמתבבגרותמתחילומוזרות,דופןיוצאות

מהנ"ל:

יחס).דלוזיותכולל(לאיחס,.מחשבות1

תרבותתתשלנורמותעםתואמותולאההתנהגותעלשמשפיעותמאגיותאומוזרות.מחשבות2

ובמתבגריםבילדיםעור"."תחושתאושישי,חושבטלפתיה,אמונותתפלות,אמונות(לדוג':

פנטסיות ביזאריות או עיסוק מוקדם).

הגוף.שלאילוזיותכוללרגילות,לא.חוויות/התנסויות3

מידי.מפורטסטראוטיפי,מטאפורי,מעגלי,ברור,לא(דוג':מוזריםומחשבה.דיבור4

פראנואידית.אוחשדניתמושגים/רעיונות.המשגה/יצירת5

מצומצם.אותואםלא.אפקט6

ייחודי.אומשונה),(תימהוני,אקסצנטריתמוזרה,הופעהאו.התנהגות7

ראשונה.מדרגהמשפחהבנילאשהםסוד,אנשיאוקרוביםבחברים.חוסר8

בפחדיםקשורהלהיותנטייהלהוישקירבהיחסיכשישנעלמתשלאמוגזמתחברתית.חרדה9

פראנואידים יותר מאשר שיפוט שלילי של העצמי.

הפרעהפסיכוטיים,מאפייניםעםפולריתביהפרעההסכיזופרניה,תהליךבזמןבהכרחקורהלאב.

פסיכוטית אחרת, או הספקטרום האוטיסטי.

כן.לפנימורבידי""פרהלהוסיףישהסכיזופרניההתפתחותלפניהקריטריוןאתפוגשיםאםהערה:

לדוג': הפרעה אישות סכיזוטיפלית (פרה מורבידית).
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Antisocial–אנטי-סוציאליתאישיותהפרעת Personality Disorder

Aבהמתקיימיםאשר15מגילהמתרחשתאחרים,שלזכויותוביזויזלזולשלרחבהתבנית

שלושה או יותר מהקריטריונים הבאים:

ונשנהחוזרבאופןשנצפהכפיחוקיות,התנהגותהמכבדותחברתיותלנורמותלהסכיםכישלון.1

על ידי התנהגויות המהוות עילה למעצר.

אחריםרמייתאובדוייםבשמותשימושונישנים,חוזריםשקריםידיעלהמרומזתהונאה/מרמה.2

לצורך רווח אישי או הנאה.

אימפולסיביות או כישלון לתכנן מראש..3

מזג חם/רגזנות ואגרסיביות המרומזת באמצעות עלבונות או מאבקים פיזיים חוזרים..4

התעלמות וזלזול חסר זהירות בקשר לביטחון האישי ולביטחונם של אחרים..5

אוהעבודהבמקוםעקביותהתנהגויותלהחזיקבכישלוןביטוילידיהבאהעקבית,אחריותחוסר.6

לכבד התחייבויות כספיות.

לו,שהתעלל/התנכלשנפגע, לַאֵחרברציונליזציהאוהאחרכלפיבאדישותהמאופייןחרטההעדר.7

או העדר חרטה אחרי שגנב מאחרים.

B18בןלפחותהינוהיחיד

Cהתנהגותלהפרעתראיותישנן)conduct Disorder(15גיללפניהחלהאשר.

Dשלהופעתהבמהלךבלעדיבאופןמתרחשתאינהסוציאליתאנטיהתנהגותשלהופעתה

סכיזופרניה או הפרעה בי-פולארית.
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Borderline–גבוליתאישיותהפרעת Personality Disorder

Aהמסומניםורגשות,עצמידימויבין-אישיים,ביחסיםיציבותאישלמופשטתתבנית

חמישהכאימפולסיביים. מתחיל בהתבגרות המאוחרת ונוכח במגוון של הקשרים, כאשר מתקיימים

(או יותר) מהבאים:

פגיעהאואובדניתהתנהגותכולל(לאמדומיינתאואמיתיתמנטישהלהימנעמטורףמאמץ.1

).5בקריטריוןהמצוינתעצמית

אידיאליזציהשללסירוגיןבהופעההמאופייניםומתוחיםיציביםלאבין-אישייםיחסיםשלתבנית.2

או דה-וליואציה קיצוניים לאחר.

הפרעת זהות: תחושת העצמי או הדימוי העצמי אינם יציבים בצורה בולטת ועקבית..3

יחסיבזבזנות,(לדוגמא:עצמילהרספוטנציאלבעלישהינםאזוריםבשנילפחותאימפולסיביות,.4

bingeזלילהאחריות,חסרתנהיגהבחומרים,שימושמין, eating.(אובדניתהתנהגותכולללא

.5בקריטריוןהמצוינתעצמיתפגיעהאו

התנהגות אובדנית חוזרת, מחוות או איומים או התנהגות של פגיעה עצמית..5

עוצמתית,דיספורית(אפיזודההרוחבמצבמתגובתיותכתוצאהרגשיתיציבותחוסר.6

מכמהיותרנדירותולעיתיםשעותמספרנמשכתכללבדרךחרדה,אונוחותעצבנות/חוסר

ימים).

תחושת ריקנות כרונית..7

כעסהרוח,מצבשלתדירה(הפגנההזהבכעסלשלוטקושיאומותאםשאינועוצמהרבכעס.8

עקבי, מאבק גופני חוזר).

חשיבה פרנואידית הקשורה ללחץ או סימפטומים דיסוציאטיביים חמורים, המופיעים באופן זמני..9
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Histrionic–היסטוריוניתאישיותהפרעת Personality Disorder

קריטריונים לאבחון:

הקשרים,במגווןוקייםהמוקדמתבבגרותהמופיעלבתשומתוחיפושמופרזאמוציונאליהתנהגותדפוס

כמצוין בחמישה (או יותר) הקריטריונים הבאים:

תחושת חוסר נוחות בסיטואציות בהן האדם אינו מרכז תשומת הלב..1

אינטראקציות עם אחרים מאופיינות בהתנהגות מינית לא מותאמת או בהתנהגות פרויקטיבית..2

הבעה רגשית שטחית ומתחלפת במהירות..3

שימוש במראה חיצוני למשיכת תשומת לב..4

סגנון דיבור אימפרסיוניסטי (כללי חסר פירוט) והיעדר פירוט..5

הפגנת דרמטיות יתר, תיאטרליות והבעה רגשית מוגזמת..6

סוגסטבליות (מושפע בקלות מאחרים או מנסיבות)..7

מייחס מידת אינטימיות גבוהה ליחסים מאשר במציאות..8

מאפיינים דיאגנוסטיים:

דפוסלב.תשומתוחיפושאמוציונאליהתנהגותדפוסהואהיסטוריוניתאישיותהפרעתשלמרכזימאפיין

זה מתחיל בבגרות המוקדמת וקיים במגוון הקשרים.

לעיתים).1(קריטריוןהלבתשומתבמרכזאינםכאשרמוערכיםלאאובנוחשלאחשיםאלהאנשים

פתיחותםבהתלהבותם,קשרבתחילתומקסימיםלבתשומתלמשוךנוטיםודרמטיים,תוססיםקרובות

הלב.תשומתמרכזאתודורשיםממשיכיםהםכאשרמערכןמאבדותאלהתכונותפלירטותם.או

דרמטיאקטלבצעיכוליםהםהלב,תשומתבמרכזואינםבמידההערב"."מסמרשלתפקידממלאים

עםבהתנהגותםקרובותלעיתיםמופיעזהצורךלב.תשומתלקבלכדיסצנה)לעשותסיפורים,(להמציא

מטפל (מחמיאים, מביאים מתנות, מתארים סימפטומים גופניים ופסיכולוגים מתחלפים בכל פגישה).

פרובקטיביםמותאמיםולאמינייםקרובתלעיתיםהםמההפרעה,הסובליםשלוההתנהגותהמראה

אלארומנטי,ענייןבולהםשישמיכלפירקמכוונתאינהזוהתנהגות).2(קריטריון(מפתים)וסלקטיביים

מתרחשת במגוון רחב של יחסים חברתיים, מקצועיים ואינה מותאמת להקשר החברתי.
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).3(קריטריוןבמהירותומתחלפתשטחיתהנההרגשיתההבעה

עסוקים).4(קריטריוןלבתשומתלמשוךכדיחיצוניבמראהמשתמשיםמההפרעה,הסובליםאנשים

הםוטיפוח.בביגודרביםוכסףאנרגיהזמן,ומשקיעיםהחיצוניבמראםאחריםבהרשמתהמידהעליתר

מחפשים מחמאות באשר להופעה החיצונית ויפגעו בקלות מביקורת בנושא.

אךדרמטיגווןעםמוצקותדעותמביעים).5(קריטריוןפירוטוחסראימרסיניסטישלהםהדיבורסגנון

עליאמרולדוגמא:ופרטים.עובדותשלתימוכיןללאמעורפלים,כללבדרךשנותניםוהסיבותההסברים

מישהו שהוא אדם נפלא ולא יספקו שום דוגמאות לתכונות הטובות כדי לבסס דעתם.

ומכריםלחבריםיפרגנוהם).6(קריטריוןמוגזמתרגשיתוהבעהתיאטרליותבדרמטיות,מאפייניםעוד

(בקיצורפעוטים.רגשייםדבריםעלשליטהללאבכירב,בלהטלמכריםפרגוןרגשות.החצנתבאמצעות

ממשאינםהםכךרבה,במהירותמופעליםשרגשותיהםכיווןומוגזמת).מותאמתלארגשיתהתנהגות

עמוקים, כך שניתן להאשימם בהעמדת פנים או זיוף.

מאחריםבקלותמושפעיםורגשותיהםדעותיהם).7(קריטריוןגבוההשלהםסטביליותהסוגרמת

וממצבים משתנים. נראים בוטחים מידי בדמויות סמכות בעיקר שייפתרו בעיותיהם כבמטה קסם.

פוניםיקר".חבר"יקיר,ידםעלמכונהמכרכלבמציאות.מאשרליחסיםרבהואינטימיותקרבהמייחסים

).8(קריטריוןהפרטיבשמופעמייםאופעםשפגשולרופא

מאפיינים קרובים התומכים באבחנה:

מודעותללאומיניות.רומנטיותיחסיםבמערכותרגשיתאינטימיותלפתחמתקשיםזוהפרעהעםאנשים

הזוגבבןלשלוטמבקשיםהםיחסיהם.במערכות"ונסיכה""קורבן"שלתפקידממלאיםהםלכך,

מההפרעההסובליםלאנשיםתלות.בהםמגליםבעתובהפיתויאורגשיותמניפולציותבאמצעות

לחבריהם.איוםמהווהמיניתהפרובוקטיביתשהתנהגותםכיווןמינםבניעםטובותלאיחסיםמערכות

תשומתבמרכזאינםכאשרלב.לתשומתפוסקתהבלתידרישתםבגללחבריהםלהרחיקעלוליםהם

הםלרובמשגרה.ומשועממיםוריגושיםחידושלגירויים,כמהיםונרגזים.למדוכאיםהופכיםהםהלב

סיפוקלקבלתמכוונתוהתנהגותםדחויהתודההכרתהכוללותמסיטואציותמתוסכליםאוסבלנותחסרי

בצדולהניחלהזניחעלוליםמהר.כלהוהענייןרבהבהתלהבותעבודהאופרויקטיםמתחיליםמיידי.

הניסיוןאךידוע,אינולאובדנותהממשיהסיכויהחדשים.שביחסיםהריגושלטובתטווחארוכייחסים
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להשיגמנתעלבאובדנותואיומיםלמחוותגבוהבסיכוןנמצאיםזוהפרעהבעלישאנשיםמראההקליני

תשומת לב.

SOMATIC(והקונברסיביתהסומטיתלהפרעהנקשרהזוהפרעה SYMPTOM DISORDER-ול

CONVERSION DISORDERׂ(הפרעהלהופיעיכוליםזוהפרעהעםיחדלעיתיםמגורי.ולדיכאון

גבולית, נרקיסיזם, אנטיסוציאליות ואישיות תלותית.

1.84%שלשכיחותעלמצביעים20.1.2002מ-אפידמיולוגימסקר-נתוניםההפרעהשכיחות

באוכלוסייה.

מגדריםבתרבויות,מאודמשתנותרגשיתוהבעההופעההתנהגות,נורמות-תרבותתלויינושאים

חידושים,חיפושדרמטיות,פתיינות,אמוציונאלי,(כגון:תכונותשמייחסיםלפנישונות.גילוקבוצות

אוליקויגורמותהאםלהעריכךחשובלהפרעה,כראיהסומטיזציה),אימפרסיוניזם,שארם,חברותיות,

צער משמעותיים קליניים.

בתנאיםנמצאלאהנ"לאךנשים,אצליותראובחנהזובהפרעהקלינייםבתנאיםמגדר:תלויינשואים

שאינם קליניים. יתר על כן מסר מחקרים מצאו שכיחות דומה של הפרעה בקרב גברים ונשים כאחד.

להפרעותהיסטוריוניתאישיותהפרעתביןלבלבלניתןאחרות:אישיותותכונותהפרעות:מבדלתאבחנה

בסיסעלההפרעותביןלהבחיןחשובלכןמשותפים.מאפייניםמספרלהםשישכיווןאחרותאישיות

להפרעהבנוסףיותראואחתלהפרעההמתאימיםמאפייניםשלאדםבמקרהבמאפייניהם.ההבדלים

תשומתבחיפושהיאגםמאובחנתגבוליתאישיותשהפרעתלמרותכולן.אתלאבחןניתןהיסטוריונית,

זעםפרציעצמית,הרסנותבאמצעותנבדלתהיאבמהירות,משתניםורגשותמניפולטיביתהתנהגותלב,

חולקיםוהיסטוריוניםאנטיסוציאלייםבזהות.והפרעותריקנותשלכרוניתותחושהקרוביםביחסים

נוטיםהיסטוריוניםאךמניפולטיביות,פזיזות,פתיינות,ריגושים,חיפוששטחיות,לאימפולסיביות,הנטיות

מניפולטיבייםהינםהיסטוריוניםאנטיסוציאלית.בהתנהגותעוסקיםואינםמופרזתלאמוציונאליותיותר

להשיגכדימניפולטיבייםהינםאנטיסוציאלייםזאתלעומתחומרי,לאמשהוטיפוח,חינוך,הזנה,לצורך

הםלרובלב,תשומתבחיפושמתאפייניםנרקיסיסטיםשגםלמרותאחר.חומרימשהואוכוחרווח,

רוצים שבח על "עליונותם".

נרקיסיסטיםלב.תשומתלהשגתכאמצעיתלותייםאושבוריםלהראותמוכניםהיסטוריוניםזאת,לעומת

חברתיהם.שלוהעושרVIPה-מעמדאתידגישוהםאךהאחריםעםהיחסיםקרבתבאינטימיות,יגזימו
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הרגשייםהמאפייניםללאאךשבחים,לקבלכדיבאחריםמאודתלויהאדםתלותיתאישיותבהפרעת

הססגוניים, ראוותניים ומוגזמים של היסטוריונים.

גמישות,בלתיהןאלהתכונותכאשררקאךההיסטוריוניותהתכונותבעלילהיותיכוליםאנשיםהרבה

להפרעהליחסןניתןסובייקטיביצעראומשמעותיתפקודיליקויוגורמותעקביותמאדפטיביות,

היסטוריונית.

הנובעאישיותישינוילביןהיסטוריוניתהפרעהביןלהפרידישאחר:רפואימצבבגללאישיותישינוי

העצביםמערכתשלאחררפואימצבשללאפקטיםמיוחסותהקיימותהתכונותבהאחר,רפואיממצב

המרכזית.

נמשלשימושעםהמתפתחיםסימפטומיםלביןההיסטוריוניתההפרעהביןלהבחיןיש-בחומריםשימוש

בחמורים.

Narcissistic–נרקיסיסטיתאישיותהפרעת Personality Disorder

קריטריונים לאבחון:

וקייםהמוקדמתבבגרותמתחילאמפתיה,חוסרבהערצה,צורךהתנהגות),או(בפנטזיהגרנדיוזידפוס

במגוון הקשרים כמצוין בחמישה (או יותר) מהבאים:

הישגיםללאכנעלהלהכרהמצפהוכישורים,בהישגים(מגזיםגרנדיוזיתעצמיתחשיבותתחושת.1

מתאימים).

עיסוק יתר בפנטזיות של הצלחה, כוח, גאונות, יופי, אהבה אידיאלית..2

סטאטוסבעליאומיוחדיםאנשיםעםרקמקושראומובןלהיותויכולומיוחדיחדישהואמאמין.3

גבוה (או מוסדות).

צורך בהערצה.4

אוטומטיתהיענותאוומועדף,מיוחדליחסהגיוניותלאוציפיותלי""מגיעזכאותשלתחושה.5

לציפיותיו.

נצלן (מנצל אחרים לשם השגת רצונותיו)..6

חוסר אמפתיה- לא מוכן להכיר, להזדהות עם  רגשות וצרכים של אחרים..7
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קנאי או שחושב שאחרים מקנאים בו..8

בעל התנהגות שחצנית וגאוותנית..9

חוסרבהערצה,צורךגרנדיוזי:דפוסנרקיסיסטית,הפרעהשלמרכזימאפייןדיאגנוסטיים:מאפיינים

בעליהינםההפרעהבעליאנשיםהקשרים.במגווןוקיימיםמוקדמותבבגרותהמתחיליםאמפתיה,

השיגהם,יכולותיהם,בהערכתמגזימיםקבועבאופן).1(קריטריוןעצמיתחשיבותשלגרנדיוזיתתחושה

לוהשבחכאשרומופתעיםלמאמציהםדומהערךמייחסיםשאחריםמניחיםרברבנים.יומרניים,ונראים

מצפים וחשים זכאים , אינו מגיע. שיפוט הישגיהם בדרך כלל מקטין תרומת אחרים.

חושביםהם).2(קריטריוןאידיאליותאהבה,יופי,גאוותנות,כוח,הצלחה,שלבפנטזיותיתרעיסוקישנו

על הערצה וזכויות שכבר היו צריכות להגיע ומשווים עצמם לאנשים מפורסמים בעלי זכויות.

).3(קריטריוןבכךיכירויראואחריםשגםומצפיםומיוחדים,יחידיםכעליונים,עצמםרואיםאלהאנשים

שצרכיהםחשיםאליהם,להתחבראולהבינםיכוליםגבוהמעמדבעלימיוחדיםאנשיםשכךחשים

שהםהאידיאליהערךידיעלמשתפרתהעצמיתהערכתם"רגילים".אנשיםשללידעומעברמיוחדים

חשיבותבעלייותרועודטוביותרעודמרגישים(בקיצורמתחבריםהםאליהםלאנשיםמייחסים

עורך(רופא,ביותר"הטוב"עלרקמתעקשיםגבוה).סטאטוסבעליהםשבענייניהםלאנשיםשמתחברים

דין, ספר וכו') או מוסדות ומזלזלים באלה שמאכזבים אותם.

טוביםבכמהעסוקיםהםשברירית.תמידהעצמיתהערכתם).4(קריטריוןרבההערצהצריכים

מצפיםוהערצה.לבבתשומתקבועבצורךמתבטאאליהם.מתייחסיםאחריםטובוכמהביצועיהם

דגיםהםרכושם.במעמדם,חומדיםאינםאחריםכאשרונדהמיםוצלצוליםלברכותתזכהשהגעתם

מחמאות וקסם רב.

וכועסיםומופתעיםיסופקושצרכיהםמצפים).5(קריטריוןמעודףליחסציפייהלי""מגיעזכאות,תחושה

סדרעללוותרצריכיםושאחריםבתורלחכותצריכיםשאינםמניחיםלדוגמא-קורה.אינושהדבר

העדיפות לטובתם, וכועסים שאחרים אינם מסייעים ואינם תורמים "לעבודת החשובה".

(קריטריוןלנצלנותמביאיםאחרים,ורצונותלצרכירגישותהיעדרעםבשילובלי""מגיעשלזותחושה

מצפיםלדוגמא-באחרים.להתחשבמבלילנהוגשצריךשחושביםאושרוציםמהלקבלמצפים).6

יחסיםאוחברויותיקיימוחייהם.עללהשלכותהתייחסותללאאותםושיעבדומאחריםרבהלמסירות
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יתרזכויותדורשיםהעצמית.הערכתםיעלהאומטרתםיקדםהאחרשהאדםבמידהרקרומנטיים

שמגיעים להם כיוון שמיוחדים כל כך.

חושבים).7(קריטריוןאחריםשלחוויותרצונות,ברגשות,להכירומתקשיםאמפתיהבחוסרמתאפיינים

שגםבהכרהנכשליםבבדובדוארוךפרטניבאופןבדאגותיהםדניםברווחתם.רקעסוקיםשאחרים

מודעיםאינםבעיותיהם.עלמדבריםכשאחריםסובלנותחוסרקרובותלעיתיםוצרכים.רגשותלאחרים

חייהם).שליחסיםבמערכתהםשכעתלשעברהזוגלבןאמרו(למשל:לעורריכוליםשהערותיהםלכאב

אליהםהמתחבריםפגיעה.אוחולשהכסימנייראואחריםשלורגשותרצונותצרכיםמזהים,כאשר

בהםמקנאיםשאחריםשחושביםאובאחריםמקנאיםקרובותלעיתיםעניין.וחוסררגשיקורחשים

הערצה.הישגים,הצלחה,יותרמגיעשלהםחשיםאחרים,רכושאובהצלחתצרהעינם).8(קריטריון

שחצניתיהירה,התנהגותבהישגיהם.הכרהאושבחקיבלואםבמיוחדאחריםתרומתבערךיקטינו

מאפיינת אותם.

יסיימואוטיפש,אוחצוףמסורבל,מלצרעליתלוננולדוגמא:).9(קריטריוןסטיםפטרוניסנובים,נראים

אבחנה רפואית בהערכה מתנשאת על רופא.

מאפיינים התומכים באבחנה:

יראושלאלמרותכשלון.אולביקורתלרגישיםמההפרעההסובליםאנשיםהופכתעצמיתהערכהפגיעות

נגד.במתקפתבזלזול,בזעם,יגיבוריקניים.מבוזים,מושפלים,אותםותותיראותםתרדוףביקורתזאת,

בינאישייםיחסיםגרנדיוזיות.עלשמסתמכתלכאורהצניעותאוחברתית,לנסיגהיובילוכאלהחוויות

למרותאחרים.מרגשותיחסיתוהתעלמותבהערצה,הצורךלי","מגיעשלבעיותבגלללקויים

אולביקורתסובלנותהיעדרבגללמופרעיםביצועיהםלהישגים,להוביליכוליםעצמיוביטחוןשאמביציה

סיטואציותאותחרותייםבמצביםלהסתכןרצוןחוסרמשקףמאודנמוךמקצועיתפקודלעיתיםכישלון.

חברתית,לנסיגהיביאונלוות,עצמיתוביקורתהשפלהבושה,תחושתלכישלון.סיכויישבהםאחרות

שלממשוכתתקופותלכך,בניגודמגורי.דיכאוןאו(דיסטמיה)דיכאוניתוהפרעהדיכאוני,רוחמצב

בחומריםושימושנרבוזהלאנורקסיהגםנקשרתזוהפרעההיפומאני.רוחלמצביביאוגרנדיוזיות

קשורותפארנואדיתאנטיסוציאלית,גבולית,היטריוניות,אישיותהפרעותונגזרותיו).קוקאין(בייחוד

להפרעה הנרקיסיסטית.
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DSMהגדרותעלבהסתמךשכיחות: במדגמים.6.2%-0%ביןשלשכיחות,4

התפתחותעלבהכרחמצביעותואינםבהתבגרותבעיקרנפוצותנרקיסיסטיותתכונותומהלך:התפתחות

הגבלותלתחילתהסתגלותקשייבעליהינםמההפרעההסובליםאנשיםנרקיסיסטית.אישותהפרעת

פיזיות ומקצועיות המקבילות לתהליך הזדקנות.

גברים.הינם75%-50%מגדרית:שכיחות

אישיותלהפרעותזוהפרעהביןלטעותניתןאישיות-ותכונותאחרותאישיותהפרעותמבדלת:אבחנה

במידהבמאפיינים.הבדליםעלבהתבססהפרעותביןלהבחיןחשובדומים.מאפייניםבעלותאחרות

להפרעתבנוסףיותראואחרתאישיותהפרעתשללקריטריוניםהעוניםאישיותייםמאפייניםוישנם

הנרקיסיסטיתההפרעהביןביותרהמבחיןהמאפייןכולם.אתלאבחןניתןנרקיסיסטית,אישיות

יחסית,יציבעצמידימויהגרנדיוזיות.הואאניטיסוצאליותאוגבוליות,היסטוריונית,אישיותלהפרעות

היעדר הרס עצמי, אימפולסיביות, חששות נטישה מבחינות בין נרקיסיזם לאישות גבולית.

ביןבהפרדהמסייעיםאחריםשללרגשותיהםובוזיחסיתאמוציונאליותהיעדרבהישגים,התגאות

רבה,לבתשומתצורכיםוגבולייםהיסטוריוניםשנרקיסיזם,למרותלהיסטוריוניות.נרקיסיזם

הנרקיסיסטים זקוקים לתשומת הלב לשם הערצה.

הנרקיסיסטיםאמפתיה.היעדרניצול,שטחיות,לחלקלקות,נטיותחולקיםונרקסיסטיםאנטיסוציאליים

ואינםלהערצהזקוקיםאינםהאנטיסוציאלייםלכך,בנוסףומרמים.אגרסיבייםאימפולסיביים,בהכרחלא

פושעתהתנהגותאובילדותהתנהגותהפרעותשלהיסטוריהאיןלנרקיסיסטיםבאחרים.מקנאים

בבגרות.

ואמונהלפרפקציוניזםמחויבותישנהקומפולסיביתאובססיביתאישיותו-נרקיסיזםאישיותבהפרעת

לעומתהנרקיסיסטמלווה,עצמיתביקורתישנהלאובססיבייםדומים.לביצועייםמסוגליםאינםשאחרים

זאת מאמין שהשיג שלמות.

כשתכנותנרקיסיסטית.לאישיותוסכיזוטיפליתפראנואדיתאישיותביןמפרידותחברתיתונסיגהחשדנות

אלה נמצאות אצל הנרקיסיסט הם נובעות מפחד התגלות של פגמים או חוסר שלמות.

גמישות,אינןאלהתכונותכאשררקנרקיסיסטיות.הנחשבותתכונותבעליהינםרביםמצליחיםאנשים

חולניות וגורמות ליקוי תפקודי משמעותי או צער ניתן לאבחנן כהפרעה.

רוח,במצבלשינויהקשראךהיפומניותאומאניותמאפיזודותלנבועיכולהגרנדיוזיות:היפומניהאומניה

או ליקוי תפקודי, מסייע להבחין בין אפיזודות אלה להפרעת אישיות נרקיסיסטית.
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: יש להבחין בין נרקיסיזם לסימפטומים הקשורים לשימוש בחומרים.שימוש בחומרים

Avoidant–נמנעתאישיותהפרעת Personality Disorder

קריטריונים לאבחון:

המתחילשליליתלהערכהמוגברתורגישותמספיק"לא"אנישלתחושותחברתית,עכבהשלדפוס

בבגרות המוקדמת וקיים ומגוון הקשים כמצוין בארבעה (או יותר) מהבאים:

מביקורת,מפחדמשמעותיות,אישיותביןאינטראקציותהכוללתמקצועיותמפעילויותנמנע.1

דחייה, אי הסכמה.

אינו רוצה במגע עם אנשים אלא אם כן בטוח שיחבבו אותו..2

מראה איפוק וריסון ביחסים אינטימיים בגלל הפחד מבושה או גיחוך..3

עיסוק יתר בכך שעלול להיות מבוקר או דחוי בסיטואציות חברתיות..4

מעוכב בסיטואציות בין אישות חדשות בגלל תחושות של חוסר מספיקות..5

רואה עצמו כנחות, פחות מושך מאחרים..6

אינו לוקח סיכונים או עוסק בפעילות חדשה כיון שחושש ממבוכה..7

אישלתחושותחברתית.עכבהשלדפוסהואההפרעהשלמרכזימאפייןאבחנתיים:מאפיינים

אנשיםהקשרים.במגווןוקיימותהמוקדמתבבגרותהמתחילהשליליתלהערכהרבהורגישותמספיקות,

הסכמהאיקבלה,אימביקורת,פחדהכוללתרבותאינטראקציותהכוללתמתעסוקהנמנעיםאלו

מעמיתים.לביקורתלהביאיכוליםחדשיםאחריותשתחומיכיוןלקידוםהצעותידחו).1(קריטריון

ביקורותללאאותםויקבלושיחבבובטוחיםכןאםאלאחדשיםחברתייםקשריםמיצירתנמנעים

מקבלים.לאכביקורתיים,נתפסיםאחריםההפך,אתשמראיםמבחניםעובריםשלאעד).2(קריטריון

אנשים אלה לא ייקחו חלק בפעילות קבוצתית אלא אם כן יציעו להם שוב ושוב תמיכה.

יכוליםביקורתיות.היעדלקבלהבטחהישנהכאשרלהםמסוגליםאינטימיים,ביחסיםקשייםישנם

שיהיואובושהמפחדהאינטימיותבתחושותיהםמשתפיםואינםעצמםעלבדיבורקושיבאיפוקלהתנהג

).3(קריטריוןמגוחכים
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).4(קריטריוןאלהלתגובותנמוךגירויסףבעליהינםדחייהאובביקורתשעסוקיםכיוון

ו"בלתימעוכביםשקטים,ביישנים,להיותנוטיםעצומה.פגיעהיחושוביקורתי,מעטרקמשהואם

יראהשיאמרודברשכלמצפיםדחייה.אובהשפלהתסתייםלבתשומתשכלהפחדבגללנראים"

חיישרוציםלמרותביזוי.אולגיחוךרמזלכלבעוצמהמגיביםדבר.יאמרולאולכןכ"שגוי"לאחרים

עקבחדשותחברתיותבסיטואציותמעוקביםבד"כאחרים.בידירווחתםמהפקדתחוששיםחברה,

).5(קריטריוןמספיקיםשאינםותחושהנמוךעצמיערךתחושת

מושכים,שאינםחשיםזרים.עםבמפגשאישיתומשיכהחברתיתלקומפטנטיותבאשרחזקותספקות

).6(קריטריוןמאחריםנחותים

).7(קריטריוןמובכיםלהיותמפחדחדשהבפעילותישתתפואוסיכוניםייקחולא

יכולכזהאדםבביטחון.צורךעקבנוקשהחייהםוסגנוןרגילותלסיטואציותגבוהסיכוןפוטנציאלמיחסים

הסיבהלהיותיכוליםסומאטייםסימפטומיםכראוי.יתלבששלאממבוכהמפחדעבודהראיוןלבטל

להימנעות מפעילות חדשה.

מאפיינים התומכים באבחנה:

שלהםוהמתחהפחדבמגע.עימושבאיםמישלגוףותנועותהתבטאויותמשבחיםהםקרובותלעיתים

שיגיבומאפשרותחרריםהםלעצמם.בנוגעספקותיהםאתיאשרובכךאחריםבקרבגיחוךיעורר

ו"מבודדים"."בודדים"כ"ביישנים",אחריםע"יונתפסיםמתואריםבהסמקה.אובבכילביקורת

לדחייהיתרורגישותנמוךעצמידימויומקצועיים.חברתייםבתפקודיםמתרחשתהמרכזיתהבעייתיות

תמיכהמערכותומחוסרימבודדיםקרובותלעיתיםומעטים.מוגבליםחברתייםלקשריםקשורים

אחרים.עםאידיאלייםיחסיםעלומפנטזיםובקבלהבחיבהמעונייניםמשבר.בעיתותשיסייעוחברתיות

מסיטואציותלהימנעמנסיםשהםמשוםהמקצועיתפקודםעלמשמעותיתתשפיעהנמנעתהתנהגותם

עםיחדבאבחוןנפוצותהללוההפרעותקידום.אותפקידשלבסיסיותדרישותלסיפוקהקשורות

social(חברתיתהפרעהבמיוחדפולר,ביחרדה,דיכאון,הפרעותהמנעותית:הפרעה phobia.(

בהפרעהשמאובחניםכיווןזו,הפרעהעםיחדמאובחנתתלותיתאישיותהפרעתקרובותלעיתים

אישיותלהפרעתנקשרתזוהפרעהכן,כמוחבריהם.שהינםהאנשיםבמעטונתליםנקשריםהמנעותית

clusterמאישיותהפרעותועםגבולית, A,וסכיזוטיפלית).סכיזואידית(פרנואידית

2.4%שלשכיחותעלמצביעים2001-2002אפידימיולוגימסקרנתוניםשכיחות:
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חדשות.מסיטואציותופחדזריםפחדבידוד,בביישנות,בילדותאובינקותמתחילהומהלך:התפתחות

עםנעלמתהיאהמקרים,שלהמכריעברובלהימנעות,מקדיםסימןהיאבילדותשביישנותלמרות

בושלבהמוקדמתובבגרותבהתבגרותונמנעיםלביישניםיהפכוההפרעה,אתשיפתחואלההגדילה.

ההפרעהמבוגריםשאצלראיותישנםבמיוחד.לחשוביםהופכיםחדשיםאנשיםעםחברייםיחסים

שלבהינהביישנותשלחלקםכיווןומתבגריםילדיםמאבחוןלהיזהרישהגיל.עםמתכההנחלשת,

התפתחותי נורמטיבי.

נחשבת(לעיתיםלהימנעותביחסאתניותוקבוצותתרבויותביןבדרגותשוניייתכןתרבות:תלויינושאים

מותאמת). לעיתים הימנעות הינה תוצאה של בעיות הגירה.

אישיותהפרעתחברתית.לחרדההימנעותביןרבהחפיפהישנהחרדה-הפרעותמבדלות:אבחנות

אישיותותכונותאישיותהפרעותיחדיו.קיימותהןקרובותולעיתיםאגורפוביהגםמאפיינתהמנעותית

דומים.מאפייניםבעלותאחרותאישיותלהפרעותהמנעותיתאישיותהפרעתביןלבלבלניתן-אחרות

בנוסףיותראואחתאישיותהפרעתשללקריטריוניםשתואמיםאישיותמאפייניוישנםבמידה

שלבתחושותשתיהןמאופיינותתלותיתוהפרעההמנעותיתהפרעהכולן.אתלאבחןניתןלהמנעותית,

להימנעותהיאהמרכזיתהדאגההמנעותית,בהפרעהבביטחון.וצורךלביקורתיתררגישותנמוך,ערך

יחד.קיימותרבים,במקריםבהם.שיטפלומישיהיהלכךהינההדאגההתלותיים,אצלודחייה,מהשפלה

אחריםעםביחסיםרוצהההימנעותיחברתי.בבידודמאופייניםוהסכיזוטיפליהסכיזואידגםהנמנע,כמו

החברתי.בבידודובבחירהרצוןשביעותשחשיםוהסכיזוטיפליהסכיזואידלעומתעמוקהבדידותוחש

ממבוכהמפחדנובעהדברההימנעותיאצלבאחרים,ביטחוןבחוסרמאופייניםוהפרנואידיההימנעותי

וחוסר ערך עצמי, והפרנואידי לעומת זאת, מייחס כוונות זדון לאחרים.

תפקודילליקוימביאותמלאדפטיביות,גמישות,אינןאלהתכונותכאשררקהימנעותיות,תכונותלרבים

הפרעהביןלהבחיןישאחר-רפואימצבבגללבאישיותשינוילהפרעה.ליחסןניתןצער,אומשמעותי

מצבשללאפקטיםמיוחסותהנוצרותהתכונותבואחררפואיממצבהנובעאישיותישינוילביןהמנעותית

המנעותיתהפרעהביןלהבחיןישבחומרים-שימושהמרכזית.העצביםמערכתשלאחררפואי

לסימפטומים שמתפתחים כתוצאה משימוש בסמים.

Dependent–תלותיתאישיותהפרעת Personality Disorder
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קריטריונים לאבחון:

בבגרותמתחילמנפרדות.ולפחדתלותיתנכנעת,להתנהגותהמביאאחרמשהוע"יבטיפולצורך

המוקדמת וקיים במגוון קשרים כמצוין בחמישה (או יותר) מהבאים:

קושי בקבלת החלטות יומיומיות ללא יעוץ ובטחון מאחרים..1

צורך שאחרים ייקחו אחריות על תחומי חיים מרכזיים..2

ראליפחדכולל(לאקבלהאותמיכהלאבדפחדעקבאחריםעםהסכמהאיבהבעתקושי.3

מעונש מציאותי).

יותרוביכולתבשיפוטעצמיביטחוןהיעדר(בגללעצמאיתעשייהאופרויקטיםבהתחלתקושי.4

מאשר חוסר מוטיבציה או אנרגיה).

מוכן להרבה כדי לקבל תמיכה מאחרים עד לנקודה שמתנדב לעשות דברים לא נעימים..5

חש שלא בנוח או חסר אונים כשנמצא לבד עקב פחד שלא יוכל להסתדר בעצמו..6

מחפש בדחיפות יחסים חלופיים כמקור טיפול ותמיכה, כאשר מערכת יחסים קרובה מסתיימת..7

עסוק מאד בפחדים מפני השארות לטפל בעצמו..8

להתנהגותהמובילאחריםע"ישיטופלצורךהואההפרעהשלמרכזימאפייןאבחנתיים:מאפיינים

הקשרים.במגווןוקייםהמוקדמתבבגרותמתחילזהדפוסמנפרדות.ופחדיםנכנעתתלותית,

תפקודיכולתחוסרשלעצמיתתפיסהמתוךועולהטיפוללהשיגמיועדתוהנמנעתהתלותיתההתנהגות

לקחתהאםלעבודה,ללבוש(מהיומיומיותהחלטותבקבלתקושיבעלימאחרים.עזרהללאמספקת

לאחריםומאפשריםלפסיביותנוטיםההפרעהבעלי).1(קריטריוןמאחריםובטחוןעצהללאמטריה)

).2(קריטריוןשלהםהמרכזייםהחייםתחומיעלואחריותיוזמהלקחתאחד)אחרלאדם(בד"כ

מיועםלעבודבמהלגור,היכןכמוהחלטותבקבלתזוגבבןאובהורהתלותייםההפרעה,בעלימבוגרים

מיעםילבשו,מהלהחליטההורים)אחד(בד"כלהוריהםיאפשרוההפרעהבעלימתבגריםלהתחבר.

מותאםאינואחריותייקחשאחרהצורךללכת.ביה"סולאיזההפנוי,זמנםאתלבלותכיצדלהתחבר,
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משמעותית,ממגבלהאורפואיממצבהסובלאדםאצללהתקייםיכולהזוהפרעהלסיטואציה.אולגיל

למצבאולמגבלהקשורנורמאלישבאופןלמהמעברהואהאחריותבלקיחתהקושיאלה,במקריםאך

הרפואי.

אחריםעםהסכמהאילהביעמתקשיםמההפרעההסובליםקבלה,תמיכה,מאובדןתקיןחששבגלל

כךכדיעדלבדבעצמםלתפקדמסוגליםשאינםחשיםהם).3(קריטריוןתלוייםשבהםבאלהבייחוד

שיעדיפו להסכים עם דברים מוטעים מאשר להסתכן באובדן עזרה.

הסכמהאימהבעתוהחששותבמידהלהרחיקם.מחששתלוייםשבומימולכעסלהביעמסוגליםאינם

כהפרעהנחשבתאינהההתנהגותואלים),מתעללזוגבןמענישתמציאותיפחד(למשלריאלייםהם

תלותית.

בעזרהלצורךמביאעצמיביטחוןחוסר).4(קריטריוןעצמאיתעשייהאופרויקטיםוהתחלתביזמותקושי

משוכנעיםמהם.טוביםשאחריםשמאמיניםמכיווןיתחילושאחריםימתינוהםמשימה.להתחילכדי

היטבשיתפקדולוודאיקרובמתמדת.לעזרהכנזקקיםעצמםומציגיםעצמאילתפקודמסוגליםשאינם

שיחששוכיווןלקומפטנטייםמלהפוךפחדיתכןאישור.ונותןמפקחאחרשמישהולהםיובטחאם

לחייםמיומנויותרוכשיםאינםבבעיותיהם,שיטפלואחריםעלשסומכיםמכיווןהזנחה.מנטישה,

עדמאחרים,תמיכהלקבלכדילהרבהמוכניםמההפרעההסובליםהתלות.אתמשמריםובכךעצמאיים

זקוקיםלהםוהתמיכההעזרהאתיבטיחהדבראםנעימות,לאלמשימותלהתנדבשיסכימוכךכדי

יחסיםלמערכותיביאקשרבשימורהצורךסביר.אינוכשהדברגםאחרים,לרצונותנכנעים).5(קריטריון

(התנהגותמיניתפיזית,נפשית,מילולית,התעללותיסבלואואישיקורבןיקריבוומופרעות.מאוזנותלא

זו תחשב תלותית רק כאשר ברור שישנן אופציות אחרות לאדם).

לדאוגיוכלושלאהפחדבגלללבדכשנמצאיםאוניםחוסראונוחותחוסרחשיםמההפרעההסובלים

אםאפילולבד,מלהיותלהימנעכדירקמשמעותייםאחריםאחרי"יזדנבו"הם).6(קריטריוןלעצמם

שלמוותזוג,מבן(פרידהמסתיימתקרובהיחסיםמערכתכאשרלמתרחש.קשוריםאומתענייניםאינם

שלאאמונתם).7(קריטריוןזקוקיםלההעזרהאתשתספקאחרתמערכתבדחיפותיחפשוטיפול)נותן

בדיקהללאבמהירותאחרלאדםלהתקרבאותםמניעקרובה,יחסיםמערכתבהיעדרלתפקדיוכלו

עצמםרואים|).8(קריטריוןלבדבעצמםלטפלשיוותרובפחדיםעסוקיםקרובות(לעיתיםואבחנה

צריךהפחדזה,לקריטריוןראיהלהיחשבכדיממשיבסיסללאמנטישהחוששיםכךלחלוטיןכתלויים
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התנהגותמראהטיפוללשםבנולביתהעוברמסרטןהסובלקשישלדוגמה:מציאותי.ולאעוצמתילהיות

תלותית התואמת לנסיבות חייו הוא לא תואם את הקריטריון.

מאפיינים תומכים באבחנה:

לעצמםומתייחסיםונכסיהםיכולותיהםמגמדיםעצמי,וספקבפסימיותמתאפייניםקרובותלעיתים

בעצמם.אמונהומאבדיםשוויםשאינםלכךכהוכחההסכמהוחוסרלביקורתמתייחסיםכטיפשים.

הימנעועצמאית.ביוזמהצורךישכאשרלקוימקצועיתפקודמאחרים.יתרוגוננותדומיננטיותמחפשים

לאחריםמוגבליםלהיותנוטיםחברתייםקשריםהחלטות.בקבלתחרדהויגלואחריותבעלותממשרות

אישיותהפרעותעםמגיעהההפרעהוהסתגלות.חרדהדיכאון,להפרעותסיכוןישנותלויים,בהם

נוספות בייחוד אישיות גבולית, נמנעת והיסטוריונית.

פרדיספוזיציה לפיתוח ההפרעה – מחלה כרונית או חרדת נפרדות בילדות והתבגרות.

אחוז.0.6ל-אחוז0.49ביןנעההשכיחותבסקריםשכיחות:

גילאיםבקרבמאודמשתנההולמתנחשבתהתלותיתההתנהגותבההרמהתרבות:תלויינושאים

להפרעהתיוחסתלותיותקריטריון.לכלסףבקביעתותרבותגילבחשבוןלקחתישתרבויות.ותתשונים

פסיביות,מציאותיות.לאדאגותמשקפתאוהפרטבהמהןתרבותיותמנורמותחורגתכאשררק

שונויותישנןכךכתלותיות.בטעותלהיחשבויכולותמסוימותחברותשלמאפייניםהינןנימוסיות,

בחברות שונות בעידוד או גינוי תלותיות של נשים וגברים.

להיותיכולהתלותיותשבהםומתבגריםבילדיםבכלל,אםבהבחנה,להיזהרישומהלך:התפתחות

מתאימה לשלב התפתחותם.

בקרבדומהשכיחותאחריםמחקריםנשים.אצליתרשכיחותהראוממחקריםחלקמגדר:תלויינושאים

שני המינים.

לביןתלותיתאישיותביןלהפרידיש–אחריםרפואייםומצביםמנטאליותהפרעותמבדלת:אבחנה

רפואייםממצביםוכןפוביה)ואגרופאניקהדיכאון,(כגוןאחרותמנטאליותמהפרעותכתוצאהתלותיות

אחרים.

אםדומים.מאפייניםבגללאחרותלהפרעותתלותיותביןלטעותניתן–אחרותאישיותותכונותהפרעות

לאדם מאפייני אישיות התואמים להפרעת אישיות אחת או יותר נוספת על התלותית, ניתן לאבחן את כולן.
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נכנעתבהתנהגותנבדלתתלותיתאישיותהפרעתאךתלותיות,למצואניתןאישיותהפרעותבהרבה

תגובתית ונתלית שהן דומיננטיות.

זעםריקנות,בתחושתלנטישהמגיבהגבוליאךמנטישה,בפחדמתאפיינותוגבוליתתלותיתאישיות

וטובענות ואילו התלותי מגיב בכניעת יתר, ובחיפוש מערכות חלופיות לסיפוק תמיכה וטיפול.

כן הגבולי מתאפיין במערכות יחסים אינטנסיביות ולא יציבות לעומת התלותי.

המרותמקבללתלותיבניגודאךונתלה.ילדותיויראהאישורבקבלה,צורךבעלהתלותיכמוההיסטריוני

והנחבא אל הכלים, ההיסטריוני מתאפיין בחברותיות ובדרישות אקטיביות לתשומת לב.

אךובביטחון.באישורוצורךלביקורת,יתררגישותמספיק,שאינוברגשותמתאפייןהנמנעכמוהתלותי

וישמוריחפשזאת,לעומתהתלותישיתקבל.שבטוחעדשנסוגכךודחייהמהשפלהכבדפחדלנמנע

קשרים ולא ימנע או ייסוג ממערכות יחסים.

משמעותילליקויוגורמותמל-אדפטיביותגמישותאינןהתכונותכאשררקתלותיות,המראיםרביםישנן

להפרידיש–אחררפואימצבעקבאישיותישינויכתלותיות.לאבחנןניתןאזיסובייקטיבי,צעראובתפקוד

שללאפקטקשורותהנוצרותהתכונותבואחררפואיממצבהנובעאישיותילשינויתלותית,אישיותבין

מצב רפואי אחר על מערכת העצבים המרכזית.

הנוצרים משימוש מאסיבי בחומרים.כן יש להפריד בין תלותיות לבין סימפטומיםשימוש בחומרים:
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Obsessive-Compulsive–אובססיבית-קומפולסיביתאישיותהפרעת Personality Disorder

קריטריונים לאבחנה:

יעילות,פתיחות,גמישות,חשבוןעלאישיתביןמנטאליתשליטהפרפקציוניזם,בסדר,עיסוקשלדפוס

המתחיל בבגרות מוקדמת וקיים במגוון הקשרים כמצוין בארבעה (או יותר) מהבאים:

שלהמרכזיתשהנקודהבמידהזמניםלוחאוארגוןסדר,רשימות,חוקים,בפרטים,עסוק.1

הפעילות הולכת לאיבוד.

גבוהיםסטנדרטיםבגללפרויקטלסייםיכול(לאמשימהבהשלמתהפוגעתברמהפרפקציוניזם.2

וקשיחים אשר לא מושגים).

מסור לעבודה ולתפוקה עד שמוותר על פעילויות פנאי וחברה (ללא קשר לצורך כלכלי)..3

מצפון ומוסר גבוהים ללא גמישות בנושאי מוסר, אתיקה, ערכים (ללא קשר תרבותי דתי)..4

חוסר מסוגלות לזרוק חפצים בלויים חסרי ערך גם כאשר אין ערך סנטימנטלי..5

אינו יכול לבצע משימות עם אחרים או להאציל סמכויות אלה אם כן יעשו זאת בדיוק על פי דרכו..6

סגנון חסכני כלפי עצמו והזולת (כסף יש לשמור ליום סגריר)..7

נוקשות ועיקשות..8

מאפייני אבחנה:

חשבוןעלאישיתוביןמנטאליתשליטהפרפקציוניזם,בסדר,יתרעיסוקהואההפרעהשלמרכזימאפיין

גמישות, פתיחות ויעילות. דפוס זה מתחיל בבגרות המוקדמת וקיים במגוון הקשרים.

זמנים.לוחותרשימותהליכים,פרטיםחוקים,עלהקפדהבאמצעותשליטהלהשיגמנסיםאלהאנשים

לבתשומתלחזרתיות,ונוטיםבמיוחדזהירים).1(קריטריוןאובדהפעילותשלהמרכזיתוכןבולמצבעד

מוטרדיםשאחריםלעובדמודעיםאינםאפשריות.טעויותשלונשנותחוזרותובדיקותלפרטיםמוגברת

ישקיעושגוי,במקוםמשימותרשימתמניחיםכאשרלדוגמה:זו.שבהתנהגותהנוחותוחוסרמהעיקובים

זמן רב ביותר לחיפושה ולא ישחזרו אותה בזמן קצר ויעברו לביצועה.

גורמיםגבוהיםוסטנדרטיםפרפקציוניזםהאחרון.לרגענותרותחשובותומשימותגרועהזמןחלוקת

).2(קריטריוןמסתייםלאלעולםשהואכךבפרויקטפרטבכלכךכלמשקיעיםהםוצער.לקוילתפקוד
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הגשהזמןמפספסים"מושלמים"אינםשכולםרביםשכתוביםידיעלנדחיתדוחכתיבתהשלמתלמשל

ותחומי חיים שאינם במוקד הפעילות נזנחים.

לכורחקשרללא)3(קריטריוןוחברהזמןפעילויותשמזניחיםעדותפוקהלעבודהרבזמןמקדישים

חופשהכמופנאיפעילויותדוחיםרגיעה.אולבילויחופשיסופשבועאויוםלקחתמסוגליםאינםכלכלי.

עימםלקחוכןאםאלאבנוחחשיםאינםחופש,לבילוי,יוצאיםכןכאשרמתרחשת.איננהשלעולםכך

לאכולשאפשרכךחוזר(ניקיוןהביתמשקלפעילויותרבהלבתשומתזמן.יבזבזושלאכךלעבודהחומר

מאורגנתפורמאליותבמסגרתהואשהדברלוודאיקרובחברים,במחיצתמבליםאםמהרצפה).

ועבודהזהירארגוןהמצריכהרציניתכמשימהיצירתיתלפעילותאולתחביביםמתייחסים(ספורט).

קשה. הדגש הוא על ביצוע מושלם.

ואחריםעצמםמכריחים).4(קריטריוןוערכיםאתיקהמוסרבענייניגמישותוחוסרמצפוןמודעות,בעלי

עלבביקורתרחמיםחסריביצוע.שלנוקשיםוסטנדרטיםנוקשיםמוסרלעקרונותבהתאםלפעול

חוקיםכיפוףללאלחלוטין,ליטרליתהיענותעלומתעקשיםוחוקיםלסמכותנעניםשלהם.טעויותיהם

תהיה"ואלהפתגםבגללשיחהביצועלצורךאסימוןלחברילווהלאלדוגמא:בנסיבות.להתחשבובלי

לווה ולא מלווה" או בגלל שזה "רע" ויזיק לאופי של האדם. תכונות אלה ללא קשר לתרבות או לדת.

).5(קריטריוןסנטימנטליערךלהםאיןאםגםערךחסריבלוייםחפציםלזרוקיכוליםאינםאלהאנשים

יכעסואותו".נצטרךמתילדעתאפשראיפעםאף"כיבזבוזזהחפץלזרוק"אגרנים".שהםמודיםהם

אם משהו אחר יפטר ממנו. שותפים, בני זוג יתלוננו על חוסר מקום.

דרכםע"פיעשהשהכולמתעקשים).6(קריטריוןאחריםעםיעבדוולאסמכויותיאצילולאאלהאנשים

כליםלשטוףהדשא,אתלקצוראחתורקאחתדרך(ישמפורטותהוראותנותניםזאת.יקבלוושאנשים

כשמפגריםגםלסיועהצעותידחואלטרנטיבות.מציעיםכשאחריםונרגזיםמופתעיםמלונה).ולבנות

בלוח הזמנים כי מאמינים שאף אחד אחר לא יעשה זאת כפי שצריך.

חושביםלעצמם,לאפשרשיכוליםממהבהרבהנמוכהחייםרמתומנהליםוקמצניםחסכניםאלהאנשים

).7(קריטריוןצרהלעתלשמורבבזבוזיםלשלוטשיש

כךדברים,לבצעשישהנכונהבשרךכךכלעסוקים).8(קריטריוןועיקשותבנוקשותמתאפיינים

שקועיםלשנות.מוכניםואינםפרטיםלפרטימראשמתכנניםאחרים.שלרעיונותעםלזרוםשמתקשים

גםזו.מנוקשותתסכוללחושיכוליםחבריםאחרים.שלבאלהלהכירומתקשיםשלהםמבטבנקודת

כשמבינים שכדאי להם להתפשר, מסרבים לכך בעיקשות וטוענים כי "זה העיקרון שחשוב".
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יתקשוהנכונה,הפעולהלדרךמכווניםאינםוהליכיםנהליםחוקיםכאשראבחנה:תומכימאפיינים

להחליטמצליחיםולאמשימותביןעדיפויותסדרילבצעמתקשיםרב.זמןבכךוישקיעוהחלטותבקבלת

הפיזיתבסביבהשליטהלשמרמצליחיםלאכאשרלכעסנוטיםכלום.מתחיליםשלאכךהפעולהדרךעל

להתלונןבמקוםאךגרוע,במסעדהכשהשירותיכעסולדוגמא:ישירות.מבוטאאינוהכעסוהאנושית,

במיוחדקשוביםפעוט.ענייןעלצדקניבאופןיבוטאכעסלעיתיםלהשאיר.טיפבכמהיתעסקובהנהלה,

לסטאטוס שלהם ביחסי סמכות- כפיפות, יענו לסמכות שמכבדים ויתנגדו לזו שלא.

ליחסיהםאמוציונאליים.אנשיםבנוכחותנוחותחוסרוחשיםמאופקתנשלטת,בצורהחיבהמפגינים

אהוב(קבלתושמחיםמחייכיםהיושאחריםבסיטואציותורצינייםנוקשיםופורמאלית,רציניתאיכות

בשדה תעופה).

וחסריובהגיוןבאינטלקטעסוקיםמושלם.יהיהיאמרושהםשמהשבטוחיםעדעצמםאתעוצרים

רחוקותלעיתיםמחמיאיםעדינים,רגשותבהבעתמתקשיםאחרים.שלרגשיתלהתנהגותסובלנות

ביותר. חווים קושי מקצועי וצער, במיוחד מול סיטואציות חדשות המצריכות גמישות ופשרה.

סבירותבעליהינםOCDוספציפיותפוביותחברתית,כללית,חרדהכוללחרדההפרעותעםאנשים

התנהגותדפוסאין,OCDמהסובליםלמרביתזאת,למרותקומפולסיבית.אובססיביתאישיותלהפרעת

typeלאישיותחופפיםההפרעהשלרביםמאפייניםהזו.האישיותלהפרעתהעונה Aבעבודה,(עיסוק

ביןקשריתכןלב.להתקףבסיכוןהנמצאיםאנשיםאצלקיימיםאלהמאפייניםדחיפות)תחרותיות

ההפרעה הזו להפרעת דיכאון, ביפולר והפרעת אכילה.

7.9%-2.1%ביןושכיחותההכלליתבאוכלוסיההנפוצותמביןהפרעהזושכיחות:

אישייםוסגנונותמנהגיםהרגלים,המשקפותהתנהגויותבהפרעהלכלולאיןתרבות:תלויינושאים

יחשבולאחבריהםולכןויצרנותעבודהמאדמדגישותמסוימותתרבויותלמשל:מעודדות.שתרבויות

כסובלים מההפרעה.

אצל גברים כפול מנשים.במחקרים נראה כי ההפרעה מאובחנתנושאים תלויי מגדר:

אובססיותבאמצעותבקלותמובחנותהשתייםבשמות,הדמיוןלמרות-OCDמבדלות:אבחנות

אתלאבחןניתןמתמלאים,האבחנותמשתיהקריטריוניםכאשרדי.סיבאואמיתיותוקומפולסיות

שתיהן.
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לאבחןניתןהחפצים)בגללריקחללאין(בביתקיצוניתהאגרנותכאשרזוהבחנהלשקולישאגרנות-

שתי ההפרעות במידה והקריטריונים מתמלאים.

הפרעות ותכונות אישיות אחרות – (כמו פתיחה בהפרעות קודמות)

יחשבוהםאךכמותם,לבצעיוכלולאשאחריםוחושביםלפרפקציוניזםמחויבותבעליהםגםנרקסיסטים

נדיביםאינםואנטיסוציאלייםנרקסיסטיםעצמית.ביקורתבעלייהיושהאובססיבייםבעודשלמותשהשיגו

אך יפנקו עצמם, האובססיבי לעומת זאת חסכן על עצמו כשם שעל אחרים.

נוחותמחוסרנובעהדברהאובססיביאצלחברתיוניקורבפורמאליותמאופייניםואובסיסיביםסכיזואידים

כאשרלאינטימיות.בסיסיותיכולותמהיעדרהסובלהסכיזואידלעומתלעבודהומסירותרגשותכלפי

הישגיםהמתגמלותבסיטואציותבייחודאדפטיביותהןמותנותהקומפולסיביותהאובססיביותהתכונות

לאבחנןניתןצעראותפקודיליקויוגורמותמל-אדפטיביותגמישות,אינןהתכונותכאשררקגבוהים.

כהפרעה זו.

ממצבכתוצאהאישיותילשינויהנ"לההפרעהביןלהפרידיש–אחררפואימצבעקבאישיותישינוי

רפואי אחר בו תכונות מיוחסות לאפקט של מצב רפואי אחר על מערכת העצבים המרכזית.

שימוש בחומרים – יש להפריד בין ההבחנה לבין סימפטומים הנוצרים משימוש בחומרים.


