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 Pschoanalyticדיאגנוזה פסיכואנליטית  -ננסי מקוויליאמס

Diagnosis 
 

 
  למה לאבחן? – 1רק פ

 

 מלאך(-תרגום והבהרות חוה ינאי)

 

רבים חושבים שלאבחן זו עבודה מלוכלכת, לא נעימה. 

שימוש לא נכון בכלי הדיאגנוסטי מוכר לכולנו. אנו 

 חוששים מכמה דברים:

כלאחר יד לאבחנה פשטנית, האדם על כל מורכבותו הופך  -

במיוחד כאשר המראיין חרד וחסר בטחון יש נטיה להדביק 

 מהר אבחנה.

האדם המתייסר מורחק דרך השפה הדיאגנוסטית לעיתים  -

 משום שהקלינאי אינו יכול לשאת את כאבו.

האדם המופרע, לעיתים אלים ומדאיג מוענש דרך התוית  -

 הפתולוגית.

וכל מיני דעות קדומות יכולות גזענות, סקסיזם, מעמדות 

 להיות מועצמות ע"י הנוזולוגיה.

השמוש של חברות בטוח באבחנות פותח פתח לשחיתויות  -

 ושמוש מגמתי באבחנות.

אולם למרות  כלומר, השפה המקצועית מועדת לשמוש לרעה.

כל זאת צריך לשאול האם שמוש זהיר ומכובד, לא אביוסיבי 

 מגביר את סכוי הפונה להעזר?

לאבחנה ישנן יתרונות כאשר אנו מנהלים אותה ברגישות 

 ובמקצועיות:

 היא יעילה עבור תכנון הטיפול. -

 מאפשרת קבלת אינפורמציה לגבי הפרוגנוזה. -

 תורמת להגנה על הצרכנים של שרותי ברה"נ. -

 מאפשרת למטפל לתקשר באופן אמפתי. -

 מפחיתה את האפשרות שאנשים מפוחדים וחרדים ינשרו -

 מטיפול.

תהליך האבחון הוא חיוני אם עושים זאת באוירה פתוחה 

ובטוחה. לדעתה של ננסי מקוויליאמס דווקא כשמתקרבים יותר 

בבמהלך הקשר קשה יותר להעלות אינפורמציות חשובות, 

 אינטימיות.
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 תכנון הטיפול .1

 

הרציונל המסורתי לאבחנה הוא תכנון הטיפול. ישנה הקבלה 

י לבין טפול רפואי וברפואה הקשר בין בין הטיפול הנפש

דיאגנוזה לטפול הוא ברור ומובן.  במקרים ברורים קל לנו 

לראות את הקשר ולהשתמש בדיאגנוזה לצורך בחירת הטיפול 

המתאים. בבעיות כמו אלכוהוליזם, מחלה בי פולארית,  יש 

המלצות ברורות לפרוצדורה הטפולית, כלומר באיזה אופן 

 נטפל בפונה.

ם, לגבי בעיות אישיותיות פחות ספיציפיות ויותר אול

מורכבות לא מציעים תכנית טיפולית ספיציפית אלא טיפול 

נפשי ארוך טווח או אנליזה. ולכן אם זו ההמלצה לרוב 

האנשים המחפשים טיפול אז למה בכל זאת לאבחן? זו טענה 

שנשמעה די הרבה בתוך הקהילה הפסיכואנליטית. פסיכולוגית 

משל, גלתה רגישות מיוחדת לפוטנציאל של שימוש לא העצמי ל

ראוי בתויות אשר יסיטו את האמפתיה של המטפל. חלקם 

טוענים שהדרך הטובה ביותר לקבל תמונה על הבעיות 

המרכזיות של המטופל היא לבנות יחסים טיפוליים ולראות מה 

עולה. מנגד טוענת המחברת שאפילו המטפל הכי קלאסי יהיה 

היה עסוק יותר יהגבולות עם פציינט היסטרי, וזהיר לגבי 

באפקט עם מטופל אובססיבי, ויותר טולרנטי לשתיקות של 

הבנות פסיכואנליטיות מאוחרות יותר של  מטופל סכיזואידי.

אנשים עם הפרעות פסיכוטיות או בורדרליין הביאו לגישות 

אינן תמיד קלאסיות אבל הן בהחלט  רטפוליות אש

י להשתמש בגישות אלו חשוב קודם כל פסיכודינמיות. כד

לאבחן אם לפנינו פציינט עם הפרעה פסיכוטית או הפרעת 

 אופי גבולית. 

פסיכואנליזה או פסיכותרפיה אנליטית איננה פעילות העשויה 

מקשה אחת שניתן לישמה על כל אומלל שנכנס בדלת משרדנו. 

דיאגנוזה טובה תעזור למטפל לבחור את האפשרויות שלו 

יחסות לאזורים קריטיים באדם, הטון של ההתערבות בהתי

 והנושאים בהם נתמקד.

 

 משמעויות פרוגנוסטיות.2

 

מטפל שמצפה מפציינט עם אופי אובססיבי התקדמות שדומה 

להתקדמות שמשיגים עם אדם שפתח לפתע אובססיה אינטרוסיבית 

ועצמתן  הולך לקראת כשלון צורב. הערכת עומק הבעיות, –

-טפל והן למטופל. זוהי לא רק פרוגנוזה כמו בחשובה הן למ

DSM.אלא מידע על מה צריך לצפות מהתהליך הטפולי , 
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אחד הנושאים העיקריים בספר היא חוסר היעילות בביסוס 

. פוביה אצל אדם עם אישיות ההאבחנה רק על הבעיה הגלוי

דפרסיבית או נרקיססטית יכולה להיות שונה לחלוטין מאשר 

 עם אופי פובי.  אצל אדם

חשוב לא להיות מחובר לתוית שמייצגת את תלונת הפציינט. 

יש הבדל בין בולמיה שהתפתחה עם העזיבה מהבית לקולג' 

ובין בורדרליין שתמיד היה במעגל של ירידות ועליות 

באכילה. לראשונה ניתן לצפות שטיפול מוגבל יותר בזמן 

ה צריך לקחת וממוקד בבעית הפרידה יכול לעזור בעוד לשני

 נשימה ארוכה של כמה שנות עבודה.

 

 הגנה על הצרכן.3

 

דיאגנוזה אחראית מעודדת קומוניקציה אתית בין מטפלים 

והקליינטים. בהערכה זהירה המטפל יכול להגיד משהו למה 

הפציינט יכול לצפות. זה עוזר לגייס אותו לטיפול, גם 

 .לטווח ארוך אם צריך , בידיעה שאין "ניסים"

 

 תקשורת אמפתית.3

 

, זה שונה  בשביל ולא להרגיש עםפתיה זה להרגיש אמ

מסמפטיה שזוהי צורת בטוי של ענין, רחמים, חמלה אשר בה 

 יש מימד הגנתי של מרחק מהאדם הסובל.

משתמשים באופן מוטעה באמפתיה כדי לבטא חום, קבלה, שהן 

תגובות סמפטיות למטופל בלי קשר לאיך הוא מתקשר רגשית 

 נו.אית

המחברת רוצה להדגיש שמשתמשת במילה אמפתיה כדי לבטא את 

פל לחוש רגשית את מה שהמטפל מרגיש. מטפלים ויכולת המט

שמגלים בתוכם תגובות עוינות או מפוחדות כלפי הפציינט 

חשים שהם לא בסדר , ומבקרים את עצמם שהם "חסרי  םלעיתי

קשה  אמפתיה", והיו רוצים לא לחוש כאלה רגשות שליליים.

להודות בכך שהתהליך הטיפולי מכיל בתוכו רמות של שנאה 

ואומללות. מטפלים במצבים אלו "סובלים" מאמפתיה גבוהה 

הפציינט שלהם, הם עם ולא נמוכה, כי הם באמת מרגישים 

 מרגישים את העוינות שלהם, את הפחד , את האומללות.

 

יכולת המטפל להיות חשוף לתהליכי  אם נכניס פה עוד מושגים פסיכואנליטיים הרי שמדובר על
מדבר על יכולת המטפל להיות מיכל לחרדות ולהפוך חרדות  ביוןהשלכה והזדהות השלכתית. 

אלפא לביתא. אנחנו רואים פה קשר בין הטרנספרנס לקאונטרטרנספרנס. אפשר להזכיר פה גם 
 את המאמר של ויניקוט על "שנאה בקאונטרטרנספרנס"
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נתנהג את הרגשות השליליים שנוצרו בנו לא  זה נכון שאנחנו

אבל יש לרגשות אלה והכרה בהם ערך טיפולי רב. הרגשות 

שהו ישנוצרים בנו יכולים לשמש כלי אבחוני. לדוגמא: מ

שנחווה ע"י המראיין כמניפולטיבי הינו בעל אופי היסטרי 

או יכול להיות פסיכופט. התקשורת הטפולית תהיה תלויה 

ל המטפל. עם פונה היסטרי מאוד יעזור בהיפותזה האבחנתית ש

ומרגיש חסר אונים ועל כן  לו אם נגלה הבנה לכך שמאוד פוחד

מפעיל מניפולציה. עם סוציופט , נרצה לגלות מעט ציניות 

כלפי הכישורים המניפולטיביים שלו ולתת לו להבין שלא 

הפיל אותנו בפח. אם המטפל לא יראה מעבר לתיוג 

ר סופיסטיקציה לגבי הקונטקסט "מניפולטיבי", עם יות

 הדיאגנוסטי אשר בתוכו ניתן להבין את התופעה, לא נוכל

לתת ולהציע למטופל תקווה עמוקה שכך הוא מובן. אם נעשה 

נהיה אתם בקשר ה את כל המניפולטיבים אותו דבר ראהכללה ונ

 , בשאר הזמן נאבד אותם.טפולי רק בחלק מהזמן

 

ירגיש רע ולא מובן אם מטופל בעל ארגון אישיות הסטרי 

יקבל תגובה צינית בעוד הוא זקוק לתמיכה בילד הקטן 

והמפוחד הנמצא בפנים; בעוד אדם סוציופטי יחוש בוז כלפי 

 המטפל שיחמיץ את הצורך המרכזי שלו "להיות מעל" אחרים.

המחברת נותנת דוגמא נוספת של מטופל בורדרליין שמתקשר או 

י. עובדי בריאות הנפש בא לשרותי חרום עם איום אובדנ

בשרותי חירום יודעים היטב את המודל להתערבות במשבר ללא 

קשר לדיאגנוזה וברוב הפעמים זה מודל שמשרת אותם היטב. 

אבל במקרים של אישיות גבולית המודל איננו עובד כפי 

שמעידים אנשי צוות החרום. עבור רוב האנשים שמאיימים 

במשבר מנחה כי יש לעשות בהתאבדות האיסטרטגיה של התערבות 

הערכה דרך שאלות על התוכנית, האמצעים ורמת הסיכון של 

צעים. אנשים עם הפרעה גבולית נוטים לדבר על אובדנות מהא

לא כאשר הם באמת רוצים למות אלא כאשר הם מרגישים את מה 

כינה "דכאון הזנחתי". הם זקוקים לבטא את  מסטרסוןש

שהו יחוש עד כמה הם יהפניקה שלהם ואת היאוש כדי שמ

מרגישים רע. הם למדו במשפחתם שאף אחד לא שם לב לאיך הם 

מרגישים עד אשר הם מאיימים. הנוהל הרגיל, דהיינו הערכה 

של הכוונות האובדניות רק מחמיר את המצב כי המטפל אינו 

קולט את הסובייקטיביות של המטופל . הוא מונחה ע"י התוכן 

פציינט כזה יכול להרגיש  הרקע. –ולא ע"י הקונטקסט 

מתוסכל מאוד ואף עלול להדחף לאקט דמונסטרטיבי כדי שהוא 

 "ישמע ויובן".
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זה גם יכול להוביל לתחושת כעס ושנאה מצד המטפל שעושה 

מאמץ לעזור אך מאמציו הכנים נדחים. במידה וכן מגיבים 

לכאב וליאוש במקום לערוך חקירה מיידית על רמת הסכנה יש 

 ו יותר למטופל הגבולי.להניח שיזר

 

 

 

 

 


