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 ,(Structural Interview) מטרתי בפרק זה הינה להדגים את היעילות הקלינית שישנה בראיון מובנה

תיאורים קליניים מפורטים של דפוסי התנהגות במיוחד כשקיימת אבחנה מבדלת של מצבים גבוליים. 

ראיון   שונים, המצטיירים בפנינו במהלך ראיון מובנה, מדגימים את יתרונותיו אך גם את מגבלותיו של

בראיון מובנה עולים מצבים שהם יותר ברורים ומוגדרים, כגון מצבים פסיכוטיים או   כלומר, כאשר .כזה

ומה בצורתו לבדיקה המסורתית של סטטטוס מנטלי. אך למטופלים מצבים אורגנים, הראיון המובנה ד

שנמצאים בספקטרום הנוירוטי או הגבולי של הפסיכופתולוגיות, יתרונו של הראיון המובנה בולט לעין. 

הראיון המובנה מחדד את האבחנה המבדלת, כמו גם חושף מידע בעל חשיבות פרוגנוסטית וטיפולית. הוא 

ע למוטיבציה של המטופל, יכולתו לראיה פנימית ולשיתוף פעולה בטיפול מוסר לנו פרטים בנוג

קומפנסציה פסיכוטית ו-פסיכותרפוייטי, והפוטנציאל למצבים בהם תהיה דה - acting out. 

נשאלת השאלה האם יש לקחת אנמנזה פסיכיאטרית לפני הראיון המובנה, שבמצבים אלו מחליף את  

או שהראיון המובנה מחליף גם את הסטטוס המנטלי וגם את האנמנזה בדיקת הסטטוס המנטלי הקלאסית, 

הקלאסית. זאת מאחר והראיון המובנה יכול להסתיים בלקיחת אנמנזה סלקטיבית, לאור מה שעלה בראיון 

 עצמו.

היתרון שבלהתחיל בלקיחת אנמנזה קלאסית, הוא בכך ששיטה זו יותר מתאימה למתמחים בפסיכיאטריה  

חת אנמנזה רפואית, מה שמאפשר לפסיכיאטר לאבחן באופן מהיר מצבים פסיכוטיים המאומנים בלקי

ברורים ופסיכופתולוגיות אורגניות אחרות )ואז הראיון המובנה פחות רלוונטי(. מאחר וגישה זו יותר 

מסורתית, היא מורידה מהחרדה ההתחלתית שיש לחולה אשר רגיל לאינטראקציה הקלאסית ביחסי רופא 

בנוסף, כאשר מתחילים מלקיחת אנמנזה קלאסית נמנעים מלעורר מנגנוני הגנה מוקדמים )עם חולה.  -

 פעול של התנגדות או נגטיביזם, ביחוד במקרים של חולים פרנואידים(.מ

החיסרון שבלהתחיל בלקיחת אנמנזה קלאסית לפני הראיון המובנה הינה שהדבר מאפשר למנגנוני ההגנה  

", והמטופל יכול יותר בקלות "להתאים" את עצמו לראיון )במיוחד במקרה של המטופל "לרדת למחתרת

של אישיות נוירוטית או גבולית(, מה שמוריד חרדה ומאפשר לטשטש קונפליקטים והתפתחות מוקדמת 

 של העברה.

כאשר שוקלים את היתרונות והחסרונות, לדעתי ככל שלמראיין יש פחות זמן וככל שיש לו פחות ניסיון 

בראיון מובנה, כך יש יותר יתרון בלהתחיל בלקיחת אנמנזה קלאסית. מאידך, כאשר יש יותר זמן, 

י למבנה המראיין יותר מנוסה, וכאשר האבחנה המבדלת מתמקדת בן נוירוטי לגבולי או בן מבנה גבול

פסיכוטי, כך יותר יעיל להשתמש בראיון המובנה, יחד עם ההבנה שחלק מההיסטוריה הרפואית תתגלה 

 רק בשלבים מאוחרים יותר של הראיון. 

  



הראיון מתחיל בכך שמבקשים מהמטופל להציג בקצרה את סיבותיו להגיע לטיפול, ציפיותיו מהטיפול, 

ישנן גישות שונות בקשר לאילו שאלות צריכות לפתוח את הסמפטומים מהם סובל, בעיותיו וקשייו. 

(. ההעדפה שלי הינה לבצע שאלון המבוסס על חיפוש 1981, סלסר, 1980הראיון המובנה )סטון, 

" כאשר המפתח לפסיכותפותלוגיה הינה anchoring symptomsשיטתי, תוך כדי שימוש במעגל של "

 בהיקף המעגל.

מתמקד בתסמינים המשמעותיים שהועלו, ובוחן אותם כפי שהם  כאשר הסקירה נגמרת, המראיין 

מופיעים בראיון, ב"כאן ועכשיו", ובעקבותיהם הבהרות, קונפרונטציות, ופירושים ניסיוניים, כאשר 

ניתנת תשומת לב מיוחדת לתגובת המטופל להתערבויות אלו. היכולת של המטופל לגלות אמפטיה 

וספות הנוגעות לזהות האגו שלו, ליחסי האובייקט, לבוחן המציאות לשאלות המראיין ולהבהיר סוגיות נ

נותנות אינדיקציה לגבי יכולתו   (defense – impulse configurationדחף ) –ולצורת הגנה 

לאינטרוספקציה. האבחנה המבנית מתבססת על הצורה בה המטופל מתמודד עם הבהרות, עימותים 

 ופירושים.

( ולפגמים בבוחן identity diffusionי חשף הוכחות לזהות דיפוזית )אם, לדוגמא,הסקר הראשונ 

המציאות, המראיין ראשית מנסה להגביר את עוצמת המאפיינים האלו ואת ביטוייהם באינטראקציה עם 

המטופל כאן ועכשיו. אחר כך הוא מעמת את המטופל על ידי הסטת תשומת ליבו לסתירות בדבריו או 

ן המעידות על מנגנון הגנה אפשרי בהתנהגותו. בנוסף, המראיין מפרש את התאמות שעלו בראיו-לאי

החשיבות שתתכן לסתירות אלו, אשר בהמשך מאתגרות את המטופל לבחון את התנהגותו ואת המוטיבציה 

שלו. המטופל נשאל כיצד הוא רואה את חוסר הדיוקים הללו, כיצד הוא מרגיש לגביהם והאם ישנם פרטי 

 פים שיוכלו להבהיר מה התרחש. אינפורמציה נוס

לתגובה של המטופל ישנה חשיבות עליונה באבחנה בן מבנה פסיכוטי, נוירוטי או גבולי. מטופלים  

גבוליים, אשר להם יכולת בוחן מציאות שלמה )לא פגומה(, חושפים בדרך כלל באופן מפתיע 

או הפירושים. יש להם יכולת  ראורגניזציה ושיפור בתפקוד בעקבות ההבהרות האלו, הקונפרונטציות

להביע אמפתיה ל"בלבול" של המראיין, להבהיר ולדייק לגבי תפיסותיהם, ולהשתמש בהבהרות אלו 

באופן שיבנה את שלבי הראיון הבאים. בנוסף, מטופלים גבוליים מדגימים יכולת מסויימת 

דם לכן, מטופלים עם מבנה לאינטרוספקציה וראיה פנימית בנוגע לבסיס חוסר הדיוקים. כפי שצויין קו

פסיכוטי חסרים את היכולת לגלות אמפתיה לקריטריונים החברתיים הרגילים של המציאות וניסיונות 

להבהרה רק יחשפו עוד עיוותים בבוחן המציאות. מטופלים נוירוטים, בניגוד לגבוליים, יתייצגו עם 

פטיה של המראיין לאספקטים שונים תפיסה אינטגרלית של עצמם, אשר, בתגובה, נוטה להגביר את האמ

של הקונפליקטים שלהם, המציאות שלהם והאינטגרציה של התפיסה שלהם את האחרים המשמעותיים 

להם. התפיסה שלהם את האחרים המשמעותיים בחייהם נותנת למציאות הבין אישית שלהם ולהיסטוריה 

להגביר את ההתנהגות המציאותית שלהם נוכחות חדה. לעומת זאת, בעוד שמטופלים גבוליים יכולים 

שלהם במהלך הראיון, הם )הגבוליים( ידגישו בוזמנית את תחושת הריקנות, הכאוס והבלבול שבחייהם 

 וביחסי האובייקט שלהם. 



עם חולים שמתקשרים באופן מצומצם, ואינם רהוטים, חייבים לקחת בחשבון מידע ממקורות אחרים  

הגיע למסקנות על התסמינים העיקריים )"תסמיני העוגן"( ממידע מלבד המידע שעולה בראיון. ניתן ל

שכזה. לאחר מכן ניתן להתמקד בתסמינים העכשוויים ולנסות ולעשות הבהרות, קונפרונטציות ופירושים. 

חקירה יותר מעמיקה כזו יכולה להתבצע לגבי כמה מהסמפטומים העיקריים עד שהבודק יחוש בנוח לגבי 

 ה. האבחנה בראיון המובנ

הראיון המובנה, אם כן, משלב בן מוקד פסיכואנליטי באינטראקציה שבן המטופל למראיין, יחד עם  

טכניקה פסיכואנליטית לפירושים בנושאים קונפליקטואלים ומנגנוני הגנה שעולים באינטראקציה זו 

ה במטרה להאיר במקביל את התסמינים הקשורים לליבה של הפסיכופתולוגיה המתוארת ואת מבנ

 האישיות שמתחת.

מאפיין חשוב של המודל לראיון המובנה הוא הטבע המעגלי שלו. הרעיון של תסמיני ליבה הממוקמים 

בהיקף של המעגל מאפשרים למראיין, כאשר הוא עובר מסימפטום משמעותי אחד למשנהו, לחזור לבסוף 

של "עץ החלטות" שיש לו לנקודת ההתחלה והלהתחיל שוב מעגל של שאלות. זאת בניגוד מוחלט למודל 

דפוס נוקשה של התקדמות. המעגליות לאורך תסמיני הליבה מאפשרת למראיין לחזור כל אימת שצריך 

לאותם נושאים בהקשרים שונים ולבחון שוב נושאים מוקדמים בשלבים מאוחרים יותר של הראיון. כפי 

כתלות במה  ד אחר השני. בצורה שיטתית אח  שאראה בהמשך, אין הכוונה שנדון בתסמיני הליבה

 גישות שונות המומלצות למעגל זה.  שהתגלה בשלב מוקדם יותר בראיון, ישנן כמה 

 השלב הראשון של הראיון המובנה

הצורה היעילה להתחיל את הראיון הינה במספר שאלות )ישירות או לא ישירות( המוצגות ברצף, וכך 

מראות לו מספר דרכים שבהן הוא יכול לענות. מספקות למטופל רעיון ברור למה אתה מצפה ממנו ו

בנוסף, יכולתו של המטופל להבין את השאלות ולזכור אותן בוחנת את יכולתו בכמה תסמיני ליבה 

חשובים. רצף שאלות טיפוסי יכול להיות כדוגמת: "אני מעוניין/ת לשמוע מה הביא אותך הנה, על טבען 

והיכן אתה עומד ביחס לכל זה". אם הראיון מתבצע  של בעיותיך וקשייך, מה אתה מצפה מהטיפול,

במסגרת של בית חולים או מסגרת מחקרית, או אם למראיין יש מידע מוקדם על המטופל ממקורות 

אחרים, הוא יכול להוסיף הערה, כדוגמת: "הייתה לי כבר הזדמנות לשמוע דברים הקשורים לקשיים 

מהי נקודת מבטך על הדברים האמורים" או " למרות  שלך, אך אך אני מעוניין/ת לשמוע ישירות ממך

 ששמעתי על קשייך מחברי הצוות )או מהאדם שהפנה אותו לטיפול(, בשלב זה אין לי כל מידע אודותיך".

שלו ועל הסיבות העיקריות שהביאו אותו לטיפול,  פתיחה זו מאפשרת למטופל לשוחח על הסמפטומים 

וגם להרחיב על קשייו. הדבר מאפשר לבודק להעריך באופן לא ישיר את המודעות של המטופל למחלתו, 

את הצורך שלו בטיפול, את המידה שבה ציפיותיו מהטיפול ריאליות או לא ואת תגובתו להמלצות 

 טיפוליות שהוצעו לו מקודם.



ת אלו, חולים ללא הפרעה פסיכוטית או אורגנית יכולים לדבר באופן חופשי על כתגובה לשאלו 

סמפטומים נוירוטים וקשיים פסיכולוגים שהם חווים בחיי החברה שלהם שיכוונו למאפיינים הפתולוגים 

הקיימים, וכך באופן לא ישיר, הם נותנים סימן ראשון המעיד על בוחן מציאות תקין. היכולת לזכור את 

ות הללו, להגיב להם באופן קוהסיבי, באינטגרציה טובה, מכוונת גם היא לסנסוריום צלול, לזיכרון השאל

טוב, וככל הנראה גם לאינטיליגנציה ממוצעת או טובה. הדבר מייצג את המעגל הראשון של תסמיני 

 הליבה לאורך ההיקף הראשון.

יאנטציה, הכרה, שיפוט( יכולים לחוות בניגוד לכך, מטופלים עם הפרעות בתפיסה )ירידה בריכוז, אור

קשיים בתגובה לשאלות כאלו, והדבר נכון גם לגבי חולים עם בעיות זכרון או קשיים אינטלקטואלים 

 )ובמיוחד קושי ביכולת ההפשטה( כלומר, מטופלים עם נזק מוחי אורגני חריף או כרוני.

או מתחמקים כתגובה לשאלות אלו. המטופלים יכולים להיות גם מעורפלים, קונקרטים, מבולבלים  

בתגובה לכך המראיין יכול להצביע על הסתירה בן השאלות והתשובה להן. חשוב לשאול האם המטופל 

חש כי הוא ענה לשאלות באופן מלא, או שהוא חש שהשאלות לא היו ברורות מספיק, או אולי מציפות 

הבנת דבריו, יש לחזור על השאלות, מידי. אם המטופל מצביע על קשיים במעקב אחר המראיין או ב

להבהיר חלק מהקשיים, ושוב לשאול האם המטופל הבין את מה שנשאל. אם עדיין יש קושי, יש לנסות 

ולהבין מהו הקושי כעת. בדרך זו, הרבה פעמים "נכנסים" למעגל האבחנתי דרך הערכת התסמינים, 

פירושים של הקשיים, אשר מאפשרים כאשר המראיין יכול להוביל כעת להבהרות, קונפרונטציות ו

למראיין להבדיל בן מצב של בלבול הנובע מחרדה ומפירוש לא נכון של כל הסיטואציה על רקע פסיכוטי 

 או נגטיביזם לבין מצב של בלבול הנובע משינויים בתפישה או פגמים בזיכרון או באינטליגנציה.

לשאלה שנשאלה. בחולים סכיזופרנים לא המטופל יכול להגיב בדרך שיש לה מעט קשר )אם בכלל(  

מאורגנים, בהיפומאניים או במטופלים עם הפרעות אישיות קשות, המרואיינים יכולים להשתמש בשאלות 

הראשוניות בכדי להביע, למשל, מחשבות פרנואידיות או פרפקציוניזם אובססיבי ע"י הבהרה חוזרת של 

להתחיל לבכות כאשר הוא נתקל במשימה מטרידה. יש כל אחת משאלות המראיין. מטופל מזוכיסטי יכול 

לבחון את כל התגובות הללו, ולהבהיר את השאלות שוב במקביל לניסיון להבין את הקשיים שהשאלות 

מעוררות. בדרך זו, ביטויים מוקדמים של אובדן בוחן מציאות, סימפטומים פסיכוטיים, ומצבים אקוטים 

יחד עם התפתחויות טרנפרנסיאליות מוקדמות בחולים עם הפרעות או כרונים אורגנים יכולים להיחשף, 

 אישיות קשות. 

אם המטופל מגיב בתחילה באופן תואם לשאלון הראשוני אולם אח"כ הולך לאיבוד בפרטים בניסיון 

בתחום התסמינים הנוירוטים,   להבהיר את עצמו, המראיין צריך לבדוק שוב את קומפלקס הסמפטומים.

לך לאיבוד בפרטים בשל נטיות אובססיביות? האם הוא מעורפל וזהיר בשל נטיות האם המטופל הו

פרנואידליות? בתחום של אובדן בוחן מציאות ותסמינים פסיכוטיים, הא המטופל מתחמק בשל דלוזיות 

פרנואידליות או פירושים פסיכוטיים באינטראקציה הנוכחית? האם הוא הולך לאיבוד בפרטים בשל 



ביות, בשל הפרעות תפישה או בשל אובדן כרוני של זיכרון ואינטיליגנציה? שוב יש לבקש בעיות קוגניטי

הבהרות, לחקור את קשיי המטופל בלענות לשאלה )קונפרונטציה(. בדיקה של הקשיים בתקשורת יכולים 

למקד בעיה כזו או אחרת של תסמיני הליבה, ולספק רמזים לגבי המאפיינים התיאוריים והמבניים של 

 מטופל.ה

אם הפציינט מסוגל להבין ולהגיב באופן מלא ותואם לשאלות הראשוניות, ולהציג תמונה ברורה של  

התסמינים העיקריים שהביאו אותו לייעוץ בנוסף לבעיות וקשיים אחרים, המראיין יכול להמשיך 

רטים יותר ולהעלות שאלות הנגזרות מהאינפורמציה שניתנה. למשל, הוא יכול לשאול על אספקטים מפו

של התסמינים, התאריך המשוער של הופעתם והתפתחותם, כמו גם לשאול על תסמינים נוספים. הדבר 

יכול להשלים את המידע הדרוש הנוגע לסמפטומים נוירוטים ובה בשעה, באופן לא ישיר, להצביע על כך 

גנציה תקינה או יותר. שלמטופל יש סנסוריום תקין, שאין לו בעיות זיכרון משמעותיות, ושרמת האינטלי

יחד עם זאת, אם במהלך התיאור של המטופל לגבי חייו הוא מתייחס באופן ספציפי לריכוז, לזיכרון 

וליכולותיו הקוגניטיביות באופן כללי, למראיין יש סיבה טובה להתמקד בתסמינים אקוטים וכרונים של 

ור )ולכן המטופל, גם אם הוא לוקה תסמונת מוחית אורגנית יחד עם הנחה מוקדמת שבוחן המציאות שמ

 בהפרעה אורגנית, אינו דמנטי(. 

כאשר תגובות המטופל אינן מכוונות לכיוון "אורגני" אלא חושפות אינפורמציה המורה על כך שיש רמה  

טובה של תפקוד מבחינת סנסוריום, זיכרון ואינטיליגנציה, ניתן להניח שהמידע החשוב ביותר הנוגע 

וטים הושג. המוקד של הראיון צריך כעת לעבור לאורך ההיקף בכדי לחקור לסמפטומים נויר

 (.1(. )כפי שניתן לראות בציור מס' pathological character traitsמאפיינים האופי הפתולוגיים )  את

החקירה של מאפיינים האופי הפתולוגיים הינה חיונית לא רק בהערכת מאפייני הפרעת האישיות אלא גם  

שלה )וגם , במקביל, נוכחות או העדר אירגון אישיות גבולי עם תסמין הליבה העיקרי המאפיין  בחומרה

חיוני בראיון המובנה. השאלה הראשונה, כאשר הגענו לנקודה   (. זהו מוקדidentity diffusion –אותו 

זו של השאלון, יכולה להיות כדוגמת: "סיפרת לי על קשייך, ואני כעת מעוניין/ת לשמוע יותר עליך 

כאדם. האם תוכל לתאר את עצמך, את האישיות שלך, ומה לדעתך חשוב שאדע כדי שאוכל לקבל תחושה 

דם שאתה?". שאלות אלו מציגות אתגר חדש, חקירה מעמיקה יותר אשר, בתנאים מדיוקת לגבי הא

אופטימליים, יכולה להוביל את המטופל למצב של שיקוף עצמי. המטופל יכול לתאר את תחושותיו לגבי 

עצמו, תחומים חשובים בחייו )לימודים, עבודה, מאפיינים חברתיים, מין, תרבות והשקפה פוליטית, 

 ובמיוחד יחסיו עם האחרים המשמעותיים בחייו. תרבות פנאי(

אם המטופל מצליח למסור באופן ספונטני אינפורמציה כזו לגביו, הוא מספק בדרך זו אינדיקציה לגבי  

בוחן מציאות תקין. מטופלים פסיכוטים עם יכולת לשמר מראית עיין של יחס ראוי למציאות יכולים 

פרעות משמעותיות. אך עבורם זה בלתי אפשרי לענות על שאלה להגיע לנקודה זו בראיון מבלי שנראה ה

פתוחה כזו באופן משביע רצון מאחר והדבר דורש יכולת לשמר אמפתיה עם אספקטים רגילים של 



מציאות חברתית )כמו למשל התעניינות המראיין באישיות המטופל(. יכולת המטופל לחקור את האישיות 

שהוא שמר על בוחן מציאות תקין. המראיין יכול לשלול מצב יכולה להצביע על כך  שלו לעומקה 

 פסיכוטי )בנוסף למצב האורגני שנשלל קודם לכן( מהספקטרום של האבחנות באבחנה המבדלת.

לעיתים למטופל יש קושי רב לדבר על עצמו בצורה לא מובנת כזו בשל מאפיינים תרבותיים או  

אר את יחסיו עם האנשים החשובים ביותר לו, ויתאר את אישיותיים. המראיין יכול להציע שהמטופל ית

חייו בתחומי עבודה או לימודים, משפחה, חיי מין, יחסים חברתיים, כיצד הוא מבלה את שעות הפנאי. 

חולים עם קווים אישיותיים מופרעים, במיוחד כאלו עם קווים פרנואידים או רפרסיביים, יכולים 

חוסר יכולת לענות לשאלה ישירה כזו הינה   קונקרטית מסוג זה. להתקשות אפילו במסירת אינפורמציה

 identity diffusionהסימן הראשון לפתולוגיה אישיותית חמורה. אם זה קיים, המראיין צריך לחפש 

 )לצורך אבחנה מבדלת של ארגון אישיות גבולי( ואפילו להעריך מחדש בוחן מציאות.

רואיין כי נראה שיש לו קשיים לדבר על עצמו כאדם. על במצבים כאלו על המאבחן לציין בפני המ 

המראיין לשאול באיזו מידה המרואיין סבור שהדבר נגרם בשל תנאי הראיון, בשל העובדה שקשה לו 

להתראיין באופן כללי, בשל פחדים ממוקדים הנובעים מהפחד מהליך האבחון או מהמראיין עצמו )מה 

מדובר בקושי המשקף בעיה כללית שיש למרואיין בלהבהיר לעצמו  שיכוון לקווים פרנואידים(, או, האם

מי הוא ומהם יחסיו עם הסובבים אותו )מה שיכול לכוון לקווים סכיזואידים(. כתגובה לכך, מטופלים עם 

 ,projective identification, splittingארגון אישיות גבולי יציגו מנגנוני הגנה פרימיטיביים, כגון 

primitive dissociation of contradictory aspects of the self experience, denial, 

grandiosity, fragmentation of affects, omnipotence, or devaluation הראיון בשלב זה .

 identity -יתמקד בחלקים מסויימים בהיקף של תסמיני הליבה, המתמשכים מהאישיות הפתולוגית דרך ה

diffusion חן המציאות.ועד בו 

כיצד לזהות בצורה קלינית את האחזקה של בוחן המציאות. אם האפקט של המטופל,  1אני מתאר בפרק  

התנהגותו או תוכן החשיבה שלו בשלבי הראיון הראשונים הם באופן ברור לא תואמים, דבר שמצביע על 

באופן ישיר יותר. אך אם אין  מחלה אורגנית או פסיכוטית, קיומם של הלוצינציות או דלוזיות יכול להבדק

הוכחה מוצקה לפסיכוזה בראיון והמטופל לא נתן למראיין סיבה במהלך הראיון לחשוב על כך שהוא חווה 

)כעת או בעבר( הלוצינציות או דלוזיות, המראיין יכול בשלב זה להתמקד באופן חד במה שנראה לו לא 

 החשיבה שלו או באפקט שלו.תואם, מוזר או ביזרי בהתנהגותו של המטופל, בתוכן 

עידוד המרואיין לדבר על עצמו באופן חופשי, במיוחד במטופלים בעלי ארגון   כפי שציינתי קודם לכן, 

אישיות גבולי או פסיכוטי אשר לא אובחנו עד כה, יכול לשפעל מנגנוני הגנה פרימיטיביים, ולהציג את 

מיידית בן המראיין למטופל. המאבחן עלול לחוות המאפיינים הבינאישיים של הגנות אלו באינטראקציה ה

את העיוותים הללו כסטרס או כמאמץ; תחושת החופש הפנימי באינטראקציה עם המטופל פוחתת. לבסוף 

 ו"הונחו" על היחסים שבראיון.   הוא יכול לחוש כי יחסי אובייקט ספציפים, רגרסיביים, שופעלו



תוכן החשיבה ובהתנהגות של המטופל, המראיין חולק עם אם בנקודה זו, תוך כדי התמקדות באפקט, ב

המטופל את מה שנראה לו לא רגיל במאפיינים אלו, ושואל אותו האם הוא יכול להסביר לו את התחושה 

שיש לו, למטופל, הסתמנות ביזארית ומשונה, התגובה של המטופל יכולה לשפוך אור על בוחן המציאות 

תו של המטופל לחוש אמפתיה לגבי תפיסתו של המראיין את שלו. בוחן המציאות משתקף ביכול

או בצורה מעודנת יותר, יכולתו לחוש אמפתיה כלפי תפיסתו של   המאפיינים הללו באינטראקציה ביניהם,

 המראיין את המטופל בצורה רחבה יותר. 

לי מופתעת  למשל, המראיין יכול לומר: " כאשר ביקשתי ממך לספר לי יותר על עצמך, בתחילה נראת 

ואח"כ התחלת לדבר על הדרך שבה בעלך מתייחס אליך. קצת אח"כ, כאשר שאלתי האם יש לך בעיה 

להתייחס לבעלך תחת תנאים כאלו ומדוע הזכרת דווקא את הדוגמא הזו, ענית בכך שסיפרת לי על 

פר על מאפיינים אחרים של התנהגותו של בעלך כלפייך. הדבר נראה לכאורה שכשאני מבקש ממך לס

עצמך, את חשה צורך לדבר על כיצד בעלך מתייחס אליך. הדבר מפתיע אותי. האם את יכולה להבין מדוע 

יש לי קשיים עם גישתך?" המטופלת יכולה להבין מה הפתיע את המראיין ולהסביר, למשל, שבעלה הציף 

ה )ובכך להציג בוחן אותה במידה כזו שלכאורה היא חשה שאין לה זכות לבחון כיצד היא חשה כלפי עצמ

מציאות תקין(. או שהיא יכולה לומר בטון חשדני כי היא מנסה להסביר שבעלה מתייחס אליה באופן לא 

ראוי ולשאול האם המראיין רומז כי קשיים אלו הינם באשמתה )וכך יווצר ספק בקשר לבוחן המציאות 

 שלה, בנוסף לקווים פרנואידים שהיא מעלה(. 

מתרחשת, המראיין יכול לשאול את המטופלת מדוע כאשר הוא שואל האם יתכן אם התגובה השנייה  

שהיא תורמת לקשיים עם בעלה הדבר רומז שהקשיים כולם באשמתה. כך המראיין משתמש בטכניקה של 

מעגלים של הבהרה, קונפרונטציה, ופירושים סביב תחומים של חוסר נוחות באינטראקציה בראיון, 

 סף על אישיות המרואיין, בד בבד עם הבהרות לגבי בוחן המציאות של המטופל.שיכולים לספק מידע נו

כלומר, הפרעה בארגון המציאות )שלפי  –בשלב הראשון חשוב לברר אם למטופל יש מבנה פסיכוטי 

 identityההגדרה, למעשה מלמדת שהמטופל אינו מטופל גבולי( וזאת לפני שבודקים מרכיבים של 

diffusionהות . תחושת הז– identity  של המטופל מבחינה בין פתולוגיה של אישיות גבולית

( לבין פתולוגיות שאינן של אישיות גבולית שבהן האינטגרציה של identity diffusion -)המתאפיינת ב

 שמורה. identity –ה 

סוגיה אם כאשר מבררים את מאפייני האישיות של המטופל או את התכונות הפתולוגיות של האישיות, ה 

של פגיעה בבוחן המציאות לא עולה )או אם כשהיא עולה מתקבלת תשובה ברורה ומספקת שבוחן 

 –המציאות שמור( ניתן לעבור לשלב האמצעי של הריאיון שבו המטרה העיקרית הינה ההערכה של ה 

identity diffusion ובכך מתייחסים לאבחנה המבדלת של מבנה אישיות גבולי(. לעומת זאת, אם( 

כאשר מעריכים את אישיותו של המטופל נראה בצורה ברורה שבוחן המציאות פגום, אז הריאיון מתמקד 

 במאפייני הפסיכוזה של המטופל.



ראוי להדגיש שלמרות שהריאיון מתחיל בצורה אחידה בכל המקרים, האופי של השאלות, האינטראקציה 

למאפייני הפסיכופתולוגיה של המטופל. בין המראיין למטופל והאיכות של הריאיון משתנים בהתאם 

כשמקיימים ריאיון מובנה, דבר זה הינו תוצאה רצויה שנובעת מהקישורים השיטתיים שהמראיין עושה 

 בין המידע שהמטופל מספק לבין מאפייני האינטראקציה שבין המראיין למטופל.

 השלב האמצעי של הראיון המובנה

 ארגון אישיות נוירוטי

ירוזה סימפטומאטית ופתולוגית אישיות שאינה גבולית הם אלה שיכולים להגיב בשלב מטופלים עם נו 

הראשון של הריאיון המובנה בתשובה רלבנטית על סיבת ההגעה שלהם לטיפול, על הקשיים העיקריים 

שלהם, על מה שהם מצפים מהטיפול ועל מצבם כעת. אלו הם מטופלים שלא ניתן לראות בהתנהגות, 

שבות שלהם רמז לביזאריות, מוזרות או אבסורדיות. בוחן המציאות השמור שלהם באפקט או במח

מאפשר למראיין לשלול את האפשרות של מחלה פסיכוטית והם למעשה מציגים סנסוריום נורמאלי, 

זיכרון תקין ואינטלגנציה נורמלית ואף מעבר לכך ובכך למעשה נשללת גם האפשרות של מחלת מוח 

איין שואל את מטופלים אלו לפרטים נוספים, הם מסוגלים להרחיב על הסימפטומים כאשר המר אורגנית. 

איתם הגיעו או על הקשיים שלהם בצורה משמעותית. הם מבינים בצורה ברורה לא רק את התכנים 

 הברורים של שאלותיו של המראיין אלא גם את ההשלכות היותר מעודנות של שאלות אלו. 

י להיראות דומה לריאיון הפסיכיאטרי המסורתי והסטנדרטי. כעת, מרכז לצופה מבחוץ הריאיון עשו 

ההתעניינות של המראיין לאורך הקף המעגל של הסימפטומים הינו האזור של מאפייני האופי הפתולוגים 

(pathological character traits ,השאלות כעת מתמקדות בקשים של המטופל במערכות יחסים .)

 בצרכים הפסיכולוגים שלו כפי שהוא רואה אותם.  בהתאמה לסביבה כמו גם

יש לעקוב אחרי הרמזים שניתנו לגבי קשיים בתחומים אלו בצורה של שאלה כללית דוגמת: "אני מעוניין 

לדעת יותר עליך כאדם, הדרך בה אתה רואה את עצמך, הדרך שאתה חש שאחרים רואים אותך, מה 

יותר מעמיקה שלך בזמן הקצר שיש לנו". שאלה זו בוחנת שאתה חושב שעשוי לסייע לי לבנות תמונה 

אינפורמציה נוספת בנושא הפרעות באישיות ומוליכה לאבחנה יותר ספציפית של מאפייני האופי 

( הדומיננטיים ולהרכב האופי הפתולוגי הדומיננטי. באותו pathological character traitsהפתולוגים )

 .identity diffusion זמן, השאלה הזו מאפשרת הערכה של

אם המטופל מוסר בשלב זה אינפורמציה שהמראיין אינו מצליח לארגן אותה ובמיוחד אינפורמציה  

המנוגדת לדמות המטופל הנבנית אצל המראיין יש לבחון את הנושא בעדינות, למשל ברמיזה לכך שיש 

ך את המידה בה יש ייצוגי פוטנציאל לסתירה או שיש סתירה של ממש. המטרה של המראיין היא להערי

( או לחילופין את המידה בה המטופל מציג identity diffusionעצמי עם סתירה עצמית )דבר שמלמד על 



תפיסה יציבה ומגובשת של עצמו. די שכיח למצוא אזורים שנמצאים בשוליים של תפיסת העצמי 

ושסותרים חוויית עצמי סובייקטיבית שפרט לכך הינה מגובשת. המטופל עצמו חווה את האזורים האלו 

, אזורים שאינם מסתדרים עם התמונה המגובשת של העצמי שלו. ego alien –כאגו דיסטונים או כ 

פסיכים או לקשיים בין אישיים אבל אין -ורים אלו יכולים להיות מקור חשוב לקונפליקטים אינטרהאז

במילים אחרות, במטופלים הנוירוטיים אנו לא מצפים     .identity diffusion –לראות אותם כ 

יה להרמוניה מלאה, אולם צריכה להיות אינטגרציה סובייקטיבית מרכזית של תפיסת העצמי, אינטגרצ

 שעל בסיסה המראיין יכול לבנות ייצוג מנטאלי של המטופל.

( בחייו של המטופל. אחרי שהמראיין significant othersהשאלה הבאה עוסקת באנשים המשמעותיים ) 

בירר לעצמו את הנושא של האינטגרציה של תפיסת העצמי הוא יכול לחקור את האינטגרציה של המטופל 

ם המשמעותיים בחייו. מטופלים עם ארגון אישיות גבולי והסינדרום הנלווה ביחס לתפיסה שלו את האנשי

בד"כ מגיעים עם קושי באינטגרציה מעמיקה של האנשים האחרים שבחייהם.  identity diffusionשל 

מטופלים אלו יתקשו יותר להציג את האנשים המשמעותיים בחייהם מאשר אנשים שהם מכירים הכרות 

בשלב זה יכולה להיות: "אני מבקש ממך לספר על משהו על האנשים החשובים מזדמנת. שאלת מפתח 

בחייך. האם אתה יכול לאומר לי משהו עליהם כך שבסוף הזמן המועט שנותר לנו יהיה לי רושם ברור 

כעת, ניתן לבחון את המידה בה יש או אין אינטגראציה של ייצוגי האובייקטים ובהקשר זה את    עליהם?"

לוגיה בחיים הבין אישיים של המטופל. ניתן להבהיר בתהליך זה מה מתרחש אצל המטופל מידת הפתו

או לא  ( identity integrationהאם הזהות נמצאת באינטגרציה ) –חתך רוחב מבני  –בשני חתכים 

(identity diffusion לעומת חתך אורך היסטורי ?)–  מהו האופי של יחסי האובייקט של המטופל לאורך

 .זמן

שוב, בכל פעם שעולות סתירות בתיאור של החולה, על המראיין להבהיר בתחילה את הנושאים האלו  

ואחר כך לעמת את המטופל בצורה מעודנת עם הסתירות הברורות האלו או עם הפוטנציאל לסתירות 

ולהעריך את היכולת של המטופל להגיב על התצפית של המראיין. לבסוף, אם במהלך הבירור של 

ירות אלו עולים נושאים קונפליקטואלים בנושא תפיסת העצמי או בנושא תפיסת האחרים סת

המשמעותיים, ניתן להוסיף לקלריפיקציה ולקונפרונטציה פרשנות טנטטיבית המתייחסת להשלכות 

 דינמיות או להשלכות קונפליקטואליות של נושאים אלו וזאת ב"כאן ועכשיו" בלבד. 

בצע עם חולה נוירוטי טיפוסי המראיין צריך להתמקד בהשפעות של החקירה כשחלק זה של הריאיון מת 

הזו על האינטראקציה שבינו ובין המטופל. ההתמקדות באזורים אלו של בלבול, סתירות פנימיות, 

וקונפליקטים פוטנציאלים עלולה להגדיל את חרדתו של המטופל כמו גם להפעיל את מנגנוני ההגנה 

טיפוסי, בחולים נוירוטיים, ההגנות האלו הינן בדרך כלל עדינות יחסית ולא בוטות העיקריים שלו. באופן 

כך שלמעשה בדרך כלל כשמעריכים את האינטראקציה בין המטופל למראיין בשלביה הראשונים קשה 

ההגנות היחידות שניתן להבחין   לאבחן את קיומן של רפרסיה, התקה, רציונליזציה או אינטלקטואליזציה.

 inhibitory –ו  reaction formationשלב מוקדם באינטראקציה עם המטופל הנוירוטי הינן בהן ב



character traits  אשר ממלאים באופן מיידי פונקציות של הגנה ו– pathological character 

traits   שכמובן תמיד ממלאים תפקידי הגנה. ניתן ללמוד באופן עקיף על הגנות מדרגה גבוהה מהתוכן

 דובר ורק לעיתים נדירות הן מתבטאות בצורה ישירה בריאיון בשלבים ראשוניים. המ

בהקשר של  identity diffusionכפי שצוין מקודם, במקרים של ארגון אישיות גבולי הבירור של 

דיסוציאציה של תפיסת העצמי ושל תפיסת האחרים המשמעותיים מפעילה בדרך כלל מגנוני הגנה 

ים באינטראקציה עם המאבחן יותר מאשר בביטוי בתוכן של התקשורת הורבלית. פרימיטיביים שמתבטא

ככל שהאינטראקציה המיידית בין המטפל למאבחן עוברת טרנספורמציה, משתנה או מתעוותת על ידי 

מנגנונים כאלו כך יותר סביר שהמנגנונים העיקריים הינם מנגנוני הגנה פרימיטיביים. בצורה זו ניתן 

 מהקריטריונים המבניים העיקריים לאבחנת ארגון אישיות גבולי. לאשר את אחד

או למנגנוני הגנה    identity diffusion –במקרים שבהם המטופלים לא מראים שום עדות ל  

פרימיטיביים ניתן לחקור אזורי קונפליקט עיקריים, אינהיביציות אמוציונאליות או התפתחות 

 pre( או הטרום מודעות )consciousnessות )סימפטומאטית עד שמגיעים לקצה המודע

consciousness )  או במילים אחרות לקצה יכולת מנגנוני הרפרסיה שלו. במקרים אלו,  –של המטופל

המאבחן יכול לבנות היפותזה דינאמית בנושא הקונפליקטים האינטרא פסיכיים הלא מודעים של המטופל. 

אלו מתוגברים על ידי הרצף הטבעי שבין החוויה העכשווית לעיתים רבות קונפליקטים אינטרא פסיכיים 

של המטופל לבין הזיכרונות שלו מחוויות העבר. יחד עם זאת צריך לזכור שההיפותזות הדינאמיות האלו 

ככל שהמטופל יותר בריא, כך יותר קל למאבחן עוד בשלב מוקדם של הריאיון   הינן ספקולטיביות ביותר.

שבין העבר המודע להווה ובאופן פרדוקסאלי למטופל יותר קשה לעשות את  לעשות היפותזה על הקשר

 הקישורים האלו שבין ההווה לעבר מכיוון שקישורים אלו נמצאים ברפרסיה. 

במקרים של ארגון אישיות נוירוטי לקיחת היסטוריה שיטתית עולה בקנה אחד עם החקירה הזהירה של  

של האישיות של המטופל בכללותה והחקירה של האספקטים הסימפטומים איתם המטופל מגיע, החקירה 

של האינטראקציה שמעשירים ומשלימים את שאר פרטי האינפורמציה. במקרים אלו האינפורמציה 

שנאספת על ידי ריאיון מובנה הינה בדרך כלל יותר מלאה, יותר עשירה ויותר רלבנטית לשיקולים 

ציה הרלבנטית מעברו של המטופל נאספת באופן טבעי הטיפוליים מאשר השיטה הסטנדרטית. האינפורמ

דרך החקירה של האישיות העכשווית שלו. מאוד יעיל בכל המקרים של מטופלים עם ארגון אישיות גבולי 

לברר היסטורית עבר קצרה לאחר שמשלימים את איסוף האינפורמציה הנוגעת למחלה הנוכחית. בהקשר 

ם רבות לקשר באופן טנטטיבי את הממצאים הקשורים לאישיותו של איסוף אינפורמציה כזה ניתן לעיתי

של המטופל לאינפורמציה הקשורה לעברו, קישור שלא בא לבחון היפותזות דינאמיות אלא לבחון את 

 גבולות יכולתו של המטופל להבנה ספונטאנית ולאינטגרציה של העבר וההווה שלו.

  



 ארגון אישיות גבולי

פלים עם ארגון אישיות גבולי מביאים אינפורמציה מהעבר כשהם מתארים כבר הדגשתי עד כמה המטו 

את קשייהם האישיים העכשוויים. עירוב כזה בולט עוד יותר במקרים של מחלה פסיכוטית פונקציונאלית. 

 identityבירור זהיר של חייו העכשוויים של המטופל הגבולי, עם דגש על ההסתמנות של 

diffusion   האופי של יחסי האובייקט, משמש בדרך כלל מקור אינפורמציה עשיר ובהקשר זה גם

להבהרת אופי וחומרת הפתולוגיה באישיותו. יש להשלים את האינפורמציה הזו בחקירה רצינית של 

תסמינים פסיכוטיים עכשוויים. במקרים אלו מומלץ לחקור את העבר בצורה כללית בלבד ולא לנסות 

אפיינים של ניסיונות העבר של המטופל. צריך להסתפק באינפורמציה זו להבהיר, לעמת או לפרש את המ

 כפי שהיא מוצגת. 

בעוד שמטופלים עם   identity diffusion -מטופלים עם ארגון אישיות גבולי בדרך כלל מסתמנים ב  

. לאישיות identity diffusionאישיות נרציסיסטית מסתמנים בהקשר זה בצורה יותר מורכבת של 

ציסיסטית יש בדרך כלל תפיסת עצמי אינטגרטיבית אבל תפיסה זו הינה פתולוגית וגרנדיוזית. יחד עם הנר

זאת, האישיות הנרציסיסטית מסתמנת באופן ברור עם חסר באינטגרציה של תפיסת הדמויות 

עם ריבוי מנגנונים   identity diffusionהמשמעותיות האחרות. כך למעשה מתאפשרת האבחנה של 

 וליואציה. -יטיביים, במיוחד אומניפוטנציה ודהפרימ

המאפיינים המבניים של האישיות הנרציסיסטית נוטים לעלות בריאיון המובנה יותר לאט מאלו של בעלי  

האישיות הגבולית שאינם נרציסיסטים. בשלב האמצעי של הריאיון של המטופלים האלו, שמציגים בוחן 

נטגרציה של תפיסת העצמי, מתחילה לבצבץ התייחסות שטחית מציאות טוב והיעדר עדות להפרעה באי

ולא מעמיקה לאחרים המשמעותיים בחייהם המלווה בביטוי משמעותי אך עדין של גרנדיוזיות עם 

התייחסות משפילה מעודנת או בוטה למראיין. לעיתים, בבעלי אישיות נרציסיסטית המתפקדים יותר טוב, 

 להם לאחרים יותר מאשר באינטראקציה עם המראיין. האבחנה עולה בתחילה בהתייחסות ש

לעומת זאת, באלו עם פתולוגיה גבולית לא נרציסיסטית הבירור הראשוני בנושא המניעים להתייעצות  

והציפיות מהטיפול יכולים להעלות באופן מיידי חזות של אינפורמציה אישית כאוטית ולא מאורגנת עם 

רעיונות או התנהגות או רגשות ביחס למאבחן שהינם מוזרים ולא  ציפיות לא מציאותיות מהטיפול ועם

תואמים. אלו דורשים הערכה של בוחן המציאות. למשל, מטופלת יכולה להתחיל לבכות כשהיא מסבירה 

את הסיבות להתייעצות. כשהמאבחן מברר איתה מה גורם לה לבכות )במיוחד את האפשרות של דיכאון 

ידית היא שהיא בוכה משום שאינה מכירה אף אחד שישים לב לדבריה חריף או חמור(, התגובה המי

ושכולם ובכלל זה גם הפסיכיאטר, מסכימים עם אימה, איתה יש לה קונפליקטים מרובים. לעומת זאת, 

בכי כביטוי ללביליות אמוציונאלית במטופלת שבבסיסה ארגון אישיות נוירוטי )למשל באישיות 

רור. המטופלת תכיר בחילופי מצב הרוח המהירים ובכך שאפקט זה אינו היסטרית( יעלם בקלות עם הבי

 תואם. היא תשמור על אמפתיה מיידית וספונטנית עם המציאות של האינטראקציה החברתית הנוכחית.



  

בכל פעם שהאינטראקציה האמוציונאלית בריאיון המובנה בשלביו הראשונים הופכת לעמוסה )בביטויי 

שבות המשפיעות על האינטראקציה( יש לברר את עניין זה שהינו בתחום ה"כאן התנהגות, אפקט או מח

ועכשיו" וזאת לאחר שמשלימים את הבירור של התגובה של המטופל לחקירה הראשונית. בשלב זה יש 

 להחליט החלטה עדינה: 

יה פרסונאליים כפי שהן עולות באינטראקצ-כאשר החומרה של ההפרעות של המטופל בקשרים האינטר 

העכשווית מעלה אצל המראיין שאלות לגבי בוחן המציאות יש לחקור את הפרעות אלו באופן מיידי. 

במצב זה, הבהרות וקונפרונטציות של ההפרעות באינטראקציה ב"כאן ועכשיו" יכולות להראות למראיין 

ור לחקירה של שבוחן המציאות שמור ושהוא לא ניצב בפני מבנה אישיות פסיכוטי. אחר כך הוא יכול לחז

הפתולוגיות באופי של המטופל כפי שהן עולות באספקטים אחרים של חייו ובאותו הזמן להתמקד 

 במנגנוני הגנה פרימיטיביים העולים בריאיון. 

לעומת זאת, כאשר אין שאלה לגבי בוחן המציאות יש יתרון להמשיך את החקירה הראשונית בסדרה 

חייו העכשוויים של המטופל ואת יחסיו עם אחרים. המטרה כאן, שנייה של שאלות שממשיכה וחוקרת את 

באינפורמציה שהמטופל מספק  identity diffusionהיא לחפש אישור לאינדיקציות שעלו מקודם לגבי 

לגביו ולגבי חייו החברתיים. רק בשלב מאוחר יותר יחזור המראיין לביטויים של מנגנוני ההגנה 

הפרימיטיביים וליחסי אובייקט פתולוגיים ב"כאן ועכשיו". שאלת המפתח כאן הינה: "מה שאמרת לי על 

השעה הזאת ומזכיר לי את הקשיים החיים שלך מביא אותי לחשוב על משהו ששמתי אליו לב במהלך 

האלו שהעלית. האם יכול להיות שהתנהגות הזו כאן ביחסים איתי היא רפלקציה של הדברים שאמרת 

 שגורמים לך לקשיים עם אנשים אחרים?"

במילים אחרות, מהזוית של בירור תסמיני העוגן, אם מטופל עם אינדיקציה ברורה לפתולוגיה באישיות  

קט, בתכני החשיבה או בהתנהגות, הפרעות שמעמידות את בוחן המציאות שלו בספק, מגלה הפרעות באפ

אזי יש עדיפות לבירור נושאים אלו על פני המשך בירור של מאפייני האישיות הפתולוגים מעבר 

לסיטואציה הדיאגנוסטית הנוכחית. לעומת זאת, אם בוחן המציאות מובטח, עדיף לברר קודם את 

ני האישיות הפתולוגים ונונים על הקשיים של המטופל בחייו מעבר לסיטואציה המרכיבים של מאפיי

ועל מנגנוני הגנה   identity diffusionהדיאגנוסטית הנוכחית. המטרה היא לאסוף אינפורמציה על 

פרימיטיביים בתחילה באזורים יחסית ניטרליים ורק אז לקשר את האינפורמציה עם בירור של ההשלכות 

 המאפיינים הפתולוגים האלו בשעה עצמה.  הרגשיות של

  



ולאבחן במידה מסוימת את הנושא של  identity diffusionכך ניתן לברר בירור מלא את הנושא של 

מנגנוני הגנה פרימיטיביים. לעיתים, לעומת זאת, במטופלים שבוחן המציאות שלהם נראה בהתחלה תואם, 

מותאמות חברתי, לחוסר בשלות ולשיפוט שרירותי מצטברות בהדרגה עדויות לטקט פגום, לחוסר 

וכדומה, עדויות המצריכות הערכה מחודשת של בוחן המציאות. המראיין צריך להעריך את המידה שבה 

מטופלים אלו יכולים לשמור על אמפתיה עם הקריטריונים החברתיים של המציאות על ידי העלאת 

אחרים ועל ידי חקירה של האופי הלא תואם חברתית שאלות המכוונות לתיאור היחסים שלהם עם אנשים 

 של ההתנהגות שלהם, דבר שהם יכולים לספר עליו כבדרך אגב. 

במטופל הגבולי הטיפוסי, הסימפטומים הנוירוטיים נוטים להתמזג בקשיים מפושטים, כלליים וכאוטיים  

קשה או בלתי אפשרי  המלמדים על הפרעה קשה בתפקוד האישיות. כשהאינטגרציה של הזהות לקויה,

לקבל הערכה מקיפה על חיי המטופל. בהמשך לכך, תולדות העבר של מטופלים אלו בדרך כלל לא 

אמינות ומעוותות באורה של הפתולוגיה העכשווית. במילים אחרות, ככל שפתולוגית האישיות יותר קשה, 

אלו, בניגוד לקורה במטופלים כך תולדות העבר פחות אמינות ופחות רלבנטיות לבירור המיידי. במצבים 

עם מבנה אישיות נוירוטי, קשה או בלתי אפשרי לקשר את הקונפליקטים העכשוויים העיקריים עם חומר 

בעל משמעות פסיכו דינאמית מהעבר. ניסיון לעשות כן מוטל בספק. יחד עם זאת ובאופן פרדוקסאלי 

mutually dissociated intrapsychic conflicts ירות בתוכן הגלוי של הדברים שמעלה עולים במה

המטופל עם הארגון הגבולי. הקונפליקטים העיקריים, אם כן, יותר נגישים בראיונות הראשונים של 

המטופלים הגבוליים מאשר בראיונות של המטופלים הנוירוטיים, אם כי הקשר שלהם לעבר נותר 

ם ארגון אישיות נוירוטי מביא באופן מעורפל. בהמשך לכך, בירור האישיות העכשווית של מטופלים ע

טבעי לאינפורמציה על עברם. בניגוד לכך, האינפורמציה הראשונית שמתקבלת ממטופלים עם ארגון 

גבולי על עברם אינה יותר מאשר הרחבה רטרוספקטיבית של הקונפליקטים העכשוויים שלהם עם 

      הדמויות המשמעותיות בחייהם.

ת גבולי, במיוחד אלו עם מבנה אישיות נרציסיסטי, חשוב מאוד להעריך במטופלים עם ארגון אישיו 

סוציאליים ביחד עם האופי של יחסי האובייקט, הינם משתנים  –סוציאלית. מאפיינים אנטי -התנהגות אנטי

פרוגנוסטיים חיוניים לצורך פסיכותרפיה אינטנסיבית עם בעלי ארגון אישיות גבולי וצריך להעריך אותם 

תחילים בטיפול. צריך להעריך עם טקט האם למטופל ובמיוחד למטופל הנרציסיסטי היו קשיים לפני שמ

עם החוק והאם ובאיזו מידה היו התנהגויות אנטיסוציאלית מקדימות דוגמת גניבות, גניבות מחנויות, 

שקרים והתנהגות אכזרית. צריך לעשות את החקירה הזו במסגרת הבירור על אינפורמציה רלבנטית 

וספת שהחולה מעלה בתחומים אחרים. כששאלות אלו נשאלות בצורה ישירה וטבעית בהקשר של נ

אינפורמציה רלבנטית נוספת מהמטופל התשובות הינן באופן מפתיע ישירות וכנות. )באופן טבעי, 

כשהמטופל מודה בחופשיות שהוא שקרן כרוני או "מספר סיפורים" הוא רק נותן סימן אזהרה שהוא ינסה 

   שות זאת בקרוב עם המטפל(.לע

  



 ארגון אישיות פסיכוטי

או היעדרה מבחינה בריאיון הגבולי בין הפרעת אישיות גבולית לשאינה  identity diffusionקיום 

הפרעת אישיות גבולית. קיום בוחן אישיות או היעדרו מבחין בין הפרעת אישיות גבולית למבנים 

 פסיכוטיים.

ם עם מחלה פסיכוטית "פונקציונאלית" בניגוד למטופלים עם פסיכוזה משנית אני מתייחס כאן למטופלי 

לתסמונת מוחית אורגנית חריפה או כרונית. הקבוצה הזו של מטופלים )מחלה פסיכוטית "פונקציונאלית"( 

כוללת את כל הספקטרום של התחלואה הסכיזופרנית, הפרעות אפקטיביות מאג'וריות ופסיכוזות 

א מתאימות לאחד משני הסנדרומים הפסיכוטיים העיקריים. כל המטופלים האלו פרנואידאליות של

מסתמנים עם אובדן של בוחן המציאות. במקרה הטיפוסי של מחלה פסיכוטית, כבר תגובתו של המטופל 

לחקירה הראשונית יכולה ללמד על חסר בבוחן המציאות ומעבר לכך: חוסר יכולת שכזה לענות בצורה 

ל המראיין מצריך בירור מלא של הספקטרום של מחלה פסיכוטית פונקציונאלית ברורה לשאלות ש

    ותסמונת מוחית אורגנית חריפה או כרונית.

במקרה הקיצוני של מטופל שאינו מגיב לחלוטין לחקירה הראשונית המראיין צריך בתחילה לנסות  

אם הוא שמע את השאלה ואם הוא הבין אותה. אם המטופל היה מסוגל להיכנס לחדר ונראה  ולחקור איתו

מודע וערני לסביבתו אזי מוטיזם כזה מלמד קרוב לודאי על מחלה פסיכוטית פונקציונאלית ולא על 

תסמונת מוחית אורגנית. יחד עם זאת, מוטב למראיין להתקדם לאורך היקף המעגל של תסמיני העוגן 

ור את הסנסוריום ואחר כך זיכרון ואינטליגנציה לפני שהוא מתמקד בבוחן המציאות ובסימפטומים ולחק

    הפסיכוטיים העיקרים בהתנהגות, אפקט, תוכן החשיבה וארגונה והלוצינציות.

ניתן לחקור את הסנסוריום קודם כל על ידי בדיקה של הקשב: "שאלתי אותך מספר שאלות ולא ענית 

והבנת מה ששאלתי?". אם המטופל ממשיך שלא להגיב, ניתן לבדוק אם הוא מסוגל  להן. האם שמעת

במקרים   להראות שהוא שומע, מבין, מסכים או שלא מסכים על ידי הנעת ראשו וסימנים אחרים.

   קיצוניים כאלו חשוב להבהיר אם הוא שומע ואם הוא מנסה לתקשר אפילו שאינו יכול לדבר.

רור כזה מצביע בדרך כלל על נגטיביזים כחלק מתסמונת קטטונית בפרט או מחלה היעדרה של תגובה לבי 

מוטורית קיצונית כחלק ממחלה דיכאונית קשה. לעיתים, בחולה -סכיזופרנית בכלל או על איטיות פסיכו

שאינו מגיב כלל, בדיקה ישירה של מאפיינים קטטונים, במיוחד נגטיביזים יכולה לעורר התנהגות הפוכה 

ו/או מנח סטריאוטיפי או התנהגות שמלמדת על מחלה סכיזופרנית.  flexibilitas cereaיות שניתנו, להנח

במקרים אחרים, ניתן להגיע לאינפורמציה דפיניטיבית רק על ידי בירור מלא של ההיסטוריה של המחלה 

לסביבתם, חולים אורגניים, עם רמת הכרה שמספיקה לכך שיהיו ערניים  הנוכחית ממקורות אחרים. 

יכולים להגיב לשאלות פשוטות )דוגמת שאלות על התמצאות, הכרה, הבנה ושיפוט של הסיטואציה 



)מכיון שנושאים אלו מכוסים היטב   הספציפית( וכך ניתן להשלים את ההערכה של הסנסוריום.

 במדריכים לבדיקת הסטאטוס המנטאלי אני לא מביא דוגמאות לשאלות אלו כאן(.

אול הראשוני מסתבר שהסנסוריום של הפצינט הינו תקין, ניתן לבדוק האם העדר אם במהלך התש 

התגובה, או התגובה המבולבלת, לקבוצת השאלות הראשונית, הינה עקב בעיה בזיכרון או באינטיליגנציה, 

 ( את השאלה בעת שמתכונן לתשובה.retainכלומר אי יכולת הבנת השאלה או העדר היכולת לזכור )

כניסה לתיאור מדויק של אובדן של יכולת קוגניטיבית המאפיין סינדרום של פגיעה מוחית  שוב, ללא 

אורגנית ,הייתי מעוניין להדגיש את הנקודה, שכאשר פציינט מדגים העדר יכולת לענות לקבוצת השאלות 

ציה, הראשוניות, יש לחקור את סימפטומי העוגן המשקפים אבנורמליות בסנסוריום, זיכרון ואינטיליגנ

 לפני שחוזרים לסימפטומי העוגן של הפסיכוזה הפונקציונלית.

אם ניכר כי הפציינט מגלה הפרעות ורבליות או הפרעות התנהגות שאינן ורבליות, אך ללא הפרעה 

בסנסוריום או בזיכרון , אזי על המראיין לחזור לקבוצת השאלות הראשונית בהקשר של מה מביא את 

קשייו, ציפיות מהטיפול ומהו מקומו הנוכחי. אם התגובה למעגל התשאול הפציינט לטיפול, טבעם של 

השני עדיין אינה תואמת, מבולבלת או מבלבלת, או מלווה באפקט או התנהגות, הנראים בלתי תואמים, 

אזי על המראין להתמקד על תוכן מחשבות, אפקט והתנהגות פתולוגים. ואז, תוך שימוש בטאקט, לחלוק 

הפציינט ולחקור בפרוטרוט את מידת היכולת של הפציינט לאמפטיה עם התרשמותו של  את תצפיותיו עם

 המראיין לגבי תגובות הפציינט כמוזרות או מבלבלות.

אם ברור שבוחן המציאות נפגע בכל אספקט של התנהגות מחשבה או אפקט של הפציינט במהלך הראיון, 

, ועל המאבחן לשנות גישה כלפי ההתיצגות אבחנה של פסיכוזה פונקציונלית צריכה להלקח בחשבון

הפגועה של הפצינט ע"י ניסיון לחקור יחד עימו משמעויות אפשריות של התיצגויות אלו, במונחים של 

החויה הסוביקטיווית של הפציינט. או, במילים אחרות, כאשר התקבל אישור לאובדן בוחן המציאות, יש 

ונפורנטלית( וברדיפה אחר חוויתו הפנימית, המתאימה יתרון בזניחה זמנית של הגישה המתעמתת )הק

לההתיצגות ההתנהגותית. העמקה בחקר החוייה הסוביקטיווית יכול להוביל להבנה טובה יותר של 

הקשרים בין האפקט, חשיבה והתנהגות ולפתוח את הדרך אל האבחנה המבדלת. האם הפציינט סובל 

)עם חוסר ארגון של הקשרים הללו( או סובל ממחלה  (schizophrenic illness)ממחלה סכיזופרנית 

אפקטיבית, )בה ארגון פנימי מקשר בחוסר התאמה בין אפקט, התנהגות וחשיבה, כך שרמה מסוימת של 

הרמוניה פנימית בין התיפקודים הפסיכוטיים נשמרת בתוך ארגון פתולוגי )?( ( הערכה של חוויה 

של העדר בוחן מציאות, אבחנה שהתבססה קודן לכן על הלוצינטורית יכולה להעשיר את את האבחנה 

. אישור הלוצינציות מצביע פר הגדרה על אובדן של  interactional -תהליכים המשפיעים זה על זה 

בוחן מציאות. בדומה, אבחנה של דלוזיות גם כן מצביע על אובדן בוחן המציאות ובד"כ מספק רמזים 

 ת.נוספים על טיבעה של המחלה הפסיכוטי



וקונפורנטציה עם   עקרון כללי של הראיון המובנה עם פצינטים פסיכוטיים הוא שברגע שיש התבהרות 

מאשרת אובדן בוחן מציאות, הלך המחשבה, עיוותי המציאות וחוויתו הפנימית של הפצינט אינן   טקט

יה מקסימלית יותר. ההפך הוא הנכון, בשלב זה יש להשקיע מאמץ בלהביע אמפט challengedמאותגרות 

במטרה להעמיק את ההבנה של ההליך הפסיכוטי עצמו. ובאותו   עם המציאות הפנימית של הפצינט,

-מטבע, בשלב האמצעי ובסיומו של הראיון המובנה אצל פצינטים פסיכוטיים, המאבחן באופן טוטלי

implicitly  וזר לפציינט מתאים את התערבויותיו לעיוות הקשה באינטראקציות עם הפצינט, ובכך ע

 להשיג סיום ראיון בצורה מפחיתת חרדה ולא מאיימת.

אצל חלק מהחולים הפסיכוטיים התקשורת הראשונית תואמת וחופשיה יותר שם, רק החקירה של מה  

שנראה היה כפתולוגיה אישיותי חריפה, מביא את המראיין להערכה של בוחן המציאות ולבסוף להחלטה 

לראיון של פצינט גבולי   ן במקרה זה יכול להראות הרבה יותר דומהשבוחן המציאות פגום. הראיו

טיפוסי. למעשה פצינטים עם הלוצינציות ודלוזיות אמיתיים יציגו לפעמים בהתחלה את 

ואת ההלוצינציות   )ואפילו אובססיוויות( over-valued –כמחשבות מוערכות יתר על המידה   הדלוזיות

ות(. בתנאים אלו, יכולה לעזור החקירה של עד לאן הפציינט מנסה לשמר כאילוזיות )או פסאודוהלוצינצי

 הערכה "נורמלית" או "הגיונית" של חשיבתו או של תפיסה חושית וזאת מפחד שיחשב ל"משוגע". 

לדוגמא, שאלה אילוסטרטיבית יכולה להיות "סיפרת לי שלפעמים אתה מרגיש שאתה המשיח )ישו  

ע לכך שאינך המשיח, האם יכול להיות שעמוק בפנים אתה משוכנע שהינך במקור( אבל, ברור שאתה מוד

זו תפורש על ידיי או על ידי אחרים כ"שיגעון" במילים  convictionהמשיח אך אתה חושש שהודעה 

אחרות, באופן פוטנציאלי ישנן דלוזיות או הלוצינציות, בוחן המציאות צריך לכלול קונפרונטציה עם 

 אך גם עם המציאות הפסיכוטית באופן שאינו מאיים.המציאות החיצונית 

" הכוונה לבוחן realty testing -לא הבין האם במשפט האחרון "בוחן המציאות  י.ד.-)הערה: המתרגם

 -המציאות של הפציינט או הדרך שבה הבודק בוחן את המציאות, או את בוחן המציאות, של הפציינט

 "בוחן המציאות צריך לכלול קונפרונטציה"( 

כאשר החקירה של אי התאמת התנהגות אפקט או תוכן חשיבה אינו מבהיר את נושא בוחן המציאות,  

ר דלוזיות או הלוצינציות, נדרשת טכניקת ראיון נוספת, מורכבת וכאשר אין אינדיקציה ברורה להעד

יותר. כלומר פירוש ב"כאן ועכשיו" של מנגנוני ההגנה הפרימיטיוויים. כפי שהצעתי בעבר )ראה פרק 

פירוש מנגנוני הגנה פרימיטיוויים ב"כאן ועכשיו" נוטה להגביר את בוחן המציאות בפצינטיים   (1

 ינטים פסיכוטיים.גבוליים, ולהפחיתו בפצ

  



לדוגמא, התערבות טיפוסית המפרשת הזדהות השלכתית יכולה להיות "שמתי לב שאתה מדבר עמי באופן 

זהיר ומפוחד, כאילו שאתה חושש מאיזו סכנה הקשורה אלי. כמו כן הבחנתי שאתה מעקם פרצוף 

(frowning  יכול להיות שאתה מפחד )...אחשוב עליך דברים  שאני  ( לגבי חלק משאלותי )לדוגמא

רעים, או אף אתקוף אותך בדרך כלשהי כי אתה מפחד מנטיות דומות בתוך עצמך כמו הרגשה של זעם או 

 ביקורתיות כלפי?" 

על טבעם של יחסי האובייקט   הפירוש של הגנות פרימיטיוויות הינו קשה, על המאבחן לפתח היפותזה 

טיבים )?(. הוא צריך גם לפתח היפותיזה על התפקוד של פרימיטיווים, פנטסטים, או דיסוציא -המופעלים

 מנגנוני ההגנה הפרימיטיווים, ואז הוא צריך לחלוק זאת עם הפציינט.

לעיתים יכולים להיות שיפור או החמרה דרמטיים באינטראקציה המידית, בעקבות פירוש ההיפותזה,  

פראנואידלית אשר שימרו מודעות -יתבמקרים האחרים התגובה אינה ברורה. פציינטים עם מחלה פסיכוט

מספקת של המציאות לשם הסתרת מחשבותיהם או פחדיהם האמתיים יכולים להראות בכוונה מעורפלים 

לאחר התערבות מגששת זו. חלק מהאתגרים הקשים ביותר בראיון המובנה )וגם   -evasivenessיותר 

שר אצלם האבחנה המבדלת בין אישיות בכל גישה אבחנתית( מוצגים על ידי פציינטים פרנואידלים א

פראנואידלית לבין פסיכוזה פראנואידלית אינה ברורה. ראיונות חוזרים יכולים להידרש למען השגת 

 מסקנה דפיניטיבית.

דפרסיבית, הדגש -במקרה של חולים על מחלה פסיכוטית אקטיבית, בייחוד סכיזופרניה ומחלה מאנית

, עם  presenting symptomsטבעם של הסימפטומים המוצגים  העיקרי של הראיון המובנה יהיה על

מטרה של איבחון הפסיכוזות העיקריות ותתי הסוגים שלהן. במיקרים אלו, ובחולים עם מחלה מוחית 

, כאשר בוחן המציאות פגום, בדיקה שיטתית של תולדות המחלה הנוכחית ושל תולדות OBSאורגנית 

 רים ואינו חלק מהראיון המובנה עצמו.העבר דורש, בד"כ מידע ממקורות אח

כפי שהוזכר קודם לכן, אי יכולת של הפציינט להגיב באופן תואם לקבוצת השאלות הראשונית יכול 

( או אובדן משמעותי של  acute organic brain syndrome -להעיד על הפרעה בסנסוריום )המתאים ל

(. כאשר הפציינט נראה בהכרה  chronic organic brain syndrome-זיכרון ואינטליגנציה )המתאים ל

אך אינו מגיב לתשאול הראשוני, מגיב בצורה בלתי מאורגנת, בצורה מינימליסטית או בלתי מספקת, או 

 cyclingי.ד.(  -שהוא מציג גישה מבולבלת או פרפלקסיה, יש להמשיך להתגלגל )ע"ג התרשים המעגלי

 ערכה של סנסוריום, זיכרון ואינטיליגנציה., אל הpresenting problemמהבעיה המוצגת 

, אוריינטציה, רמת induced-ספונטאני ו attentionהערכה של הסנסוריום הכוללת בדיקה של הקשב  

 chronic organic brain-ההכרה, הבנה ושיפוט יכולים להבהיר האם מדובר במצב בלבולי המתאים ל

syndromeה פונקציונאלית. ובייחוד סכיזופרניה חריפה , או האם מצב בלבולי זה מייצג פסיכוז

(, הערכה, בטקט, של ערנות הפציינט לקשייו בהבנת שאלות המראיין, או   DSM III-)סכיזופרניפורם ב



את כל הסיטואציה של הראיון, יכול, באופן הדרגתי,להביא למידע על דיסאורינטציה, ירידה בהכרה, 

.  chronic organic brain syndrome-כול אלו אופייניים ל – conceptsוקושי דיפוזי בהבנת רעיונות 

ובניגוד לכך תגובה אידיוסינקראטית, אשר בה פרפלקסיה ובלבול קיימים יחד, עם מערכת רעיונות 

מורכבת )פורמולציה( ביזארית אך מאורגנת יותר מאפיין סכיזופרניה. סידרה של שאלות ישירות 

וקונפרונטציה עימם, וחקירה של יכולותיו להסתכל על   קשורתלהבהרת הקשיים אותם הפציינט חש בת

 יכולים לתרום לאבחנה מבדלת של מצב בלבולי אורגני מול סכיזופרני.  introspect–עצמו 

אצל החולים אשר הקושי להגיב ולהבין את סט השאלות הראשוניות, נראה כחסר בזיכרון או הבנה  

, של הקשיים יכול להביא להערכה שיטתית של תפקודי open ventilationאינטלקטואלית, אוורור פתוח 

יכול לומר "אני תחת הרושם, מתגובתך שאתה נאבק עם בעיות   זיכרון ואינטליגנציה. לדוגמא המראיין

בזיכרון או בריכוז. אפשר לשאול אותך כמה שאלות להבהיר האם באמת ישלך בעיה בזיכרון" אמירה כזו 

 רכה סיסטמית, סטנדרטית יותר, של תפקודי אינטליגנציה וזיכרון.יכולה להתחיל מעבר אל הע

אם וכאשר חסרים בזיכרון ובאינטליגנציה אושרו המראיין יכול באופן טנטטיבי לחקור עם הפציינט את  

מידת המודעות שלו או כמה הוא עסוק בקשייו בהזכרות או בארגון מחשבותיו וכמה זה מפריע לו. אם 

הבין את קשייו או מתכחש להם, קונפרונטציה הנעשית בטקט יכולה לבדוק את הפציינט לא מסוגל ל

הדיסקרפנס בין תצפיות המאבחן ודיווחי הפציינט. אם קונפרונטציה כזו מעמיקה את ההכחשה, יש להניח 

כי קיים אובדן בוחן המציאות בנוגע לחסרים אורגנים אלו והמראיין יכול להניח, טנטטיבית, אבחנה של 

 )כלומר סנידרום מוחי אורגני כרוני עם אובדן משני של בוחן המציאות( דמנציה

במקרה קשה פחות של סינדרום אורגני כרוני הפציינט יכול להציג מודעות מסוימת לקשייו ולהכיר בהם.  

למרות זאת, העדר חרדה או דיכאון תואם עקב אובדן זה, יכול להצביע על שינויים אישיותיים ואובדן של 

מציאות המתאים לדמנציה. תחת תנאים אלו, לפני שחוקרים את הדיסקרפנס בין הזיכרון והיכולת בוחן ה

האינטלקטואלית של הפציינט מצד אחד, ומצב האפקט מצד שני, יכול לעזור לבדוק האם הפציינט חווה 

של  קשיים דומים בהקשר של לימודים, עבודה, אנשים אחרים וחייו החברתיים באופן כללי. חקירה זו

גלגול מחדש על המעגל,  recyclingסימפטומים של סימפטום מוחי אורגני כרוני, מורחבת בצורה של 

 דרך הערכה של הסימפטומים הנוירוטיים ותכונות אופי פתולוגי בחיים החברתיים של הפציינט.

(ולהערכה בצורה זו ראיון מובנה יכול לתרום לאבחנה המבדלת של מצב בלבולי )אורגני מול סכיזופרני 

של חומרת ההדרדרות האישיותית ואובדן בוחן המציאותבסינדרום אורגני כרוני כלומר הערכה של 

 הדמנציה.

  



בגדול כאשר המראיין רואה שלפציינט יש קושי להגיב לשאלות הראשוניות או שהוא נראה מאוד חרד, 

הוא הוא צריך לשאול האם  מדוכא או מבולבל מהן הוא צריך לחלוק את רשמיו עם הפציינט. יתר על כן

יכול  apprehension האם התרשמות זו תואמת להרגשתו של הפציינט על עצמו והאם הפחד ואי הנוחות 

להיות קשור לראיון עצמו. גישה כזו, בעצם, להבעה של פחד ואי נוחות צריכה להיות מיושמת לכל 

ינטים עם הפרעת אישיות פרנואידית הספקטרום של הפסיכופתולוגיה. מיקרים פסיכוטיים, אורגנים ופצי

ודומיהם(יכולים להראות  timidityקשה ודרגה גבוהה של עיכובים חברתיים )בישנות, חוסר בטחון עצמי 

מאוד חרדתיים בראיון בייחוד בשלביו המוקדמים. מצד שני התשאול הראשוני עם מאפייניו המבניים יכול 

פסיכוטיים ע"י התאמה של הפנטזיות שאינן -לא אורגנים, -לכלול אפקט מרגיע על פציינטים לא

ריאליסטיות לראיון עצמו. לכן הימשכות חרדה משמעותית לאחר השלב הראשוני בד"כ מרמז על 

 פסיכופתולוגיה קשה מסוג כלשהו.

 שלב הסיום של הראיון המובנה 

לאחר סיום החקירה של הסימפטומים הנוירוטיים, תכונות אופי פתולוגיות, ניתוחי הגנה פרהדומיננטים 

predominant defensive operations  אידנטטי דיפיוזין, בוחן מציאות, וסימפטומי עוגן מג'ורים

צריך להזמין פסיכוטים או אורגנים, המראיין צריך עתה להסביר לפציינט שהוא סיים את משימתו. הוא 

אז את הפציינט לספק לו את אינפורמציה בקשר לנושאים נוספים הנראים חשובים לפציינט, או שנראה לו 

שחשובים למראיין לדעת. שאלה שיכולה מאוד לעזור היא: "מה אתה חושב שהייתי צריך לשאול אותך 

ים חוזרים של אזורים ולא שאלתי?" שאלה זו יכולה להביא לפעמים למידע חדש ומשמעותי או לשיקופ

שכבר נחשפו, כמו כן זה מספק הזדמנות לפציינט להביע חרדות שהופעלו בעת הראיון אשר ניתן כעת 

 לחקור אותן לעומק ולהפחיתן ע"י הבאה של שיקולים מציאותיים )?(.

להעלות שאלות אלא גם למראיין להגייה  חשוב להשאיר מספיק זמן בסוף הראיון לא רק בשביל הפיינט 

עליהן ולעסוק בחרדה בלתי צפויה או הסתבכויות אחרות. המראיין יכול להחליט על הורך בראיונות 

אבחנה סופית, או שאולי שני המשתתפים יצטרכו זמן נוסף לשקול המלצות   נוספים טרם החלטה על

. בכל מקרה יש לשתף   treatment disposition טיפוליות, או שאולי ניתן כבר להגיע להחלטה טיפולית

את הפציינט בתהליך קבלת ההחלטות המראיין יכול להגיד לפציינט כי הוא למד מספיק עליו בכדי להגיע 

להמלצות או שהוא מרגיש שהוא היה מעוניין להמשיך בהליך האבחוני; בכל מקרה המראיין יחפוץ להשיג 

 מידע ממקורות נוספים.

ן המובנה הינו הזדמנות קריטית להערכת המוטיבציה של הפציינט להמשך ההליך הדיאגנוסטי סיום הראיו 

או הטיפולי, ניהול של סכנות אקוטיות אשר אובחנו ודורשות פעולה דחופה )לדוגמא אובדנות אצל חולה 

כפי  דיכאוני(, ולמידת היכולת של הפציינט להתמודד ולהגיב באופן חיובי להצהרות בנוגע לבעיותיו,

צריכה להביא בחשבון את האפשרות של המאבחן להרחיב   consultationשנתפסות ע"י המראיין. כל 



אותה עם ראיונות נוספים במידת הצורך. רוב הפציינטים בד"כ יעריכו את הפסיכיאטר כאשר הוא מודה 

 צרכי הטיפול.בכנות שאף על פי שהוא למד הרבה הוא עדיין לא יודע מספיק להחליט מה יהיו אם בכלל 

 הערות נוספות בקשר לגישת המראיין 

ראיון מובנה דורש זמן כולל זמן להתחבטות בעת התקדמות הראיון. לכן אני ממליץ על לפחות שעה וחצי 

לאחר הרבה   borderline diagnosis research projectתוקדש לראיון ראשוני. בפרויקט שלנו 

דקות. בטיפולי הפרטיים אני  10-15פרדים ע"י הפסקה בת דקות מו 45אימונים התפשרנו על פעמיים 

 בד"כ מקדיש את השעתיים האחרונות של היום לראיון ראשוני של פציינט חדש.

המאבחן צריך להיות נינוח, באופן יחסי, בשיאו במובן של לא להיות מוסח ע"י אירועים חיצוניים, ובמצב  

תשומת ליבו ממוקדת בפציינט. למרות )ואולי בגלל( שהוא ער אמוציונאלית, ומקבל, מודע לרקע וכל 

המראיין יכול בהתחלה להראות כאדם האידיאלי לפציינט הוא  unobtrusive  גישתו הבלתי מתבלטת

יכול לעורר נטיות חזקות לאידיאליזציה או תלות בפציינטים עם יכולת לאמון בסיסי ללא קשר לחרדות 

ים עם הפרעות קשות ביחסי אובייקט, חוסר יכולת לאמון בסיסי, ולקשיים שהביאו אותו לטיפול. אצל חול

גישות פארנואידליות או קנאה בלתי מודעת אינטנסיבית, עצם השקט הקבלה וה"חוסר מוטרדות" של 

  derogationהמאבחן יכול לעורר חשד, טינה, פחד או סטייה מנתיב 

יין, ריאליסטים, מותאמים חברתית בכל מקרה יחסים כפולים נוצרים במהירות בין הפציינט למרא 

מטופל ומתחת לזה יחסים המשקפים את ההעברה והגישות הדומיננטיות, וההעברה  -לסיטואציה של מטפל

קאונטרטרספרנסיאליות. האחרון  disposition שבאופן פוטנציאלי מגיבה לכך מצד המטפל רגשות

ריאליסטי(. -גם פנטזיה וגם האופי הלא מפעיל יחסי אובייקט קונפליקטואלים, פנטזיונלים )במובן של

, ארוטיות, אגרסיביות או תלותיות, מודעות או שאינן מודעות,  dispositionביטוי מוקדם של רגשות 

אפקטיביות  disposition מצידו של הפציינט יוצר לא רק ערנות קוגניטיבית אליהן אלא גם רגשות 

 תואמות ומשלימות

. חקירה של עולמו הפנימי 1הן צריך לטפל באופן סימולטאני משימות ב 3המאבחן עומד מול  

. שימוש בתגובותיו 3. הסתכלות על התנהגות הפציינט והאינטראקציות עימו 2הסובייקטיבי של המטופל 

הרגשיות לפציינט לשם הבהרת טיבם של יחסי האובייקט המופעלים מתחת לפני השטח. יחסי אובייקט 

בקשר  formulateלקדם את המראיין לעבר קביעת מערכת מסקנות אלו הינם חומר הבסיס שצריך 

לפירושים מראש )טנטיבים( ב"כאן ועכשיו" של תפקודי ההגנה של הפציינט, אם והיה ותפקודים אלו 

 מופיעים, מתבלטים ודורשים בדיקה והתייחסות.

  



מו ועל התיצגותו של האמיג' שיש לפציינט על עצ  מפרספקטיבה שונה המאבחן גם בונה בראשו מודל

הפנימית. במקביל הוא בודק מהי מידת התקשורת ביניהם והאם היא יכולה להביא לבניית מודל כזה. 

עימם יש לפציינט   significant othersהמאבחן גם מנסה לבנות בראשו דגם של האחרים המשמעותיים 

הם? כאן, כמובן, המאבחן אינטראקציות ומעלה שוב את השאלה האם ניתן לשמר התיצגות אינטגרלית של

 .identity integration Vs identity diffusionמעריך 

ושוב מפרספקטיבה שונה המאבחן מעריך מה נראה הכי לא תואם באפקט של הפציינט דרל תוכן או  

התנהגות, מכין עצמו לבחון את הנחותיו עם הפציינט באופן כנא אך מלא בטקט, מעריך בהקשר הזה את 

הפציינט לחוש אמפטיה לתחושותיו של הבודק, אשר משקפות מצד אחד את יכולתו של יכולתו של 

וברמה אחרת לבדוק את יכולתו של הפציינט לבחון   introspection or insightהפציינט לבדיקה עצמית 

 את המציאות.

ניסיון מילוי של כל משימות אלו הוא קשה ודורש ידע וניסיון עם בדיקת מנטל סטאטוס סטנדרטית.  

פסיכוטרפי בעבודה פירושית עם התפתחות טרנספרנס וניסיון קליני עם ספקטרום רחב של פציינטים 

פסיכיאטרים . זוהי, למרות הכול, טכניקה שניתן ללמד ולרכוש גם ע"י פסיכיאטרים מוכשרים שנה 

כול להיקרא שלישית בהתמחות ולפתח אותה בהמשך עם הניסיון והתרגול. הראיון המובנה מייצג מה שי

"הדור השני" של הקודם "ראיון דינאמי" אשר שיקף את השפעתה של מסגרת פסיכואנליטית על 

 ההתייחסות לראיון אבחנתי בפסיכיאטריה תיאורית.


