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שם המרצה :ד"ר ויגלין דינה
שם הקורס :פסיכודיאגנוסטיקה אינטגרטיבית
קוד קורס60-835-01 :
סוג הקורס :הרצאה
שנת לימודים :תשס"ח סמסטר :א' היקף שעות 2 :ש"ס
א .מטרות הקורס:
העמקת הידע התיאורטי ,הקליני והמחקרי באבחון )על מרכיביו השונים( לצרכי יישום תהליכי אבחון
פסיכודיאגנוסטי ותכנון טיפול .יושם דגש על שיטות הניתוח העדכניות של חומרי האבחון ,איכותן המתודולוגית
והאינטגרציה של כל חומרי האבחון לקבלת תמונה מהימנה תקפה ומקיפה של הנבחן.
ב .תיאור הקורס:
הקורס יעסוק בחיבור שבין הפסיכופתולוגיה ,תורת הריאיון והפסיכו -דיאגנוסטיקה תוך העמקת הידע בכלי הניתוח
המקובלים והיכרות עם סולמות ספציפיים )כגון  ,(MOA, EII, SCORS, ROD ,כמו גם עם כלים יעודיים
שמטרתם לסייע בניתוח אינטגרטיבי ומקיף של הממצאים ,בגיבוש אבחנה מבנית והרחבת האפשרות לדיון באבחנה
פנומנולוגית.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
במהלך הקורס נשכלל את יכולות ההתבוננות האינטגרטיבית בממצאי האבחון השונים ונקדם כתיבת דו"חות
אבחוניים מקיפים וקוהרנטיים המבטאים התבוננות זו .נלמד כיצד הפרעות שונות באות לידי ביטוי בבטריית
המבחנים  -נדון דרך דוגמאות בהפרעות מהספקטרום הפסיכוטי ,הפרעות מהספקטרום האפקטיבי ,הפרעות
התנהגותיות ,הפרעות התפתחותיות והפרעות אישיות .כמו כן ,נדון במצבים קליניים שונים כגון אובדנות ,חרדה,
הפרעות אכילה ועוד – וביטויים במבחנים .כל הפרעה תיסקר על בסיס ממצאי בטרית המבחנים המקובלת
) ,WAIS-IIIבנדר ,II-רורשך ,(TAT, HTP, MMPI-II ,הן דרך מרכיבי האבחנה המבנית )קרנברג
/מקווילאמס( והן דרך ההתייחסות הפנומנולוגית )קרי .( DSM-V

ג.

דרישות קדם:
•
•

ד.

קורס מבחני השלכה
קורס הערכה קוגניטיבית

חובות  /דרישות  /מטלות:
•
•
•

נוכחות חובה
קריאה בהתאם לדרישה
הצגה והגשה של ממצאי האבחון וכתיבת דו"ח אבחוני אינטגרטיבי

ה .מרכיבי הציון הסופי :
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השתתפות ועבודה בכיתה

•

הצגת המקרה האבחוני וכתיבת דו"ח אינטגרטיבי

•

: רשימת קריאה.ו
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 במהלך השנה יינתן חומר קריאה בהתאם למקרים ולשאלות האבחנתיות הספציפיות שיוצגו סביב,בנוסף
האבחונים של כל סטודנט
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