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שם המרצה :ד"ר אורי רסובסקי
שם הקורס :פסיכופתולוגיה
מספר הקורס:

60-898-01
סוג הקורס :שיעור

שנת לימודים :תשע"ג

סמסטר :א+ב

היקף שעות 2 :ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
בקורס זה ילמדו הפרעות הנפש השונות כמו גם מאפייני האישיות הנורמלית והאישיות
הפתולוגית ,תוך כדי קישור הפסיכופתולוגיה למקורות ההתפתחותיים ולנקודת העצירה
ההתפתחותית .בקורס ילמדו מאפייני האישיות הנוירוטית ,האישיות הגבולית ,הפרעות
אישיות וכן הפסיכוזות הסכיזופרניה ומחלות אפקטיביות במספר היבטים ועל פי מספר
קריטריונים .ילמדו עקרונות האבחון הפנומנולוגיה )על פי ה DSMו (ICDוהאבחנה הדינמית
)על פי קרנברג וה .( PDM)-תיערך הדגמה קלינית של הפתולוגיות השונות והטיפול בהן.
ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(
א .התיאוריות ההתפתחותיות התורמות להבנת הפסיכופתולוגיה :ויניקוט ,מלני קליין,
מרגרט מהלר ,גון בולבי ופונגי.
ב .ב .רמות ארגון האישיות על פי קרנברג וה  :PDMרמה נוירוטית וגבולית –
המאפיינים ,האטיולוגיה ,הביטויים הקליניים וההתוויה הטיפולית.
ג.

פסיכוזות :סכיזופרניה והפרעות אפקטיביות.

ד .הפרעות אישיות -הפרעת אישיות גבולית ,היסטריונית ,אנטיסוצאלית ,נרקיסיסטית,
סכיזואידית ונמנעת.
ה .הטיפול בהפרעות האישיות השונות.

מהלך השיעורים:

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
מס' השיעור

נושא השיעור

1

הקדמה-
פסיכופתלוגיה

2

תאוריה
התפתחותית-

3-4

מרגרט מהלר

-5

דונלד ויניקוט

6

בולבי

7

פונגי-מטנליזציה

8

האבחנה
ההתפתחותית

9

הצגת מקרה של
אבחנה התפתחותית

10-13

האבחנה המבנית של
קרנברג

14-15

הפרעת אישיות
גבולית

16-17

הפרעת אישיות
נרקיסיסטית ואנטי
סוציאלית

18-19

הפרעת אישיות
היסטוריונית

20-21

הפרעת אישיות
סכיזואידית ונמנעת

22-26

הפסיכוזות,
סכיזופרניה והפרעות
אפקטיביות

ג .חובות הקורס:

השתתפות בקורס חובה.
רשימת קריאה חובה

קריאה נדרשת

הערות

. אין דרישות קדם:דרישות קדם
: מטלות/  דרישות/ חובות
.חובת נוכחות בשיעור
קריאת ספרות נדרשת
:( ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי
 הבחינה מתייחסת לנלמד בכתה.הציון בקורס הינו ציון הבחינה בסוף השנה
. ולביבליוגרפיה

רשות( מה שמסומן בכוכבית * חובה/ )חובה: ביבליוגרפיה.ד
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