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אניאבלהפסיכוזה,בהיווצרות

הבעייתיההתחלתישהמצבטוען

עליהםמקשהאדםבניבאותם

חברתיות,מוסכמותלקלוטכךכל

דופןליוצאיאותםהופךשהואער

נפשעוגמתלהםוגורםומבוררים,

שהיאלנוירוזה,בניגודביותר.קשה

דיכאוןעםהתמודדותשלתוצאה

החי־הסביבהעםביחסיםשמקורו

צונית,

$TS1$,החיצונית$TS1$

$DN2$,החיצונית$DN2$בחי־סכיזופרניהשלבמצב

רת

$TS1$בחירת$TS1$

$DN2$בחירת$DN2$קיצוניממצבנובעתההתנהגות

אתסובללאארםשבופנימי,יותר,

באל־בוחרשהואכךכריערעצמו

טרנטיבה

$TS1$באלטרנטיבה$TS1$

$DN2$באלטרנטיבה$DN2$פסיכוטיתהתנהגותשל

רופא.אומרמצבו״,אתהמקבלת

רופאמתארהאחרוןבמאמרו

שלהמהירהבחירהתהליךאת

ואתהנפשיתההפרעהאתההכרה,

מספקתשהיאהעצמיתההונאה

נמצא״כשאתהבהפרעה.ללוקה

תהליכיםישנםנפשיתבמצוקה

אינטואיציה.שלתת־הכרתיים

שישספונטנייםתהליכיםאלה

אותנומשמשיםוהםרציונל,בהם

הח־קבלתנדרשתשבהםבמקומות

לטות

$TS1$החלטות$TS1$

$DN2$החלטות$DN2$דניאלהפרופ'כמוחוקרים

ואחרים,נובלפרםזוכהכהנמן

מאמ־הללוהתהליכיםעלכתבו

רים

$TS1$מאמרים$TS1$

$DN2$מאמרים$DN2$,הואבמאמרמסביר.הוארבים״

הפתרוןלפיומורכב,מנגנוןמפרט

ברובדמתגבשנסבלהבלתילמצב

מתג־למעשהשםתת־ההכרה

בש

$TS1$מתגבש$TS1$

$DN2$מתגבש$DN2$נפשבהפרעתלבחורהרעיון

'מציע'״תת־ההכרהאחרת.אוכזו

זוהיאההכרהאבלהפתרון,את

המעשיםאתלממששמחליטה

מתוךרציונלי,באופןוההתנהגויות

האדם״,שלמצבואתלשפרכוונה

טוען.הוא

24בעמודהמשך
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מהגגלרדתאיןבעצמךתבחרמשוגע,

שלשגרתיתלאתיאוריהבחירה.שלענייןשהכללהיותיכולסכיזופרניה?אנורקסיה?דיכאון?

מודעבאופןבושבוחרהאדם,עללטירוףהאחריותאתמטילהרופאיעקבהפרופסור

12מעמודהמשך

לא־גורםההפרעהאימוץ

רם

$TS1$לארם$TS1$

$DN2$לארם$DN2$ומאפשרהתחושהלשיפור

הזהבשלבאולםלהתמודד,לו

המוד־עםלהתמודדנדרשהוא

עות

$TS1$המודעות$TS1$

$DN2$המודעות$DN2$העצמיהשיפוטועםלמעשיו

והחברתי.

פיעללפעולה,נכנםכאן

השכ־ההסחה,מנגנוןרופא,

חה

$TS1$השכחה$TS1$

$DN2$השכחה$DN2$המאפשרהעצמית,וההונאה

במנותקלכאורהלפעוללאדם

היתר,ביןכולל,הואלתודעתו.

האינ־בקידודמכוונותהפרעות

פורמציה

$TS1$האינפורמציה$TS1$

$DN2$האינפורמציה$DN2$במוח,הזיכרוןבאזור

מהעיסוקכתוצאהדעתוהפחות

החרשים.בסימפטומיםהתדיר

רעיםאחרותהיתהלו

להת־בנוגעוקליניתתיאורטית

פתחות

$TS1$להתפתחות$TS1$

$DN2$להתפתחות$DN2$הנפש,בהפרעותולטיפול

מתויגהיהעצמושרופאייתכן

מאהאחריגםמהן.באחתכלוקה

הנפשבריאותעולםמחקר,שנות

ורופאמתמיד,ומפולגמשוםע

מסו־שלוהתיאוריהשרקסבור

גלת

$TS1$מסוגלת$TS1$

$DN2$מסוגלת$DN2$ביןהסתירותאתליישב

ידהולכתהיאהשונות.הגישות

כךעלהחריפההביקורתעםביר

מקו־אתמפנההנפשישהטיפול

"לא

$TS1$מקו"לא$TS1$

$DN2$מקו"לא$DN2$להנחהמובילהנפשיתהפרעהשכלייתכן

חמורה"טעותזובמוח,התקלקלשמשהו

והתרופתית,הביולוגיתלגישהמו

מספק.מדעיתוקףללא

לשיאההגיעההזוהביקורת

החמישיתהמהדורההוצאתסביב

הפסיכיאטריותהאבחנותספרשל

שטמנהdsmהאמריקאי

לכת,מרחיקישינוייםבחובה

הנפרדהצירביטולאתזהבכלל

האישיות,להפרעותאזערשיועד

הפ־ההפרעותברשימתוהכללתן

סיכיאטריות

$TS1$הפסיכיאטריות$TS1$

$DN2$הפסיכיאטריות$DN2$.הכוללתdsm

עםביקורתשללקיתונותזכתה

כשחלק2013במאיהוצאתה

שהיאכךעלהצביעומהמבקרים

ביולוגיזציהתהליךמשקפת

ואףהנפש,פתולוגייתשלמדאיג

בעריכתההמעורביםאתהאשימו

עםענייניםניגודישלבקשרים

התרופות.חברות

פתיר,נגרגדוללוחם״אני

תרםשהואחושבאניזאתובכל

הנפשבריאותתחוםלהבנתיותר

הביולוגית.הגישהאנשימכל

אובשיתוקשלוקהארםלשים

מסיבותהיסטריתבאפליפםיה

במ־לוקיםעםיחדנפשיות

חלות

$TS1$במחלות$TS1$

$DN2$במחלות$DN2$זוביולוגיבסיםעם

לד־רופא.טועןחמורה״,טעות

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$פרוידידיעלשהוגדר״מה

מוגד־כברההמרה'כ׳הפרעת

רת

$TS1$מוגדרת$TS1$

$DN2$מוגדרת$DN2$נוירולוגיתכ׳הפרעהכיום

שלפריחהישפונקציונלית'.

כיוםואיןהכדוריםתעשיית

יית־לאאבלבה,שיתחרהמי

כן

$TS1$ייתכן$TS1$

$DN2$ייתכן$DN2$מובילהנפשיתהפרעהשכל

במוח.התקלקלשמשהולהנחה

יודעיםלאהרפואייםהמודלים

מהמקריםבחלקמרועלהסביר

קוגניטי־טיפולאואלילרופא

בי

$TS1$קוגניטיבי$TS1$

$DN2$קוגניטיבי$DN2$הםעוזרים.ופםיכואנליטי

מרעיתלהסביריודעיםלאגם

אנור־שלמהמקרים%08מרוע

קסיה,

$TS1$,אנורקסיה$TS1$

$DN2$,אנורקסיה$DN2$הןאישיותוריבויבולימיה

גםמשותפתצרהזונשיםאצל

שלוגםהפסיכואנליטיקאיםשל

הביולוגים״.

פסי־אדר,משההפרופ'לדברי

כולוג

$TS1$פסיכולוג$TS1$

$DN2$פסיכולוג$DN2$יש־פרםוחתןוקרימינולוג

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$2010לשנתלקרימינולוגיה

התיאוריהואתרופאאתשמכיר

בנו־טענותיועםמסכיםהואשלו,

גע

$TS1$בנוגע$TS1$

$DN2$בנוגע$DN2$.הנטייה״לעיתיםלנוירוזות

רפי־ועורעורלהכניסהיאשלנו

דות

$TS1$רפידות$TS1$

$DN2$רפידות$DN2$שתקועשהמםמרכרילנעל

ארםאותנו.יטרידלאכסוליה

פרופ'אקונומיים.פתרונותמחפש

בכיווןחשובהמחשבהמעלהרופא

גישתבמקוםהאקזיסטנציאלי,

ליהפסיכוזותלגביהטראומה.

ואנירופאשלטענותיועםקשה

בבעיהשמדוברכיווןעליהןחולק

בכ־מדובראםביןביו־כימית

של

$TS1$בכשל$TS1$

$DN2$בכשל$DN2$במוחהטרנםמיטוריםבתפקוד

חושבואניאחרים,בכשליםאו

הביו־כימאיםשלהדרךשכאן

התיאוריהמרועלשאלהנחוצה״.

ביש־להכרהזוכהלארופאשל

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$לך״רעלהשיב;אדרמנסה

גםאקונומייםאנחנואנושידבר

מוכניםלארובנושלנו.במחשבות

לח־כרינפשיתאנרגיהלהשקיע

שוב

$TS1$לחשוב$TS1$

$DN2$לחשוב$DN2$שבהבדרךוממשיכיםאחרת

כאןפורץרופאלרעתי,הורגלנו.

בעורשאוליתרומהותורםשער

יותר״.תיקלטשנה50

אפרתיעידו

רופאיעקבפרופ׳פיעלהנפשיתההפרעהבחירתתהליךלשכחהבחירהבין

בדיכאוןהנמצאאדם

נסבלובלתיקשה

הקלהמחפש

בתת־ההכרה

הצעהמתגבשת

בחירתלפתרון:

הנפשהפרעת

ביותרהמועילה

לממשבוחרתההכרה

ולסגלההצעהאת

וסימפטוםהתנהגות

נפשיתהפרעהשל
הקלה,חשהאדם

הואזהבשלבאולם

למעשיומודע

מפעילהההכרה

ושכחהטשטושמנגנוני

מידעקידודבאמצעות

בזיכרוןמשובש

עלחוזרהתהליך

מחדש,פעםבכלעצמו

ההתנהגויותותדירות

בהתאםמשתנה

האדםלמצוקות
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