




 מאבחנה ופרוטוקול

 לטיפול במטופל עצמו

 או ליתר דיוק
 בפורמולציה של הבעיות שלו



(Salkovskis) 



על המטופל להתחבר לרעיון  •
 השינוי

זיהוי הצורך בקבלת עזרה  •
 ושינוי

מודל חלופי למולד של •
ותפיסת  " המחלה"

 הפוטנציאל שבו

 התערבות ספציפית•

קבלת מיומנויות ותובנות  •
 כלליות

(Salkovskis) 



Problems with DSM Approach: 

“Splitting” 

• Substantial phenotypic overlap 

• High comorbidity rates 

• Necessity of NOS diagnoses (mostly GAD) 

• Sub-threshold presentations (mostly OCD, 

MDD, SAD) 
 



OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED 
DISORDERS 

 

 Obsessive-Compulsive Disorder 
 Body Dysmorphic Disorder 
 Hoarding Disorder 
 Trichotillomania (Hair-Pulling Disorder) 
 Excoriation (Skin-Picking) Disorder 
 Substance-Induced Obsessive- 
             Compulsive and Related Disorders 
 Obsessive-Compulsive and Related Disorders 
               due to Another Medical Condition 
 Other Specified Obsessive-Compulsive and 

Related  
           Disorder 

               
 

DSM-5: More disorders than ever before! 



Brown, T. A., Chorpita, B. F., & Barlow, D. H.,1998.   
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Notes 

• We’ve articulated a model for the development and 

maintenance of emotional disorders.  

– First, as I mentioned these disorders are characterized by 

the frequent experience of negative emotions 

(neuroticism).  

– We have also noticed that individuals with emotional 

disorders respond to their negative emotions with 

aversive reactions  

• (This is terrible, I shouldn’t be feeling this way).  

– In turn, they engage in strategies to push away their 

emotions.  

– As we know, avoiding emotions may work in the short-

term, but it backfires leading more frequent and more 

intense emotions – starting the process all over again.  



(Salkovskis) 



(Salkovskis) 





Conventional CBT Approach 

• Current treatment protocols are not designed 

to explicitly address comorbid disorders 

• Different manuals for each disorder 

– Larger training/prep time burden for therapists 

– Impedes dissemination 

• Too many treatment protocols for each 

disorder (e.g. multiple manuals for panic 

disorder) 

 

 





One 

 צור קשר טיפולי•

 הפל אותו לתוך הטיפול•

Two 
 הערכה קלינית מקיפה•

Three 

 (לטווח קצר בינוני וארוך(קביעת מטרות •

 זהה את הבעיות המעשיות יותר•

Four 
 "פתרון הבעיות"מתן עזרה ברוח •

(Salkovskis) 



 פרמולאציה

 מפת דרכים•

 הבנה משותפת•

 הסבר על מה שמתרחש•

 מוביל להיפותזות הניתנות לבדיקה•

 היא הטיפול עצמו•

 רמזים מה לעשות כאשר יש קשיים•

 מפתח בהתמדה•

(Salkovskis) 



 Guide –הגילוי המודרך 

discovery 

 מתבסס על הפורמולציה•

 רוכשים מידע דרך הסתכלות נוספת ודיון•

 מצבעים ניסוים התנהגותיים•

 

(Salkovskis) 



 Guide –הגילוי המודרך 

discovery 

סיכומים וסינתזות חדשות יותר מאשר איסוף  •

 פרטי פרטים

 ?כיצד עושים זאת•

 שאלות מידע–

 שומעים ומסכמים–

 בודקים את העובדות–

 מסכמים שוב ושוב–

 (קוגניציה-מטה(הסיכומים הם מרכזיים •

 אין צורך בביצוע תשאול סוקראטי כל הזמן•

 

 

 

(Salkovskis) 



 לברלווחוזרים 

מהר מאד מגלים שבעיות  , שמחפשים את העיקר•

 שנראות שונות מבחינה קלינית

 

 "התנהגותית"מאד דומות כאשר מנתחים אותן –

 (spectrum)מסתדרות על קשתות –

 V DSM -ביבוא לידי ביטוי –



Unified Protocol (UP) for the Transdiagnostic 

Treatment of Emotional Disorders 

 

• UP distills and incorporates common 

principles of evidence-based CBT treatments 

and emotion science 

– Reevaluate cognitive appraisals 

– Change action tendencies associated with 

disordered emotions 

– Reduce emotion avoidance 

– Utilize (emotion) exposure procedures to promote 

extinction  

• GOAL: To increase patients’ acceptance and 

willingness to experience strong emotions 

 

 

 



Key Differences from Conventional CBT 

• Emphasis on adaptive nature of emotions 

– Both what they tell us about how we perceive a 
situation and important motivators of taking 
action 

• Inclusion of present-focus, nonjudgmental 
awareness 

• Emphasis on increasing cognitive flexibility 

• Inclusion of opposite action 

• Interoceptive exposures not only for panic 

• Exposures geared toward helping patients learn 
they can cope with any strong emotion and 
avoidance is not necessary 

 



נורמה  "מחלות"חפיפת 

 ולא יוצא דופן

מתייחס למגוון תופעות וחובק  "מאוחד"טיפול •

 יותר מקטגוריה התנהגותית בודדת

עבודה עם מערכת עקרונות טיפוליים אחידה מקל  •

 על טיפול בבעיות מורכבות

אותה מערכת תוכל לעזור בכל מרכיבי הבעיות •

 של המטופל המורכב





 על ידי שימוש בידע הקיים אודות  •

 רגשות–

 תפקודי המח–

 מדעי התנהגות–

 מחקר המראה שרב הדומה על המפריד•



מה משותף לכל  

 ?"שגעונות"ה

בעוצמה  , הנטייה לחוות רגשות בתדירות מרובה•

 מרובה ובדרגת מצוקה גדולה יותר

" לעזור"הדרכים שבהם אותם האנשים מנסים •

 לעצמם בהפחתת המצוקה

 דרכים שמזיקות יותר מאשר מועילות•





 בקיצור

CBT 

 קוגניטיבי

התנהגותי  
  -גופני –

 מיומנויות

"רוחני"  



של  טראנסדיאגנוסטיפרוטוקול מאוחד לטיפול  

 הפרעות רגשיות

 

הפרוטוקול המאוחד מאחד בין עקרונות מבוססות  •

 ושל מדע האמוציות CBT -עובדה של ה

 הערכה מחדש של התפיסות הקוגניטיביות–

 שינוי בנטיות לפעולה הקשורות להפרעות הרגשיות–

 הפחתה של ההימנעות הרגשית–

 מעודד חשיפה רגשית כדי עודד הכחדה–

להגביר את קבלת הרגשות על ידי  : מטרה כללית•

 המטופל ומוכנותו לחוות רגשות עוצמתיים

 

 

 



 
 

 

Campell-Sills & Barlow, 2007 

מרכזיות  , מודל תפקודי של הפרעות רגשיות

 הוויסות הרגשי

 רגש שלילי

 הניסיון כושל
תפיסת החוויה  

הרגשית כבלתי 

 נסבלת

ניסיון לבטל  

 את הרגשות

מקבלים רגשות 

ותופסים אותם 

 כנסבלים

אין ניסיון לבטל  

 רגשות

התאוששות  

/  טבעית 

עצמונית של 

 הרגש



כל מה שידעתי 

 למדתי בגן הילדים

  CBTמה שאפשר לעשות עם 

 "בסיסי"





 המודל הבסיסי

 1אירוע /גירוי

הפעלת תגובה 

 "עמוקה"

 רגש פירוש/מחשבה

 התנהגות
תגובות  

 פיזיולוגיות

 תגובות

 משניות

 2אירוע 

../../../הדגמות/movies/קטעי סרט רגשות/הקולות שבראש.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=7FALojxUpZU




Emotional 

driven 

behaviors 





יחידות הפרוטוקול  

 המאוחד

•M1 :הגברת מוטיבציה והתחברות לטיפול 

•M2 :חינוכי-ניטור החוויה הרגשית והסבר פסיכו 

•M3 :אימון למודעות רגשית 

•M4 :הערכה קוגניטיבית והערכה מחדש 

•M5 : הימנעות רגשית והתנהגויות מונעות רגש 

       (EDBs) 

•M6 :מודעות וסבילות של תחושות גופניות 

•M7 :מיחושים פנימיים  / חשיפה רגשית לתחושות 

 וקשורים לאירוע       

•M8 :מניעת הישנות התופעה 



 מיומנויות שמתפתחות

 הבנת התופעה וניטור של החוויה הרשית•

 ניטור אובייקטיבי, אנליזה התנהגותית, מהותם ותפקודים של הרגשות–

 אימון במודעות רגשית•

 .מודעות קשובה, לא שיפוטית, חווית נוכחות בהווה–

 הערכה קוגניטיבי והערכה קוגניטיבית מחודשת•

 הגברת הגמישות המחשבתית, אמונות בלתי סתגלניות איתגור–

 התנהגויות מנעות רגש/ הימנעות רגשית•

 הפחתת ההימנעות ושינוי של דרכי התגובה הרגשית–

 מודעות וסבילות של תחושות גופניות•

במיוחד של תחושות  . הגברת הסבילות וקבלה של אי נוחות גופנית–

 הקשורות לרגשות חזקים

 חשיפה לתחושות פנימיות ולמיחושים שמתעוררים במצבים•

 הגברת הסבילות ויצירה של הזדמנויות ללמידה מחדש–



 מבנה כללי של פגישה

 ניטור התוצאות ומתן משוב•

 סקירה של הפגישה הקודמת ושל שיעורי הבית•

 הצגת מושגים ומיומנויות חדשות•

 מיומנויות בזמן הפגישה/הדגמה של מושגים•

דיון על שיעורי בית מבוססים על המושגים •

 והמיומנויות שהוצגו במהלך הפגישה



 לסיכום כל הסיפור

 או מה הולך היום


