
גיל המטופל: 41, פנה לבחון בעקבות קשיי קשב.

בבחינת תרשים הנורמות ההשוואתיות, ניתן היה לראות קשיי קשב חמורים.קשיים אלו מוצגים בשלושה
מדדים באדום (A, T ו-H). ככלל, ככל שמוצגים יותר מדדים אדומים כך הנטייה להפרעות קשב חמורות יותר.
יתרה מזו, כאשר אנו רואים שילוב של תוצאות חריגות במדדים H /1 ביחד עם A / T הסיכויים לכך שזהו חיובי

כוזב נמוכים.

MOXO DCPT אבחון באמצעות מבדק התפקוד המתמשך

תיאור מקרה באדיבות ד"ר שרה הרמתי, ישראל

סינון:

רקע:

תוצאת T הנמוכה יחסית עשויה
להעיד גם על קשיים בתפקוד

קוגניטיבי ועל קצב קוגניטיבי איטי,
ומומלץ לבצע חקירה נוספות, בעיקר
אם המטופלים מתלוננים על קשיים

מעין אלו.

Z השוואת נורמות בציון



בבחינת תרשים הביצועים של המטופל, ניתן היה לראות כי בחשיפה לעומס כבד של מסיחים חזותיים,
ביצועי המטופל נפגעו במידה ניכרת, ונטיות היפראקטיביות באו לידי ביטוי גלוי.

למעשה, התרשים מעיד על מנגנון פיצוי קשב.
 

H נמוך, ההתנהגות של תגובתיות יתר גוברת – כפי שניתן לראות בציון הנמוך יותר במדד A כאשר מדד
בתרשים.המטופל (במודע או שלא במודע) משתמש באסטרטגיות כגון שרבוט, ניעור רגליים, תנועות ראש וכדומה

להשגת רמות קשב גבוהות. אנו יכולים לראות זאת בתרשים כאשר מדד A החל בציון נמוך (75) ומדד H היה גבוה (100),
ככל שהמטופל מפגין תגובתיות יתר רבה יותר מדד H יורד לציון 90, בעוד מדד A עולה לציון 90 ונותר ללא

שינוי.ההיפראקטיביות נעצרה בהדרגה (קרי שבה לרמתה הקודמת). ברגע שנהיה קשה למטופל לשמור על רמת
קשב גבוהה (ראה שלב 6 במבדק), התנהגות של תגובתיות יתר מופיעה שנית ומלווה בעלייה במדד A בחזרה לציון של

.90
 

רמז נוסף שזוהי לא בעיה של הסחת דעת הוא שבציוני מדד I, ביצועי המטופלים משתפרים כאשר הם חשופים
.(™MOXO D-CPT שלבים 2,6 ו-7 של מבדק) למצבים של עומסי מסיחים גבוהים

 

האפקטים של זמן-מסיח – ביצועים אישיים



ניתן לראות בבירור מטופל עם קשיי קשב, ויש רמת הסתברות גבוהה לכך שזוהי הפרעת קשב, ולכן יש
צורך להשתמש בכלים נוספים לביסוס האבחנה.

סביר להניח שהמטופלים מודעים לקשייהם ועושים שימוש במנגנוני פיצוי לשמירת רמת קשב גבוהה.
מומלץ לשבח את המטופלים על השימוש בכלים אלו ולהציע להם כלים נוספים כדי לעזור להם.

אנו מזמינים קלינאים להציג לנו דוחות מעניינים לפרשנות
אנו מציגים תיאור מקרה נבחר אחד בכל עלון חדש. 
ניתן למצוא את תיאורי המקרה האחרים באתר שלנו

 

סיכום:


