קליניק a-קריטית 2018-9
הדקה ה :90-גורל ה"אבחנות" בעידן הפרלטר ( )parlêtreוהגוף המדבר
באחריות ג'ינה באומן
עם :ליאת שליט ,שרון זוילי ,אבינועם חקלאי**

במהלך הצגות החולה בבי"ח סנט-אן בפריז ,קרה ולאקאן פרץ ב":-אבל הוא
נורמלי!" -כך ,בעוד שניתנה אבחנה של פסיכוזה הכי קלאסית .לשאלה "מה הוא
1
משוגע?" ,לאקאן נהג להשיב ללא שמץ בדיחות דעת " :מישהו לחלוטין נורמלי".

הסובייקט אינו בר קטגוריזציה -זו ההבטחה של הפסיכואנליזה ,אומר ז'-א מילר -מעולם לא דובר באמת על
פסיכואנליזה של קבוצה .הסוגיה הדיאגנוסטית מניחה במרחב אחד מתח בין הפסיכואנליזה והפסיכיאטריה,
שני שיחים קוטביים .ההבטחה של שיח האנליטיקאי הינה הפוכה משיח האבלואציה ,והיא(,שם) "[שכסובייקט]
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לא תועמד בהשוואה "..ויתרה מכך "-אינך משווה את הפציינט אף אליו בעצמו ,מפגישה אחת לאחרת "(שם).
אולם-האפשר בלעדי אבחנה?
אנו מזמינים אתכם לדון בסוגיה הנוגעת לכל אחד מאיתנו ,בין אם כאדם פרטי ,כקלינאי.

המפגשים 6 -מפגשים אשר יתקיימו בימי ראשון ( ,20.00-21.30פרטים נוספים למטה)
על פי הפירוט הבא:
נקודות לפרובלמטיקה של המפגש פסיכואנליזה ופסיכיאטריה ,מתוך הכתיבה העכשווית באסכולה-בדגש
על הסוגיה האבחונית .תאריך המפגש 23.12.18 -מציגה-ג'ינה באומן
ניתן רקע לסוגיה שעל הפרק בסדנה ,על פי  4צירים :ז'-א מילר וההבטחה של הפסיכואנליזה ,הפתיינות
ההזדהותית והקשרה לסוגיית האבחנות ,מפסיכואנליזה נוזלית לקשרים הבורומאים ,האופק הקליני של המימד
האינטימי כהופכי של הגלובליזציה.
הקליניקה והפרגמטיקה של הגוף המדבר -תאריך המפגש .27.1.18 -מציגה-ג'ינה באומן.
נקרא ונדון אודות הציר סביבו אריק לורן מפתח את מה שהוא מכנה "הטיפוסים הקליניים" .הנחת המוצא של
מפגש זה הינה שלמול הגלובליזציה והאפקטים שלה ,הסובייקט מוצא את מיקומו מתוך האלמנטים האינטימיים
ביותר של קיומו-אלמנטים גופניים וטופולוגיים במהותם ,המוכרעים על ידי הציר של ההתענגות ,היא ,המצפן של
הקליניקה הלאקאניינית בעידן שלנו.

הקליניקה הפסיכיאטרית הקלאסית של המאה ה :19-אבחנה מבדלת  differential diagnosisשאיננה
אבחנה אדישה indifferential diagnosis
תאריך המפגש 24.2.18 -מציגה-ליאת שליט
פתחו את ה DSM -במהדורתו האחרונה ותוכלו לראות כי אין בו אבחנה אחת שחתומה עם שם פרטי.
הסכיזופרניה של קרפלין לעומת הסכיזופרניה של בלוילר ,האוטיזם של קאנר מול זה של אספרגר;וגם :סינדרום
דה-קלרמבו ,פסיכוזה הלוסינטורית של מאגנן ,סינדרום קפגרה ,סינדרום קוטארד ..האם אלו הפסיקו להיות
תופעות קליניות חשובות? האם התנועה אל עבר אנונימיות המא(ו)בחן משרתת את המדע ואת הכוונת הטיפול?
נקרא ונדון במספר קטעים של כותבים אלו על מנת לאמוד את הרלוונטיות שלהם למאה ה.21
אוטיזם –" אבחנה מבוקשת"–תאריך המפגש 24.3.18-מציגה –שרון זוילי.
מהאוטיזם של קאנר לספקטרום הרחב בן זמנינו .גילגוליה של אבחנה שהפכה למגיפה .איזו
תשובה הפסיכואנליזה הלאקאנינית מציעה דרך עדות של אחד ,מאוטיזם לאוטיזמים.

משם האב לקשרים הבורומאיים –ההזדמנות הגלומה בקליניקה הבורומאית-
תאריכי המפגש 28.4.18 -ו 19.5.18-מציגים-אבינעם חקלאי ושרון זוילי.

בחלק הזה נדון בקשרים הבורומאים ,אותם פיתח לאקאן בסמינר ה , 23-כיצד הם מאפשרים לנו להיכנס
למורכבות התוך מבנית של כל מקרה ומקרה ולתת לה ייצוג גרפי .נעקוב אחר קריאתו של לקאן בשבי הקסם של
לול ו .שטיין -של מרגריט דיראס וננסה עם ואריאציות שונות של קשירה ,סמלי ,ממשי דמיוני ללמוד על הבנייה/
פרימה של המרחב ,הגוף ,במקרה.

**
למרחב הקליני ,אם אפשר להתבטא כך ,נכנס כל קלינאי עם ה " -"master keyשלו ,הוא הסימפטום .תפיסה זו
הנחתה אותי להזמין עוד שלשה מהמלמדים של דור a-לעבוד עימי בסדנה .נדמה כי מה שהתקבל עשיר בהרבה
מהקול הבודד והסימפטום המפיק אותו .בקריאה למגוון הקולות להישמע בקריאת סוגיה זו ,כל אחד מאיתנו
וקריאתו הייחודית ,בזאת בדיוק עוסקת הסדנה-כייצד דווקא במפגש עם איש הטיפול ,כלומר בעת קשה ,יישמע
מה שהכי ייחודי לסובייקט,כרוך בסיבתיות שלו בחיים ,יישמעו השמות שהוא מפיק מסיבלו ולא "ידברו עליו"
קטגורית.
ג'ינה באומן.
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