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מבוא

 מדריך זה נכתב עם הרבה מחשבה ועם כוונה לתת לכל ההורים לילדים עם
 הפרעת קשב ידע

 ידע שעשוי לעזור לכם הורים  לגבש עמדה לגבי טיפול תרופתי לילדיכם 
טיפול שיחד עם הרופא המטפל אמור להתאים לילד או הילדה שלכם ולכם

 כמשפחה
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ADHD - הפרעת קשב וריכוז 

 הפרעת קשב וריכוז,  הינה תכונה מולדת , בעיה גופנית
 שביטוייה העיקריים הינם רגשיים

 התכונה עצמה של הפרעת הקשב היא היכולת לקלוט בו
 זמנית מגוון רב של גירויים ולהתייחס לכולם באופן שווה
 כלומר, העדר היכולת לבודד גירוי אחד ולהתייחס אליו

  בלבד, תוך התעלמות מהגירויים האחרים
 זהו מצב רפואי שבעיקר יש תצפיות עבורו ואין כרגע ידיעה

ברורה מה המקור או הסיבה להפרעה. ההסבר הרווח הוא 
  שיש שינוי במבנה המוח ובתפקודו. מבחינת התפקוד המוח

  (לא מייצר מספיק מהנוירוטרנסמיטר (מוליך עצבי
 נאורפינפרין ו-דופמין

 ללא כמות מספקת של דופמין, האונה הקדמית של המוח 
 לא מסוגלת למלא את תפקידה באופן מלא ולכן כל מה
 שקשור לתפקודים הניהוליים , זאת אומרת כל הפעולות

 המצריכות
 תכנון ומחשבה, כוונה ומיקוד נפגעות

 למעשה בעלי הפרעת קשב יודעים מה הם רוצים ואיך צריך
 לעשות אך... לא מצליחים
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 ללא קשר לסיבות, המצב בו ילדים ומבוגרים בעלי הפרעת
 קשב מתמודדים הוא של פגיעה בתפקודיים הניהוליים

 ככל שאדם מתבגר הקשיים מתגברים ומשתנים
 הקשיים הם בתיפקודים בתחום

 הלימודי     
 במסגרות חברתיות/אחרות 

 בעבודה 
 רגשי/וויסות עצמי

 בזוגיות 
 בהורות 

 אנחנו מדברים על התנהלות ללא תכנון, תגובתית, חסרת
סבלנות, כפי שראסל ברקלי כתב - הפרעת קשב היא חוסר

 יכולת להתאפק

 אז... איך עוזרים לבעלי הפרעת קשב וריכוז

 העזרה הטובה ביותר היא לשלב טיפול תרופתי עם טיפול
 רגשי ואימון אישי. כאן המקום לציין שאין פתרון אחד
 ולאורך הזמן יש לנסות דברים חדשים או לתחזק את

 הטיפולים/עזרה

 טיפול תרופתי לבד יכול להקל על התסמינים אך עדיין יש
 לתת לאותם בעלי הפרעה כלים ואסטרטגיות על מנת

 שיוכלו לעשות מה שהם מתכוונים ולא רק לדעת מה רוצים
 ו/או צריך לעשות
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 יש כמות גדולה של תרופות , הפופולרית ביותר כמובן
 היא ריטלין אך היא ממש לא לבד בשוק

 להלן רשימה לפשט וקצת להבין כדי שתוכלו לברר
ולשאול את השאלות הנכונות לרופא המטפל ולמצוא את

 מה שמתאים לכם או לילד שלכם
 תרופות ומינון

 כאשר הרופא המטפל ואתם בטוחים בהבחנה שאכן
 לילד/ה יש הפרעת קשב וריכוז ואתם מחליטים להתחיל
 טיפול תרופתי, אתם חייבים לעבוד יחד עם הרופא על
 מנת להגיע לתרופה והמינון הנכונים והמתאימים ביותר

 משפחות התרופות מתחלקות
 מעוררים - הכוונה לעורר יצור של נוירוטרנסמיטר

 לא מעוררים - אנטי דיכאוניים ואחרים שעובדים על  
 הורדת החרדה

 במשפחת המעוררים יש 2 קבוצות
metylphenidate-ו amphetamine 

 לכל אדם העדפה ביולוגית לסוג זה או אחר של מעוררים
 לכן התאמת הטיפול היא על ידי ניסוי וטעייה דבר שדורש

 זמן וסבלנות
 כ-20-30% מהאנשים לא מגיבים למעוררים וצריכים

 טיפול על ידי - לא מעוררים
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 המינון האופטימלי של המעוררים לא נקבע על ידי גיל
 משקל או מגדר אלא על ידי 3 גורמים הייחודיים לכל אדם

 באיזו יעילות התרופה נספגת/נעכלת על ידי מערכת
 העיכול

 באיזו יעילות התרופה משתתפת בחילוף החומרים
 איך התרופה עוברת את המחסום דם-מוח

 ידוע גם שהמינון יכול להשתנות במהלך החיים של האדם

 איך לעקוב אחרי יעילות הטיפול
 הציפיה הנלוות לתחילת הטיפול היא שהסימפטומים של
 הפרעת הקשב יפחתו ושלא יהיו תופעות לווי או כמה
 שפחות - כאבי ראש, בחילות, חוסר תיאבון, שינויי מצב

 רוח וכ'ו
 לכן המעקב אחר סימנים ברורים חשובה והיא צריכה

 להיעשות ברמה היומיומית

 סימנים

 מיקוד והחזקתו: אם התרופה משפיעה אז אתם או הילד
יוכלו להיות ממוקדים לפרקי זמן ארוכים יותר מה שיאפשר
 לסיים יותר משימות, להיות יותר פרודוקטיבים, להשיג את

 מה שרוצים באותו יום
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 פחות אימפולסיביות (תגובתיות): פחות הסחות, פחות
 קימות מהכיסא, פחות

 תשובות בשליפה, מחשבות האטיות יותר

 מצב רוח טוב: פחות סטראס, פחות חרדה, יותר פתיחות
 ליחסים חברתיים

יותר תשומת לב לפרטים: במקום לדלג על שלבים , שימת
 לב על טעויות, פרטים וכ'ו

 יותר זיכרון: לזכור שמות ומקומות יותר בקלות, יותר קל
 לזכור קטעים או ספר שנקרא

 שינה טובה יותר: הרדמות קלה יותר  בפחות זמן

 תופעות לווי ובעיות

 אין שיפור בנקודות שהוזכרו לעיל 
 השיפור הוא לא עקבי או לאורך זמן

 בחילות
 חוסר תיאבון
 חוסר שינה

 קושי להירדם
 עצבנות

 כאבי ראש
 תגובה אלרגית

 בעיות נשימתיות (הפסקות קצרות של נשימה) בעיות לב  
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 כל זה צריך להיות ידוע מראש, דברו עם הרופא המטפל
 למה לצפות

 חמישה הסברים אפשריים לבעיות ו/או תופעות לווי

 תרופה לא מתאימה: קחו את יומני המעקב לרופא ודונו
 אתו על כל הנקודות כולל אפשרות להחליף תרופה

 לפעמים יש הבדל בין התרופה הגנרית לבין המותג: יש
 הבדלים בין התרופה הגנרית למותג הנעים בין 20%
 פחות ל-25% יותר. אם זה המצב נסו לקבל מרשם

 למותג ונסו שוב

 מינון לא נכון: אם התחושה היא שהתרופה עובדת אך
 התוצאות לא מרשימות כנראה שמדובר במינון לא נכון

 דברו עם הרופא על התאמת המינון

 זמן לא נכון/מתאים: יכול להיות שלקיחת התרופה היא
 מאוחרת או מוקדמת מדי או בתדירות לא מתאימה. שוב
 לבחון את יומן המעקב ולהבין את הצרכים, מתי צריך

 יותר ריכוז, מתי צריך יותר רוגע. דברו עם הרופא
 להתאמה מרבית

 תגובות לתרופות או תוספי מזון אחרים: לפעמים נוצרת
 ,ומעורר C אי התאמה כאשר לוקחים למשל ויטמין

 הסביבה הבסיסית לא מאפשרת עיכול של המעורר ולכן
 יעילותו פוחתת. שימו לב אם יש לקיחת של תוספי מזון

 ו/או תרופה נוספת. התייעצו עם הרופא

 בהמשך - כל התרופות ופרטים עליהם וגם טבלאות
 מעקב לבירור יעילות הטיפול
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זהו רשימה ארוכה וחשובה של כל התרופות לטיפול והקלה
 עך הפרית הקשב

 לאורך המדריך הדגשתי את חשיבות ההתאמה לאדם
 וחשיבות המעקב, בלי מעקב לא ניתן לבחון את יעילות
 הטיפול. לכן מצורפת כאן דוגמה לטבלת מעקב שתעזור
 לכם לדייק ולהסביר את השינוי או חוסר שינוי בעקבות

 הטיפול התרופתי

 במקרה של ילדים בקשו מהמורה או מי שבקשר יומיומי עם
 הילד למלא ולהעביר אליכם חזרה בסוף כל שבוע
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 שאלות לשאול את הרופא לפני תחילת הטיפול 

 התרופתי או בשינוי טיפול

  מה סוג הטיפול, מעורר או לא מעורר

 איך התרופה פועלת במוח? איך עוזר להפרעת הקשב

 מה הן תופעות הלווי האפשריות המצופות

האם יש צורך בבדיקות במהלך הטיפול? - בדיקות לב או
 בדיקות דם

 מה התופעות הלווי שיש לפנות מיד לרופא

 איך נדע שהטיפול עובד? תוך כמה זמן

 מתי יש לקחת את התרופה? מה הזמן המתאים

 האם יש ליטול את התרופה כל יום

 איך אמורים להפסיק טיפול? בבד אחד או בהדרגה

 האם יש לקחת את התרופה עם אוכל

 מתי יש לעדכן את המינון ואיך

 מה משך ההשפעה של התרופה
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 כמו שציינתי במבוא, מדריך זה נכתב לכל מי שמתלבט לגבי
 טיפול תרופתי. ובשום אופן לא מהווה סמכות או המלצה
 לטיפול זה או אחר, קביעה זאת היא על ידי נירולוג או
 פסיכיאטר או רופא משפחה שעבר התמחות בנושא

 הפרעת קשב וריכוז

 יחד עם זאת מתוך הכרות והשתתפות בפורומים שונים
 ברשת אני רואה שהנושא מעורר הרבה דיונים ומחשבות
 וזה כמובן כי לנו ההורים מוטלת אחריות לדאוג לרווחת

ילדינו ולעתים אין לנו מספיק כלים וידע להחליט מה טוב או
 לא טוב

 חשוב!!!! טיפול תרופתי בא להקל ולאפשר למקבל אותו
 לרכוש וללמוד אסטרטגיות והרגלים שלא מתפתחים באופן

 טבעי, הוא צריך להיות מלווה בהדרכת הורים/הדרכה
 למבוגרים וטיפול רגשי כלשהוא

 להתייעצות לגבי ליווי פרטני או קבוצתי 
 התקשרו עכשיו לטלפון 052-4284313

 לקבלת טיפים נוספים הצטרפו ובקרו בדף הפייסבוק
 דיאנה גילברט - אימון אישי לקבלת החלטות ושינוי 

 או בקבוצה
 הורים בהפרעה

 למדריכים נוספים ומאמרים כנסו ל

www.dianagilbert-coaching.com


