
ADHD  ונהיגה



?מה הבעיה 

פעילות רגילה ושגרתית אבל מורכבת מבחינה מנטלית שדורשת מיומנויות קוגניטיביות–נהיגה•

אבל הגורם האנושי הוא החשוב ביותר, סיבות רבות–תאונות דרכים •

אחת מהסיבות העיקריות לתאונות דרכים–נהיגה בצורה מסוכנת •

:  גורמים שמשפיעים על התפקודים הקוגניטיביים בנהיגה•

ADHDהפרעות פסיכיאטריות ו, שימוש בסמים, תרופות, אלכוהול  

נלמד בצורה רחבה במהלך השנים האחרונות ונמצא קשר ברור לעלייה–לתאונות דרכים  ADHDקשר בין 

.  ADHDללא  לאוכלוסיהתאונות הדרכים בהשוואה % ב 



Hyperactives as young adults: a controlled prospective ten-year 
follow-up of 75 children.

Weiss G, Arch Gen Psychiatry. 1979 Jun;36(6):675-81.

הדיווח הראשון בספרות על ריבוי תאונות דרכים בצעירים  •
  17-24היפראקטיביים בגילאי 

•"The hyperactive subjects had less education than the controls and a history 
of more car accidents and more geographical moves”



Driving-related risks and outcomes of attention deficit hyperactivity disorder 
in adolescents and young adults: a 3- to 5-year follow-up survey.

Barkley RA, Pediatrics, 1993

והבטיחות בדרכים על  ADHDהפרסום המשמעותי והמשפיע ביותר שהעלה את נושא •
סדר היום

בעלי רישיון נהיגה)  16-22( צעירים  35•

ADHDסיכוי גבוה יותר להיות מעורבים בתאונת דרכים בהשוואה לקבוצה ללא •
• X 3-4   )RR ( מקרים של תאונות דרכים בהשוואה לקבוצה ללאADHD

יותר פגיעות גופניות בתאונות הדרכים•

יותר אשמים בתאונות הדרכים•

ADHDיותר דוחות תנועה ובעיקר על מהירות מופרזת בהשוואה לקבוצה ללא •



? אז מה ואיפה הבעיה 

:עקב עבירות תנועה  שהותלהמשתתפים בקורס לצורך החזרת רישיון הנהיגה  383•

חוו  פסיכופתולוגיה כלשהיא במהלך חייהם - 67-76%•

:האבחנות השכיחות ביותר•

) 52-62%( התמכרות לסמים ואלכוהול              

             ADHD  )19-28% (

) 8-14%( דכאון              

) 7-12%( חרדה              

השילוב הגבוה ביותר בפעולות מסוכנות ספציפיות בנהיגה–ADHD+ התמכרויות •

•ADHD–האבחנה המפלה המתאימה ביותר לקביעה והבדלה בין סיכון גבוה לסיכון נמוך בנהיגה

Psychopathology and traffic violation in subjects who have lost their 
driving license 

Valero S. et al., Compr Psychiatry, 2017 Jul



? ומה לגבי טיפול 

+18גיל  ADHDמטופלים אמריקאים עם  2,319,450•
2005-2014מעקב אחר ביקורים בחדר מיון עקב תאונות דרכים בשנים •
השוואה בין חודשים שקיבלו טיפול לחודשים שלא קיבלו טיפול וביחס לביקור בחדר מיון•
בסיכון לתאונות דרכים בחודשים שבהם קיבלו טיפול תרופתי 38%לגברים הפחתה של •
תוצאות דומות בכל הגילאים•
אם היו מטופלים   להמנעהיו יכולות  ADHDממקרי תאונות הדרכים במטופלים עם  22%כ •

תרופתית בכל תקופת המעקב  
והקשר לתאונות דרכים מחייבים התייחסות הולמת לצורך מניעת    ADHDאחוז גבוה של •

מקרי מוות ונכות מתאונות דרכים 

Association between medication use for ADHD and risk of motor vehicle crashes
Chang Z, JAMA Psichiatry , May 2017



שאלות

האם בכלל יש מקום לגיבוש פעולות לטיפול בנושא  -"  ? כצעקתה "האם ה. 1•

סיכון , ואם לא כיצד מבדילים בין תתי אוכלוסיות?  ADHDהאם ניתן לעשות הכללה לכל אוכלוסיית ה . 2•
?  סיכון גבוה , נמוך

? בבתי ספר ? של תסמינים    Screeningהאם יש מקום לערוך , מה לגבי מי שלא מאובחן עדיין. 3•
? להוסיף ל טופס הירוק 

?האם יש מקום לחייב דיווח של המטופל לרשויות על הפרעת קשב על כל המשתמע מכך. 4•

? האם יש מקום לחייב דיווח של הרופא לרשויות עקב הפרעת קשב על כל המשתמע מכך. 5•

? האם יש מקום לחייב נטילת טיפול תרופתי.6•



:  תשובות

!חינוך! חינוך! חינוך •
משרד החינוך ומשרד התחבורה•

לימוד נהיגה מגיל יסודי והקניית כלים להתנהגות נכונה בכביש•

קמפיין תקשורתי להעלאת מודעות לסיכון של הפרעת קשב בנהיגה והצורך לטפל בה כדי•

חשיבות הטיפול להפרעת קשב לא כמונע רישיון אלא,  למנוע עבירות תנועה ותאונות דרכים    

"הצלה"כ     

מורים והורים להעלאת מודעות להפרעת קשב כסיבה לתאונות דרכים, חינוך תלמידים•

)הרצאות, ימי עיון( חינוך מורים לנהיגה לגבי ההפרעה •

)כמו הרכבת משקפיים( שימוש בטיפול להפרעת קשב •

לעודד טיפול יומיומי רציף קבוע  •



..המשך

: דיון עם משרד התחבורה לגבי•

האם מאובחן והאם ( הנהיגה  רשיוןבטופס הירוק ושאלה לפני חידוש  ADHDהוספת סעיף של •
)  מטופל 

) ומטוסים  אוניות, רכבות , טרקטורים, משאיות, נהגי אוטובוס( לשים דגש על נהגים מקצועיים •
לעבור הערכה

. להפרעת קשב ואם מאובחנים להתחייב להיות מטופלים   

בעבירות תנועה ותאונות רבותמורשעים לנהגים לבצע הערכה של הפרעת קשב 


