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גורמים מרכזיים להעדר הענות תרופתית איבחון•
מקיף •
עמדות וצפיות•
תחלואה נלווית•

תרופות•
והידועות, חוויה של שינוי עצמי-תופעות לואי•
משך והשפעה•
קשיי בליעה•
9,קושי לקבל את התרופה(נגישות •

מעקב•
הלואיעל אוטומט לא מכבד את ההפרעה ותופעות , לא קשוב, לא מספק•



המלצות לשיפור הענות לטיפול תרופתי בהפרעת קשב
  איבחון•

לפחות שתי פגישות ולפחות שתי סביבות נוספות באופן מתוקף-על פי הסטנדרטים•
ותאום צפיות איבחוןהסבר צמוד  •
ומערכת, הורים, לעמדות של מטופל התיחסות•

תרופות•
גמישות בבחירה•
עדיפות לכסוי ממושך•
התאמה על בסיס מטרות אישיות של מטופל•

ניטור רפואי•
והן נגישות דיגיטלית יזומה על ידי הרופא, הן פגישות מתואמות•



הפרעת קשב וטיפול תרופתי

תופעות קליניות בולטות של ההפרעה•

ומזוהה בנקל הניצפתהשפעה מובהקת של התרופות על תסמיני הליבה •

ניתן לבחור במגוון תכשירים בעלי טווחי השפעה מגוונים•

בטיחות התכשירים היא סבירה•
   מחקרי אוכלוסין(בתוך שנתיים  50%-25%למרות זאת שעור הנשירה הוא(
  ניסויים קליניים( 35%-20% בשעורתגובות לא מספקות(
 מחקרי שדה( 45%-25%אקראית -לקיחה לא סדירה(



Time-to-discontinuation 
(90 days interruption) of 
all ADHD treatments in 

children

Raphaelle Beau-Lejdstrom et al. BMJ Open 2016;6:e010508

©2016 by British Medical Journal Publishing Group



Time-to-discontinuation (90 
days interruption) of all 
ADHD treatments in all 

children, according to the 
age of start of treatment

Raphaelle Beau-Lejdstrom et al. BMJ Open 2016;6:e010508

©2016 by British Medical Journal Publishing Group



?מדוע ילדים לא דבקים בטיפול התרופתי

תופעות לוואי או חוסר יעילות של התרופה•

סטיגמטיזציה, חששות, התנגדות•

סביבה חברתית שאיננה אוהדת•

חוויה אישית בזמן ההשפעה, תחושה פנימית•

אין הסבר מלא ומקיף לתופעה•



סיבות לנשירה מטפול תרופתי לאחר  
אנליזה-מטא: שנה לפחות

Frank E J Clin Psychiatry 2015



תופעות לוואי  
תרופתיות כסיבה 

לנשירה

Frank E J Clin Psychiatry 2015



סביבה חברתית שאיננה אוהדת
הדוגמא הישראלית

סקר לאומי במתבגרים להערכת הבריאות הנפשית המתבסס על שאלוני  •
)ISNEHA(שמולאו על ידי המתבגרים ואימותיהם  -DSM-IVה

מטופלת תרופתיתADHDאוכלוסיה

1%0דרוזית/ערבית

3.6%3.7%יהודית  

Farbstein I. IMAJ, 2016



מחקר רטרוספקטיבי השוואתי באוכלוסיות יהודיות וערביות

2010-2013שעור אבחון דומה בין יהודים לערבים בשנים •

שעור תופעות לוואי לתרופות שונה•
 41.9%יהודים
 2.3%ערבים

מתבסס על מקרים שאובחנו במרפאות ומכונים מייצגים בצפון הארץ•

Mahajnah M. IMAJ 2016



סטימולנטיםתופעות לוואי של 

AMP-ול MPH-תופעות לוואי משותפות ל•
 15%עד (קשיי הרדמות(
 30%-25%(דיכוי תאבון(
10%-כ(חרדות , כאבי בטן, כאבי ראש(
מצב רוח , שקט-אי, ביעותי לילה, התנהגות מנייריסטית, עצבנות, תחושות שליליות

ירוד
תופעות ריבאונד



תגובות יתר בסיום השפעת הטיפול התרופתי
ADHD Symptoms’ Rebound

קשות בסיום השפעת התרופה המאלצות להפסיק  תסמיניותתגובות יתר •
את הטפול הנוכחי

בריגזונותתוקפני ומלווה , בכייני, בדרך כלל ירוד -שינוי בולט במצב הרוח•

התופעה חמורה יותר מאשר הפרעת הקשב הבסיסית•

במסגרת תופעות הלוואי בספרות מצויינתלא •

Pliszka AACAP Work Group on Quality 2007



שיפור הענות על ידי בחירת תכשיר הולם
כאשר ההשפעה לא מספקת או בשל תופעות לוואי

שימוש בתכשירים ארוכי טווח •

חיפוש אחר מינון אפקטיבי•

בדיקת תכשיר מייצג מקבוצה אחרת•

•MPH 71%יעיל ב

•AMP 68%יעיל ב

•MPH  אוAMP 88%יעיל ב

מהילדים לא יגלו סבילות לאף תכשיר תרופתי 10%לציין שלפחות •
Hodgkin JAACAP 2012



פסיכוסוציאליםמרכיבים : שיפור בהיענות

תפיסת ההורים את ההפרעה•

קשר טוב ורציף עם המטפל•

תחומית-הצגת שילוב הטפול התרופתי בתוכנית מקיפה רב•

של ההפרעה הנוירוביולוגיהבנה ומודעות של ההורים בנוגע לבסיס •

הבנת המקור להתנגדות מתבגרים עם הפרעת קשב לנטילת תרופות•



הנחיות לטיפול

הניסיון האישי הנתמך על ידי הנחיות מותוות מדגיש את הצורך להתייחס  •
לכל מטופל באופן ייחודי ולהתאים את הטפול לצרכיו

,  חברתית, לימודית(יש לזהות את ההפרעה התפקודית המרכזית •
ולקחת בחשבון את הסביבה החינוכית והחברתית בו ) רגשית, התנהגותית

גדל הילד

ADHD Clinical Practice Guidelines Pediatrics 2011;
AACAP Workshop 2007



ומה צפוי בעתיד


