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במידה ואין שיפור או יש החמרה ( 2
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 : עד כה –הסכמות ומסקנות מקבוצת העבודה 

 
 .בגיל הרך  ADHDחשוב להגיע לקונצנזוס לגבי גישה מקובלת לאבחון וטיפול ב(1

 
קווים אלו יתפרסמו  .)בלי לפרסם הנחיות קליניות , בשלב זה נגיע למספר קווים כלליים( 2

 (.באתר של החברה להפרעות קשב
 
 -או רופאי קשב , נוירולוגיה או פסיכיאטריה/חשוב שאנשי מקצוע בתחום התפתחות הילד ( 3

.  טיפות חלב, ילדים( ת)רופא,גננת , הורים,  -גורמים שונים י'עיאבחנו את הילדים שהופנו 
 .לעקוב אחרי הילד ולדאוג שהמלצות תממשנה, ליזום את ההפניה: מקום של רופא הילדים

 
 



כולל   -יש להשתמש בכלים המקובלים כדי לאבחן (4
הערכה  , אנמנזה מדוקדקת, שימוש בשאלונים תקפים

הערכה קלינית  , כולל תצפית על התנהגות הילד
 .ותפקודית כולל הערכת סטטוס מנטאלי

 
ולבדוק אבחנות מבדלת , קומורבידיותיש להעריך קיום ( 5

(  תקשורת. ק, בעסוק. ר)כולל בתחום התפתחות הילד 
 .  פסיכיאטרי-ובתחום הפסיכולוגי

 
בנוסף יש לקבוע  . דקות 45מינימום  -זמן לאבחון( 6

  (כל חצי שנה -הצעה. )מעקב כל כמה זמן
 
 

 (המשך)הסכמות ומסקנות מקבוצת העבודה 
  
 
 
. 



יהיה צורך להגדיר מהם הטיפולים הלא , לאחר הערכת שיטות שונות( 7
,  בעסוק. ר, טיפול התנהגותי, כגון הדרכת הורים), תרופתיים המקובלים

?  האם יחייבו את קופות החולים. ולאילו להפנות( 'תקשורת  וכו. ק
במיוחד בגיל   - /ADHDלתחום ריפוי בעסוק יש הרבה לתרום לטיפול ב

 .עם תרומה חשובה מחוקרים ומטפלים בישראל, הרך
 
יהיה צורך להגדיר מיהם הילדים שעליהם יש צורך לתת טיפול תרופתי (8

גיל הילד אינו   :לזכור יש.  ולאחר כמה זמן ניסיון לא תרופתי----
 .  מחייב או שולל צורך בטיפול תרופתי

 
רופאים  , רופאי ילדים: שיתוף פעולה בין מקצועות השונים חשוב ביותר( 9

וכן עבודה  , רפואי-צוות פרא, פסיכיאטרים, נוירולוגים/התפתחותיים
 .  מתואמת מול גורמי החינוך

 (המשך)הסכמות ומסקנות מקבוצת העבודה 
  


