
 

 הדברים שאנו מפחדים מהם  
 

 הפרעת קשב בגיל הרך

 
ר מרים פסקין"ד  

 רופאה פסיכיאטרית 

 מנהלת מחלקת יום ילדים  



 תכנית ההרצאה
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Anderson & Reidy, 2012 



ADHD: a disorder of preschoolers 

• ADHD typically emerges early in development. 

   Arnett, MacDonald, & Pennington, 2013 -  Kieling et al., 2010 -  Lee, Sibley, & Epstein, 2016 

 

• It can be reliably diagnosed in children as young as 3 years. 

 
       Egger, Kondo, & Angold, 2006 - Lahey et al., 2004 - Sterba, Egger, & Angold, 2007 

 

 

• DSM 5 diagnostic criteria – B: Several inattentive or 
hyperactive-impulsive symptoms were present prior to age 
12 years.  
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ADHD: a disorder of preschoolers 

• Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental 
Disorders of Infancy and Early Childhood, 2016    =  DSM 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ADHD – age: the young child must be at least 36 months 
old.  

• Overactivity Disorder of Toddlerhood  =  ADHD 
hyperactive-impulsive presentation – age : the young child 
is older than 24 months and younger than 36 months.  
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Individual classification of ADHD children by right prefrontal hemodynamic responses 

during a go/no-go task as assessed by functional Near Infrared Spectroscopy Study  

Monden Y et al. NeuroImage: Clinical, 2015 
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Reduced PFC activation in children with ADHD during go/no-go task: a fNIRS study – 

Miao, S et al. Frontiers in Neuroscience, 2017 



 בגיל הרך ADHD -מפחדים לטפל ב

• Preschool ADHD  =  Pharmacological Treatment 

• Preschool ADHD  =  Parent and Teachers Training 

 

בגיל   ADHD-קו שני בטיפול ב: טיפול בסטימולנטים•

-למקרים של הסתמנות ברמת חומרה בינונית –הרך 

 .חמורה
 

Miriam Peskin M.D. 8 



Miriam Peskin M.D. 9 



כ קל"למה אם זה כ  

כ קשה"זה כ   
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 .unspecifiedבגיל הרך היא כי הפסיכופתולוגיה 

 בגיל הרך ADHDמפחדים לאבחן 



 בגיל הרך ADHDמפחדים לאבחן 

Miriam Peskin M.D. 13 

 .  כי נדרש ידע מעמיק בתחום ההתפתחות•

 

 .  כי יש צורך לגייס את הילד לשיתוף פעולה•

 

•ADHD  בגיל הרך הוא מאודco-morbid. 
Wilens, Biederman, Brown, Tanguay, et al, 2002 

 

•ADHD  של הפרעות פסיכיאטריות  יכול להיות ההסתמנות המוקדמת
 .  אחרות

 

 .  את הילד הצעיר" לתייג"לא רוצים •
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כי אין מספיק ידע על השפעת סטימולנטים בילדים צעירים ולא על •
 . ההשפעות הארוכות טווח של טיפול בסטימולנטים בגיל צעיר

 .  באופן שאינו ברוראת התפתחות המוח חוששים לשנות •

• Preschool ADHD Treatment Study    PATS 

     NIMH-sponsored, six-site, randomized clinical trial - 2007  

     532 children recluted – 3 to 5.5 years/ 303 children 

     Greenhill, Posner, Vaughan & Kratochvil, 2008 

• Significant, moderate to large reductions in ADHD symptom 
scales compared with placebo.   Zito, Saffer & Valluri, 2007 

• 30% of parents reported adverse effects: difficulty falling asleep, 
appetite decrease, emotional outbursts, repetitive behaviors and thoughts, 
irritability.     Evans, Morril & Parente, 2010 
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 הפסד/רווח: סיכוניםהערכת •

 

 .  הרע במיעוטו: מבחינה אתית•
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• Pharmacological treatment of immature populations has 
generally been based on the principle that children are 
merely “little adults”.  

    Vitiello, 2003 

• Clinicians treating pediatric populations have been 
predominantly guided by the potential negative 
consequences of not treating their patients. 

    Ryan, 2008 

• Medication exposure in young populations may produce 
enduring effects on the immature brain that differ 
considerably from comparable adult exposures. 

    Andersen & Navalta, 2011  
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• Pharmacological treatment for severe ADHD: ejection or 
threatened ejection from a mainstream preschool or child care 
center/kindergarten, strong family stress, risk of injury to self or 
others, symptoms interfere with needed developmental 
therapies. 

• Inadequate response to non-pharmacological treatment. 

     Klein et. al, 2013 

• Chronic maladjustment  

• Toxic relationships 

• Toxic memories 

• Snowball effect 

     
 

 

 



!נא לפחד  

 "הוא יגדל ויהיה בסדר"•

 "הבעייה שלו דווקא שהוא מרוכז יותר מדי"•

 "הוא כמוני" –" הייתי כמוהו"•

 "הוא יכול, כשהוא רוצה"•

 ... "     זה בגלל "•

 :  התוצאה מחפשת סיבה     

 הילד לא בסדר –הגננת לא בסדר   –ההורים לא בסדר      

 תפיסה קוטבית"  תרופה זה הפיתרון הקל"•
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1?    ממה אני מפחדת   

 (התקשורת והשמועות, ר גוגל"כולל ד)בורות •

 חוסר מודעות לבורות•

 מיתוסים וסטיגמות, נוקשות•

 הטיות בחשיבה •

 "לא בשלים"ומנגנוני הגנה , הזדהות יתר, שימוש מופרז בפרשנויות•

 "אני לא אני" –התפתחות האישיות •

 הורות לא יציבה –הורות לא מותאמת •

 הוראה לא מותאמת/התנאים במערכת החינוך•
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2?  ממה אני מפחדת   

 י פסיכיאטר"הפחד להפנות ליעוץ ע•

 י פסיכיאטר"הציפיות מהפנייה ליעוץ ע•

   off labelמיוחד באישור צורך •

 רוקחים•

 קשיי התמודדות ההורים עם הטיפול התרופתי  •

 יעילותחוסר •

 overstimulationתסמונת •

 מינון/תכשירקושי בהתאמת •

 צורך בשילובי תרופות•
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?ממה אני מתעצבנת  

 

 הזורקים כיסאות ומרביצים ADHDילדים עם •

 

 atypical antipsychotics-המקבלים טיפול ב ADHDילדים עם •

 

 "צריכים אבחנה לסייעת"ש ADHDילדים עם •

 

 גננות מאבחנות ומקנות יעוץ תרופתי•

 

 "הוא צריך קנביס"/ "?מה דעתך על קנביס רפואי"•
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?מאוכזבת/ממה אני מיואשת  

 

 המשך הדיון סביב הדיכוטומיה•

•NATURE vs. NURTURE 

 "רגשית"כבעיה  ADHDהגדרת •

 

 

 גננות+ הורים  –שאלוני דיווח •

 

 

Miriam Peskin M.D. 22 



?ממה אני מעודדת  

 

 

 בגיל הרך ADHDפריצה של מחקרים בנושא •

 המקום שהנושא מקבל בתוך החברה להפרעת קשב•

 הבנה יותר מעמיקה של ההפרעה•

Rewarding and Motivation 

Self-regulation 

 כלים חדשים לאבחון וטיפול•

 בגיל הרך ADHDקבוצת עבודה בנושא •

Miriam Peskin M.D. 23 



 

 

 mpeskin@clalit.org.il 


