
 ?מי צריך תרופות בגן

 ר נועה ורדי  "ד

 

 פסיכיאטרית ילדים ונוער

 התפתחות הילד , בריאות הנפש ילדים ונוער  :מכבי מחוז שרון

 

 ר אביבה מימוני בלוך"ד

 

 נוירולוגית ילדים ומומחית בהתפתחות הילד 

 כללית  ,ח לוינשטיין "בי, מנהלת המכון להתפתחות הילד 

 אוניברסיטת תל אביב

 



 תודה לקבוצת העבודה  

 פסיכיאטרית ילדים ונוער –נועה ורדי •

 נוירולוגית ילדים ומומחית בהתפתחות הילד  –אביבה מימוני בלוך •

 פסיכיאטרית ילדים ונוער   –שלומית צפריר •

 נוירולוגית ילדים ומומחית בהתפתחות הילד  –תמי שטיינברג •

 נוירולוגית ילדים ומומחית בהתפתחות הילד  – לייטנריעל •

 נוירולוגית ילדים ומומחית בהתפתחות הילד  - פוזנרעידית •

 

 !תודה לכל צוות הקוים המנחים בראשות דר פסקין ודר צוקרמן•

 

 



 מי הילדים שרופא הילדים צריך להפנות להערכה  

 ?בגיל טרום בית ספר בשאלת הפרעת קשב

, יצא חוזר מנכל משרד הבריאות המתאר נוהל מומלץ לאבחון ילדים 2010ב •

 .  מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת קשב

 .בחוזר אין התיחסות ספציפית לקבוצת הילדים בגיל הרך שהינה קבוצה ייחודית•

אנו מציעות שבנייר העמדה הייחודי לקבוצה זו יודגש כי אבחון ילדים בגיל הרך  •

/  ייעשה באופן בלעדי על ידי  פסיכיאטרית של ילדים ונוער או נוירולוגית ילדים 

המלצתנו היא שלא לאפשר אבחון בגיל הרך על  ; כלומר. רופאה התפתחותית

 רופאת קשב / ידי רופאת ילדים

פנה ילדים עם פערים התפתחותיים או עם קשיים תמומלץ שרופאת הילדים •

 אימפולסיביות  / פעלתנות / התנהגותיים במידה וישנם תסמינים  של קושי קשבי

 



 הילדים צריך להפנות להערכה  שרופאת מי הילדים 

 ?בגיל טרום בית ספר בשאלת הפרעת קשב

הפרעת קשב בגיל הרך מתאפיינת בשכיחות גבוהה מאד של תחלואה  

לקות  , מטבוליות/ גנטיות / הפרעות נוירולוגיות : נלוית ואבחנות מבדלות

,  פסיכוסוציאליםקשיים ,  קשיים בהתקשרות, לקות בתקשורת, שפתית

, הפרעת טיקים, הפרעות מצב רוח, הפרעות חרדה, הפרעות התנהגות

DCD ,הפרעות שינה . 

על כן מומלץ כי הערכה להפרעת קשב בגיל הרך תיעשה על ידי צוות  •

נ  "מכון התפתחות הילד או ביחידה לברה –שהינו רב מקצועי במהותו 

 יעודית לגיל הרך

 בדיקה נוירוהתפתחותית –נושא שהיה במחלוקת בצוות •

 



 

 ניהול המעקב על פעוט  

 שאובחן עם הפרעת קשב

 

 :נציג שני מצבים –הטיפולית הזמנים למעקב תלוי בתוכנית לוח •

 :הפעוט אובחן והופנה לתכנית טיפולית שאינה תרופתית. 1

מומלץ להגיע למעקב בסיום התכנית הטיפולית עליה הומלץ לצורך  •

גם אם התכנית  )ובכל מקרה , הערכת המצב ומתן המלצות להמשך

 .  שנה-אחת לחצי שנה( לא התקיימה/הטיפולית לא הסתיימה

 מומלץ להגיע למעקב טרם העלייה לכיתה א•

   



 ניהול המעקב על פעוט שאובחן  

 הפרעת קשבעם 

 הפעוט אובחן והופנה לתכנית טיפולית הכוללת טיפול תרופתי. 2 

 אינדיקציה קרדיאלית או אחרת לטיפול תרופתי-שלילת קונטרה•

רופאה  / ילדיםי רופאה נוירולוגית "ע, להמשיך את המעקב התרופתימומלץ •

 והמתבגרשל הילד מומחית בפסיכיאטריה /התפתחותית

הגעה  )אחת לחודש בתחילת הטיפול ולאחר התייצבות  –תדירות המעקב  •

לפרוטוקול תרופתי הנותן מענה מספק לתסמיני הפרעת הקשב ולתופעות  

 .חודשים 3-6-אחת ל( לוואי במידה וקיימות

 אין המלצה לבדיקות דם–דופק , לחץ דם , משקל , מעקב גובה•

 מומלץ להגיע למעקב טרם העלייה לכיתה א•



 ?לאן ממשיכים מכאן הבוגרים שלנו

קשב רופאת ניתן להפנות להמשך מעקב  –קיימת התייצבות   6במידה ובגיל •

 .בקהילה

הפניה להמשך מעקב של יש לשקול  –במידה ואין התייצבות •

  .פסיכיאטרית ילדים מנוסה בתחום קשב/נוירולוגית

בכל מקרה ובכל המצבים המתוארים מומלץ כי במידה ועולה חשד לקיומה •

יופנה ההורה למרפאה מתאימה   –של הפרעת קשב אצל אחד ההורים לפעוט 

 ADHDלאור המידע בספרות לגבי הקשר בין קיום תסמיני . )באיזור מגוריו

 (.  משמעותיים בהורה והיכולת להפיק מהתערבות לא תרופתית אצל הפעוט

 



 ?מתי נשקול טיפול תרופתי

 
יש מקום לשקול טיפול תרופתי בפעוטות עם הפרעת קשב רק  •

 :חמורה המתבטאת ב -במקרים של פגיעה תפקודית בינונית

 תסמינים ממושכים•

 הפרעה תפקודית המתבטאת הן בבית והן במסגרת חינוכית•

 חינוכיים לא הובילו לשיפור מספק-טיפולים התנהגותיים ופסיכו  •

 

 

 



 ממצאים מחקריים  

 המחקר הגדול העיקרי בסטנדרטים מחקריים מחמירים שנעשה בתחום זה הוא  

 PATS Preschool ADHD Treatment Study 

את  העריך שרב מרכזי  , זהו מחקר רנדומלי NIMH  (2007  .)שנערך על ידי  

. שנים 3-5.5בגילאים קצר טווח בילדים    Methylphenidateבטיפול של היעילות 

 DSMמשולבת לפי ה ילדים שענו על קריטריונים להפרעת קשב  303בו השתתפו 

IV . 

המסקנות היו כי בילדים בגיל הרך צפויות תופעות לוואי חמורות יותר במינונים •

מינונים נמוכים בגיל זה  , עם זאת. ילדים מבוגרים יותרלעומת   MPHרגילים של 

 .  יעילים בטיפול בהפרעת קשב

 



 הלכה למעשה   –טיפול תרופתי בגיל הרך 

בשנים האחרונות גברה הנטייה לראות בהפרעת קשב כהפרעה המשפיעה על  

השימוש במנות  . איזונה לאורך זמן העירותומכאן חשיבות , הילדים לאורך כל שעות היום

יכולים   PATSועל כן ממצאיו של ה , מרובות של ריטלין קצר טווח אינו רווח יותר

רוב התרופות הנרשמות לילדים בגיל .  לשמש אותנו כנר תיאורטי ברוב המקרים

 .  וכך גם בישראל, (OFF label) הרך בארצות הברית נרשמות ללא התוויה 



 דגשים בגיל הרך 

 
ולכן מומלץ , קצב המטבוליזם של סטימולנטים איטי יותר ככל שהגיל צעיר יותר•

 אין מידע ברור על מינונים מירביים .להתחיל במינון נמוך ולעלות לאט

העדויות לגבי השפעות מיטיבות ארוכות טווח של טיפול תרופתי בילדים נמצאו רק מעל   •

לא קיים מספיק מידע על ההשפעות ארוכות הטווח של מתן סטימולנטים  , 6גיל 

 .  בתקופה הקריטית של התפתחות המוח

אך גם הוא לא , שהודגם במספר מחקרים, ישנו חשש להפרעה בגדילה הלינארית•

 . באופן שיטתי 6נבדק על ילדים מתחת לגיל 

 

 

 

 



 תרופות להפרעת קשב והמלצות לשימוש לפי גיל 

 ניירות עמדה  FDAעל פי ה  סוג התרופה  
שחרור   מיידי  

 מושהה

 AAP אחר

 2011  

AACAP 

2009 
MPH 

Ritalin SR/LA 

Concerta 

>6yrs >6yrs >6yrs מומלץ מעל  , קו ראשון

 . 4גיל 

 קו ראשון  

Dextro-

amphetamine 

Attent 

>3yrs 

  

>6yrs - אין המלצה  , קו ראשון

 6מתחת לגיל 

 קו ראשון

Clonidine - >6yrs -   שחרור מושהה הוא

 טיפול חלופי  

 טיפול חלופי

Dexmethyl- 

phenidate 

Focalin 

-  >6yrs -   קו ראשון   קו ראשון 

Lisdex-  

Amphetamine 

Vyvanse 

- - >6yrs   קו ראשון   קו ראשון 

Parther :2017 



 המלצות נייר העמדה הישראלי לטיפול תרופתי

 

מאחר  , כקו ראשון בגיל הרך MPHתכשירי נייר עמדה זה תהיה על המלצת •

 . זוהתייחס רק לתרופה  PATSוהמחקר הגדול המשמעותי היחידי בנושא ה 

 .  ולמעשה בהמלצה זו יש חבירה לפרקטיקה הנהוגה בישראל הלכה למעשה•



 -המלצות נייר העמדה הישראלי לטיפול תרופתי  

 

פעמים רבות יגיעו לאבחון ילדים בהם נאבחן הפרעת קשב לצד מצב •

 .  המהווה את מוקד הקושי הקליני, התנהגותי סוער

בילדים סוערים אלו לעיתים קרובות יבחר טיפול בתרופות ללא אינדיקציה  •

דופמינארגיות שונות    -אנטי  כגון תרופות, מוגדרת לטיפול בהפרעת קשב

 (. ועוד Risperidone ,Ariply–דור שני , Neuleptil-–דור ראשון )

נייר עמדה זה לא ידון בטיפולים מסוג זה בשל העדר מחקרים התומכים •

 .  בטיפולים אלו בהפרעת קשב כאבחנה ראשונית ועיקרית



 -המלצות נייר העמדה הישראלי לטיפול תרופתי 

 טיוטא
בחשבון   ילקחובקבלת החלטה ראשונית על סוג הטיפול תרופתי בגיל הרך 

 :השיקולים הבאים

 

 :  ראשוני ניסיון 1.

ניתן ; מבחינת טווח ההשפעה בסטימולנטיםגישות שונות להתחלת טיפול תרופתי ישנן 

לדוגמה  ; על ידי ניסוי בתכשיר טווח קצר מסוייםלהתחיל ולבדוק השפעת תכשיר מסוג 

ולאחר מכן התאמת טווח התכשיר על פי , מתן ריטלין קצר טווח והתרשמות מהשפעתו

כמו כן ניתן להתחיל מתכשיר המותאם לטווח המבוקש כבר בניסיון הראשוני  . הצורך

 .  החלטה זו תתקבל על פי ניסיונה הקלינית של הרופאה המטפלת. בטיפול תרופתי



 -המלצות נייר העמדה הישראלי לטיפול תרופתי 

 טיוטא

בחשבון   ילקחובקבלת החלטה ראשונית על סוג הטיפול תרופתי בגיל הרך 

 :השיקולים הבאים

 

 :  טווח ההשפעה של התרופה באופן קבועבחירת . 2

והשפעתה של הפרעת הקשב על התפקוד   קומורבידיתזה יש לקחת בחשבון בהקשר 

ה לטיפול התרופתי עבור תסמינים /ה זקוק/יש להעריך האם הילד: לאורך שעות היום

האם קיימים תסמינים  , או לחילופין, המופיעים בעיקר בשעות היום  במסגרת החינוכית

במקרה השני  . חברתי גם בשעות אחר הצהרים/רגשי/המפריעים לתפקוד ההתנהגותי

 . יש להעדיף טיפול תרופתי בתכשיר ארוך טווח



 -המלצות נייר העמדה הישראלי לטיפול תרופתי 

 טיוטא
בחשבון   ילקחובקבלת החלטה ראשונית על סוג הטיפול תרופתי בגיל הרך 

 :השיקולים הבאים

 

  :כמוסהה לבלוע טבליה או /בליעת התכשיר ויכולת  הילדאופנות . 3

יבחרו תכשירים המאפשרים  , ה אינם יכולים לבלוע טבליות או כמוסות/והילדבמידה 

רגיל או ארוך   אטנט, LAריטלין , ריטלין רגיל; מתן לאחר ערבובם במזון או משקה

 . ויואנס, טווח

 

בחשבון  ילקחו, החלטה על שינוי הטיפול בשל תופעות לוואיבקבלת : שינוי טיפול. 4

 .  אופי תופעות הלוואי לשם קבלת החלטה על תכשיר המשכי

  . 



  תודה רבה  

 על ההאזנה הקשובה

 

 



 תאור מקרה

 . לומד בגן פרטי, 3יאיר בן •

 .  לא מצליח לשבת יותר מדקות בודדות•

 .לא מתמיד במשחק –עובר כל הזמן מפעילות לפעילות •

 .בעצמת דיבור חזקה, מדבר הרבה•

 .  מתפרץ לדברי אחרים•

 . מתקשה לשמוע ספור עד תומו•

 .  חוטף להם צעצועים, מחבק חזק מאד; ילדים לא רוצים לשחק עמו•

 .הושעה מהצהרון•

 

 



 מקרה   תאור

 חושי בויסותהגננת אומרת שיש לו בעיות •

רופא הילדים אומר להורים שיאיר צעיר מדי כדי לחשוב על  •

 הפרעת קשב

 ?שלא מסוגלים להתמודד? הורים שלא יודעים לתת גבולות•

 ?התנהגות נורמטיבית•

 ?טמפרמנט  •

 ?איך מטפלים  –אם הפרעת קשב •

 

 


