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 הרציונל ליצירת התערבות משלימה

קושי בהתאמת טיפול פרמקולוגי 

 (תופעות לוואי/ סטיגמות)   
 

 שגשוג ונפילה   -לאחר התאמה מוצלחת 

 (זניחה/ שימוש יתר)   
 

  קשיים ניהוליים שלא נפתרים על ידי הטיפול התרופתי 

 (תלוי בפרופיל הניהולי האישי)   
 

צורך בטיפול ביו פסיכו סוציאלי 

 (חובת קשר עם גורם רפואי)   



 ?ADHD -כיצד ניתן לנהל עצמאית את ה

 כרוני ביולוגי-נוירוכליקוי  ADHD -הבנת ה•

למידת הפרופיל הניהולי האישי והשפעתו על תחומי  •

 התפקוד השונים
 

 שיום ושימוש גמיש ומותאם במשאבים ואסטרטגיות, זיהוי•
 

יצירת שיתופי פעולה עם אחר משמעותי בהקשרים שונים  •

 לתמיכה ארוכת טווח

 



 יצירת איזון ושימוש נכון במגוון ערוצי שינוי

 שלי  ADHD-למידה פסיכו חינוכית על ה•

מודעות ואסטרטגיות ניהוליות   -למידה מטה קוגניטיבית •

 המכוונות לוויסות עצמי במגוון הקשרים  

,  הכוונה למסוגלות עצמית -למידה מבוססת עוצמות •

תורם  , למידה מהצלחות ופיתוח זהות עצמית חיובית

לחוסן הנדרש לשם התמודדות ארוכת טווח עם מצב  

 בריאות כרוני



 יצירת איזון ושימוש נכון במגוון ערוצי שינוי

 תמיכה סביבתית והתאמות  •

בעלות   עיסוקיותלמידה מחוויות  -למידה מבוססת עיסוק •

מצמצת את הפער בין המודעות  , משמעות אישית

האינטלקטואלית למודעות בזמן אמת     ומפחיתה את  

 הקושי ביישום

 



 יחידות הטיפול

 טיפוליות יחידות 4, לשבוע אחת, שעה, מפגשים 20-25

 

 

 

 

 

 :1 יחידה

 מסתגלת עצמית מודעות פיתוח 

 

 :  2 יחידה

 ניהוליות אסטרטגיות רכישת

 תפקודי בהקשר

 :3 יחידה

 עיסוקית זהות פיתוח

 חיובית

 

 :4 יחידה

  יכולת קידום

  לניהול ומסוגלות

 היומיום בחיי עצמי

האתגרים האישיים הנובעים   הבנת•

מהפרופיל המטה קוגניטיבי  

  העיסוקיוהשלכותיהם על הביצוע 

 בתפקידי חיים שונים

רכישת ידע שתוביל לשיוך ביולוגי של  •

כמצב בריאות   ADHD -השלכות ה

 כרוני

 גילוי עוצמות ואתגרים בהקשר עיסוקי•

 העיסוקיתקישור הרצייה להתנסות •

כלים לניטור   רכישת•

ורפלקציה של התנסויות  

 עיסוקיות

שיום וניכוס של  •

אסטרטגיות ניהוליות  

 ספציפיות

 ניטור היישום•

 הידע כלל של אינטגרציה•

  אסטרטגיות רכישת•

 המסייעות כלליות

  תפקודית בהתמודדות

 הכרוניות לצד היומיום בחיי

 ADHD -ה השלכות של

 התהליך סיכום•

 והישגיו

 השימור תכנון•

  הישגי של והתחזוקה

 הטיפול



 השתתפות ותפקוד במגוון הקשרים ותפקידי חיים•

 מודעות עצמית מסתגלת•

שיום ושימוש תואם  באסטרטגיות  , זיהוי -וויסות עצמי •

 ניהוליות

 שיפור איכות החיים•



A mixed-methods 
pilot study of the 
Cog-Fun’s feasibility 
and effectiveness 
for adults with 
ADHD 
 
Maeir et al, (in preparation) 



Results: Significant large effects on Occupational 
Performance and QoL maintained at follow up  

  t1 M (SD) t2 M (SD) t3 M (SD) p t1-t2  ES t1-t2  p t2-t3  ES t2-t3  

AAQoL (0-100)               

          Total average 
49.58 (14.17) 64.90 

(10.18) 

61.15 (12.44) .002 1.24 .104  0.33 

          Life Productivity 39.67 (16.17) 61.16(10.77) 53.36 (15.99) .000 1.56 .038  0.57 

          Life Outlook 58.78 (17.21) 70.09 

(14.13) 

66.75 (16.07) .005 0.72 .210 0.22 

          Psychological health 58.33 (17.76) 64.92 

(12.24) 

65.78 (13.16) .293 0.43 .658  0.07 

          Relationships 47.08 (16.30) 65.00 

(12.61) 

62.5 (16.20) .007 1.23 .466 0.17 

COPM (1-10)               

          Performance level 2.54 (0.87) 7.12 (1.00) -- .000 4.86 -- -- 

          Satisfaction level 2.38 (0.9) 7.61 (1.23) -- .000 4.85 -- -- 



Results : Significant large effects on  
Higher-level Cognitive Functions 

  t1 M (SD) t2 M (SD) p t1-t2  ES t1-t2  

BRIEF-A (100-0)         

          MI 77.17 (9.04) 67.17 (10.47) .007 1.02 

          BRI 70.58 (9.39) 65.75 (6.76) .069 0.59  

          GEC 76.25 (7.59) 66.58 (10.64) .007 1.05 

SRSI (10-0)         

          Awareness domain  2.21 (1.97) 0.71 (0.75) .007 1.00 

          Strategy domain 5.72 (2.2) 0.92 (1.25) .000 2.68 



Results : 104 occupational goals set 

  התרופה לקיחת, בתזכורת שימוש ידי על בזמן לישון הולך

 היום לי שיש התפקודיות לדרישות בהתאם המתאימה

n=28 עצמי טיפול 

  לניהול הקשורות" משעממות" משימות לפועל להוציא מצליח

 באמת לי חשוב למה קישור ידיי על הבית

 

n=25 IADL 

, שלי הצרכים על שיח ידי על שלי הפיזית הסביבה התאמת

,  "באחר שימוש" ידי על ולשתות לאכול בעבודה הפסקות לוקח

  באסטרטגיית שימוש ידי על שלי הלימודית הסביבה ארגון

 "נקייה סביבה"

n=18 עבודה/ לימודים 



Clinical Significance 
 

-פסיכו-ביו)תפקודית המשלבת מגוון ערוצי שינוי -התערבות ייחודית קוגניטיבית •

בעלת ראיות מחקריות המצביעות על יעילות בשיפור התפקוד ואיכות  , (סוציאלים

 ADHDהחיים בקרב מבוגרים עם 

אינטגרציה בין עקרונות בשיקום מטה קוגניטיבי לבין מודלים טיפוליים ממוקדי   •

עיסוק מייצרים מנגנון שינוי עשיר יותר שאינו מבוסס רק על היבטים של מאמץ  

 או תמיכה סביבתית  

 

 

 

 

 

 



 (RCT)מחקר רנדומלי מבוקר •

 (סטודנטים)התערבויות קבוצתיות •

 התאמה לאוכלוסיות נוספות  •

 

 

Coming soon… 



 


