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 הנדון: סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: סיכום מפגש אחרון לסמסטר א' תשע"ה

 

 שלום רב,

התקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות,  1122בינואר  12 -ביום רביעי, ה
בה הועברה הרצאתו של ד"ר יורם זנדהאוז, נוירולוג ילדים מהמחלקה להפרעות 

 קליניקה ומחקר".  כמשל. ADHDתקשורת, בנושא: "מגפת" בעיות ההתפתחות, 

 מהרצאתו )סכמה: ד"ר מיכל איכט(:

מן הילדים בכל שנתון זקוקים לטיפול התפתחותי כלשהוא  22%-כ בשנים האחרונות

ש'(, אלו  21שנים )ילדים בעלי מחלות סומטיות זכאים לטיפולים עד גיל  9עד גיל 

טיפולים ארוכי טווח וממושכים, ולכן הרפואה ההתפתחותית היא תת התמחות בולטת 

 ברפואת הילדים כיום. 

ADHD רפואת ילדים, נוירולוגיה,  –יפלינות רפואיות היא תסמונת שנוגעת לכמה דיסצ

פסיכיאטריה. שכיחות ההפרעה הולכת ועולה )כמו כל בעיות ההתפתחות, ואוטיזם 

-. זו ההפרעה הנוירוADHDמהילדים בארה"ב מאובחנים עם  22%-בכלל זה(; כ

 התפתחותית השכיחה ביותר אצל ילדים. 

יפראקטיביות ואימפולסיביות : הפרעת קשב ו/או הDSM 5-הגדרת התופעה לפי ה

ש',  21בילדים בהתאם לרמת ההתפתחות. חלק מהתכונות חייבות להתקיים לפני גיל 



 ,minimal brain damage (Still -חודשים. ילדים אלו תוארו בעבר כ 6ולפחות במשך 

 (, ואופיינו בקשיי התנהגות, הרסנות. 1902

כיום אבחנת התופעה היא קלינית בעיקרה, עדיין אין סמן ביוכימי או אחר לאבחון. 

בולטים ליקויים בתפקודים הניהוליים. קיימים גורמי סיכון ביולוגיים כגון פגות, חבלת 

בהמשך. קיימת גם נטייה  ADHDכל אלו בעלי סיכוי לפתח  –ראש, "התינוק הנרגן" 

הרצפטורים של דופמין )למעשה, על לקות זו  גנטית, הקשורה כנראה בלקות באחד

ריטלין(. קיימים גם ממצאים נוירולוגיים  –מבוסס הטיפול התרופתי המקובל 

והדמייתיים, כגון הקטנה יחסית של המיספרה ימין, אם כי אלו לא ממצאים חד 

 משמעיים. 

)של ברקלי( היא כי קיימת הפרעה בדחיית  ADHDהתפיסה המקובלת כיום להסבר 

 ( המונעת יכולת לשליטה עצמית. response inhibitionגובה )ת

בין הקריטריונים לאבחון התופעה: חוסר תשומת לב לפרטים, שגיאות חוזרות 

בעבודות בי"ס, קושי בקשב רצוף במשימות או במשחק, נראה כלא מקשיב כשמדברים 

יכים להתקיים איתו, לא ממלא הוראות, קושי בארגון, ועוד. כאמור, מאפיינים אלו צר

צורות קליניות: א.  3חודשים, ולפחות בשני מצבים שונים. להפרעה קיימות  6לפחות 

Combined –  .הפרעות קשב + היפראקטיביות ואימפולסיביות, בInattentive –  לא

, אבל ADHDאימפולסיבי. בעבר סברו שיש יותר בנים עם  –קשוב, ג. היפראקטיבי 

ווקא. פעמים רבות מופיעים גם קשיי שפה. עם הזמן אין בתת סוג ב' יש יותר בנות ד

 ריפוי של ממש, אך יכולה להיות רמיסיה חלקית, או מעבר מתת סוג אחד לאחר. 

: חשיפה לסמים, אלכוהול ותרופות שונות בהריון, מצוקת ADHD-גורמים ידועים ל

בחנה פקטוריאלית. חשוב לערוך א-עובר משמעותית ועוד. התופעה מוגדרת כמולטי

מבדלת בין התופעה לבין לקות למידה, קשיים סביבתיים, הפרעות נפשיות, פיגור שכלי, 

נטילת תרופות שונות, לקות ראיה או שמיעה. קיימים מצבים נלווים שכיחים: לקויות 

עקשן, תסמונת טורט, דכאון, -למידה, הפרעה קונדוקטיבית, תסמונת הילד הסרבן

 חרדה. 

שאלונים, בדיקות של זמני תגובה, אבחון  –כלי אבחון: אבחון קליני פנומנולוגי 

 פסיכולוגי, ודידקטי. 



בטיפול, קיימת חשיבות לתרגול רב )עד הצפה( ולשינה )המאפשרת קונסולידציה של 

-הנותנת תגובה חיובית בכ –המידע(. טיפול תרופתי: פסיכוסטימולנטי כגון ריטלין 

ך זה פתרון חלקי בלבד, למעשה נדרש שינוי משמעותי של אורח מן המקרים. א 52%

 החיים: הגבלת מסכים, קריאה, פעילות גופנית, ותזונה, טיפולי מגע, והדרכת הורים. 

 על סיכומה. -אני מודה לד"ר זנדהאוז על הרצאתו המעניינת, ולד"ר איכט

 נא שריינו ביומנכם:( א11:11-19:11מועדי המפגשים לסמסטר ב, )ימי חמישי בין  להלן 

  -תאריך סמסטר מפגש

 ימי חמישי

 מיקום ההרצאה

 2.3035 01/20/12 ב 1

 2.34321 12/.10/2 ב 0

 2.3035 12/.01/2 ב .

 2.34321 11/24/12 ב 4

 2.3035 2/24/12. ב 2

 2.34321 14/22/12 ב 1

 2.3035 01/22/12 ב 7

 

 בברכת חופשת סמסטר מהנה,

 ליאת

 

 

 

 


