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 הסימנים של הפרעת קשב

 מתקשים להתרכז מעבר למספר דקות1.

 עושים טעויות שטותיות2.

 "מנותקים", "מרחפים"3.

 מתקשים להתארגן לבצע משימות4.

 נמנעים ממטלות הדורשות מאמץ שכלי5.

 עוברים ממשימה למשימה מבלי להשלים6.

 מוסחים בקלות7.

 נוטים לאבד חפצים8.

 שכחנים9.



 סימני היפראקטיביות

 קמים ומסתובבים במצבים שמצופה שישבו1.

 מתנדנדים בכסא, מזיזים רגליים2.

 "על טורים" –כל הזמן בתנועה 3.

 אוהבים רק משחקים עם אקשן4.

 מדברים בצורה מוגזמת וקשה להפסיקם מלדבר5.



 סימני אימפולסיביות

 קופצים עם תשובה עוד בטרם הושלמה השאלה. 6

 מתקשים לחכות לתורם. 7

 נכנסים למשחקים של אחרים ללא רשות. 8

 (סלטות, רצים לכביש)עושים דברים מסוכנים . 9



 DSM5-לפי ה ADHDתתי סוגים של 

•ADHD- inattentive presentation 

   6  (או יותר 5במבוגרים )או יותר סימני קשב 

 40%  מכלל מקריADHD בילדים 

• ADHD- hyperactive/impulsive presentation 

   6 אימפולסיביות  /או יותר סימני היפראקטיביות

 (או יותר 5במבוגרים )

 10%  מכלל מקריADHD בילדים 

• ADHD- combined presentation 

 6  או יותר סימני   6 וגםאו יותר סימני קשב

 (או יותר 5במבוגרים )אימפולסיביות /היפראקטביות

 50%  מכלל מקריADHD בילדים 



 DSM5ב ADHDשינויים בקריטריוני אבחון של 

 7העלאת גיל המינימום להופעת הסימפטומים מגיל •

 .שנים 12שנים לגיל 

 ADHD-ל (ADHD subtypes)הסוגים -שינוי תתי•

specifiers 

 6ממינימום של  ADHDהורדת הסף לאבחון •

שנים   17קריטריונים בבני  5קריטריונים למינימום של 

 ומעלה

הוספת פירוט בתיאור הסימפטומים שיתאימו למגוון  •

 רחב יותר של גילאים

הוספת תנאי בקריטריונים לקבלת פרטים מלפחות  •

 (הורה ומורה או המבוגר ובת זוגו)שני מקורות מידע 
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 ADHDתהליך האבחון של 

 אנמנזה מההורים ומורים  •

 בדיקת הילד•

 אבחנה מבדלת–

 ADHDאישוש אבחנת –

 אבחון הפרעות נלוות–

 שימוש בבדיקות נלוות•

 (קונורס ממוחשב ועוד, BRC)אבחון ממוחשב –

 



 אבחנה מבדלת

או אימפולסיביות  /או היפראקטיביות ו/ליקוי בקשב ו•

הם סמפטומים שכיחים של הפרעות שכיחות  

 :אחרות

 (חרדת פרידה, חרדה מוכללת)הפרעות חרדה –

 הפרעה כפייתית–

 מצבים פסיכוטים–

 דיכאון–

 



 הפרעות פסיכיאטריות נלוות

 ADHDבילדים עם  

 הפרעה 

 מתריסה

 טיקים 40%

11% 

 הפרעת התנהגות

14% 

ADHD 

 בלבד

31% 

  הפרעות חרדה 

 34%  

  
  

 

 הפרעות 

הרוח במצב  

10% 

MTA cooperative 
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 ? מהו טווח קשב קצר

 מחקר עמדות מורים והורים

העדר  : DSM-5הביקורת על מערכת האבחון של •

 סף ברור לתסמינים

 – DSM-ב ADHDשל  דוגמא מאחד הקריטריונים •

לעיתים קרובות מתקשה להתמיד בקשב במשימה או  "–

שיחה או  , קושי להישאר מרוכז בשיעור, כלומר)משחק 

 ("קריאה ממושכת



 ? מהו טווח קשב קצר

 מחקר עמדות מורים והורים

'  ד-'הורים לילדים בגילאי כיתות ג 54: המשתפים•

אשר הופנו למרפאת הקשב ולמידה בבית חולים  

שנות  15.4ממוצע של )מורים  47-תל השומר ו

 .'ד-'המלמדים כיתות ג( הוראה

התבקשו לסמן מהו משך הריכוז המינימלי  •

משך  –' או ד' המצופה  לטעמם מילד בכיתה ג

 .הזמן שפחות ממנו נחשב בעיניהם כלא מספיק

 



 סקר זמן קשב בקרב הורים ומורים  

נא סמן עבור כל אחת מהפעילויות המפורטות מטה מה  •

-'המצופה מילד בכיתות ג הרצוףהוא פרק הזמן המינימלי 

 .להתמיד' ד

הכוונה שפחות מפרק זמן זה ייחשב על   פרק זמן מינימלי•

 .לא תקין או לא מתאים לגיל הילד, ידך כלא מספיק



 שאלון זמן קשב

 60 45 30 20 10 5 ספריות פעילויות בית

 (פרונטלי) להקשיב בשיעור. 1

 בית להכין שעורי. 2

 מהלוח להעתיק. 3

 (עצמאית)קריאה דמומה . 4

 למלא חוברת עבודה עצמאית. 5

 קבוצתית בכיתה עבודה. 6

 השתתפות בדיון בכיתה. 7

 להקשיב בטקסים בבית ספר. 8



 שאלון זמן קשב

 60 45 30 20 10 5 פעילויות פנאי

 לצייר או ליצור. 1

 משחק כדור בהפסקה. 2

 להקשיב בהצגה. 3

 בטלויזיהצפייה . 4

 משחק במחשב. 5

, כגון דמקה)משחק קופסא . 6

 (מונופול



 תוצאות

 (בנות)שעורי בית 

 הערכת מורים

 (בנים)לשחק במחשב 

 הערכת מורים

 (בנים)הקשבה בשיעור 

 הערכת הורים

 ( בנים)קריאה 

 הערכת הורים



 תוצאות סקר זמן קשב

 מורים

 בנות

 מורים 

 בנים

הורים  

 בנות

  הורים

 בנים

הקשבה  

 פרונטלית

23.4 

(7.8) 

20.4 

(7.9) 

36.0 

(15.0) 

29.5 

(13.9) 

  קריאה

 דמומה

21.5 

(11.2) 

15.7 

(9.2) 

37.0 

(19.7) 

29.9 

(18.1) 

 (17.4) 33.9 (18.1) 42.3 (10.9) 32.3 (11.5) 36.4 שעורי בית

צפייה  

 בטלביזיה

43.7 (14.4) 42.3 (16.2) 52.6 (14.2) 53.4 (14.9) 

  לשחק

 במחשב

40.0 (16.4) 42.4 (18.3) 52.2 (14.1) 52.5 (15.4) 

 (18.7) 44.7 (17.6) 29.4 (12.9) 42.3 (13.9) 25.1 משחק בכדור



 מסקנות

קיימת שונות גדולה בקרב הורים ומורים בנוגע  •

 .'וד' למינימום זמן הקשב המצופה מילדים בכיתות ג

זמן הקשב המצופה לפעילויות פנאי גבוה בהרבה  •

 .מאשר לפעילויות לימודיות

ציפיות ההורים לזמן קשב היו גבוהות יותר מאשר •

 .ציפיות המורים

הציפיות מבנות גבוהות יותר מאשר מבנים לגבי קשב •

 .במשימות אקדמיות

 



 מסקנות

של זמן קשב  DSM-העדר הגדרה מדויקת ב•

מצופה מהווה נקודת חולשה בעיתית באבחנת  

ADHD  שכן אבחנתADHD   מתבססת בעיקרה

 .על דיווחי הורים ומורים

הקריטריונים האבחנתיים של מספר הפרעות  •

ואוטיזם   ADHDפסיכיאטריות של הילדות כולל 

מעורפלים יותר מאשר של אבחנות אחרות כגון  

 .דיכאון  או סכיזופרניה



ושל תגובה   ADHDתורשתיות של 

 ADHD-לטפול תרופתי ל

 :תאור מקרה•

לשי  . ADHDמגיע למרפאתך להערכה של  8שי ילד בן  

מחוננת עם הפרעת קשב ללא   13אחות בת 

".  מסתדרת"הפראקטיביות שלא מטופלת תרופתית ו

עם הפרעת קשב שמטופל במשך השנים   15אח בן 

בתכשירי ריטלין שונים עם תגובה טובה אך עם תופעות  

 .לוואי של חוסר תאבון ודכדוך

 :  שאלות ההורים•

 ?ADHD-האם יש נטייה גנטית ל–

האם קיימת נטיה גנטית לתגובה לריטלין ולסכון  –

 ?לפתח תופעות לוואי



ADHD היא הפרעה עם נטייה גנטית חזקה 

   

   -נטייה משפחתית •

הוא   ADHDללקות ב ADHDהסיכוי של אח של ילד עם •

 (.25%-כ) 4פי 

  ADHDיש שכיחות יתר של  ADHDבילדים מאומצים עם  •

 .אצל ההורים הביולוגים ולא אצל ההורים המאמצים

 ADHD 80%מחקרי תאומים מצביעים שתורשתיות  •

ADHD בשני התאומים: 

 מתאומים זהים 80%ב •

 מתאומי אחווה 40%ב •



בתגובה   ADHDקשר בין בני משפחה בעלי 

 (יעילות ותופעות לוואי)לטפול בריטלין 

 (מתאם)קורלציה 

קשר בין בני משפחה במידת  

 ADHD בסמפטומיהשיפור הקליני 

r P-value 

 0.03 0.61 קשב

 0.0001> 0.86 אימפולסיביות/היפראקטיביות

 0.0001> 0.81 (היפראקטיביות+ קשב )כללי 

 0.01 0.91 בהתנהגויות המתריסות שיפור

בסיכון   קשר בין בני משפחה

 לתופעות לוואי

 TOTAL 0.90 <0.0001 -לוואי תופעות

 0.0001> 0.81 ירידה בתאבון

,  עניין באחרים לא מגלה)דכדוך

 (נוטה לבכות, עצוב

0.85 <0.0001 



 ניסיון טיפולי במתבגרים  -מחקר

 עם הפרעת קשב
מרפאת הקשב ולמידה מגייסת מתבגרים למחקר לטיפול בהפרעת קשב על ידי תכשיר  •

 . B6המבוסס על נגזרת של ויטמין , טבעי הנקרא מתדוקסין

אשר מאובחנים עם הפרעת  , שנים 13-18במחקר הנוכחי אנו מגייסים בני נוער בגילאים •

 (.  ADHD- Inattentive type)קשב ללא היפראקטיביות משמעותית 

אבחון מקיף שכולל מבחנים קוגניטיביים ומבחני קשב ( 1): מה מקבלים במחקר•

(TOVA) ,ח מסכם של תוצאות  "בדיקה פסיכיאטרית ונוירולוגית מקיפה הנבדק יקבל דו

 .בדיקות אלו

ח על ביטול הזמן והוצאות הנסיעה זאת  "ש 1500ה וההורים יקבלו תשלום של /הנער( 2)•

 הפגישות של המחקר   3במידה וישלים את 

נבדוק את  . או פלצבו( מתדוקסין)הנבדק יקבל מנה חד פעמית של התרופה הטבעית ( 3)•

 ההשפעה של התכשיר על תפקודי הקשב והלמידה

 :מה הדרישות מהמשתתף•

 .  ימים בין פגישה לפגישה 4-10פגישות בהפרש גמיש של  3הגעה ל( 1)•

 .  בדיקות דם 4ה את ההערכות שצויינו וגם /במהלך הפגישות יבצע הנער( 2)•

יש צורך להימנע מנטילת טפול תרופתי להפרעת הקשב שבועיים לפני התחלת  ( 3)•

 .ימים לאחר התחלת המחקר 10-המחקר וכ
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