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לקויי למידה

ADD/ADHD

דיסלקציה

(לקות קריאה)

דיסגרפיה

(לקות בכתיבה)

דיסקלקוליה

(לקות בחשבון)
פוזיציהדיס 



ADD/ADHDלמידה  לקויי 

הפרעות קשב

ומבוססת על שינוי קטן במבנה המוח  , הפרעת הקשב הינה אורגנית

.  ובתפקודו

במחקרי הדמיה שונים נמצאה ההפרעה מתקשרת באונה הפרונטלית  

.  הימנית

במחקרים שבדקו תפקוד נמצאה ירידה יחסית בניצול צריכת הסוכר  

.  והחמצן במצבים הדורשים ריכוז באזורים מוחיים אלו

.דופמיןהעיקרי המעורב הוא טרנסמיטר-הנוירו

, מחקרים רבים מצביעים על העובדה כי ההפרעה הינה גנטית

.דורית גבוהה ביותר-עם העברה בין



אימפולסיביות

מתפרץ לדברי אחרים

פולט תשובות בטרם הסתיימה השאלה

מתקשה להמתין לתורו

מתקשה לשמור על סוד

מתקשה לציית לכללים

במהירותאך מאבד ענין , מאודמתלהב 

ADD/ADHD-הפרעת קשב 
היפר אקטיביות

בדיבורמפריז 

תובעני ומתווכח ללא לאות

נע וזע במקום מושבו

מטפס וקופץ בצורה מוגזמת, רץ

אינו יכול לשבת או לשחק בשקט

מתמדתאינו נמצא בתנועה 

חוסר קשב וריכוז

מתקשה בהכנת שעורי בית

.ומתקשה לחזור למשימה אחרי שהגירוי הסתיים, מוסח בקלות על ידי גירוי קטן

עושה טעויות של חוסר תשומת לב

מתחמק ממשימות שנראות לו קשות

.לא שומר על קשר עין ונראה שאינו מקשיב למה שנאמר, בעת שיחה

.נוהג לאבד חפצים, שכחן, חולם בהקיץ



התנוססו כותרות ענק בעיתונות 9.1.12

בשימוש  76%עלייה של : "שכולן זעקו

(.ואחריםmako,הארץ". )בריטלין בישראל

מנתונים שעובדו באחרונה  , אותם המקורותי "עפ•
במשרד הבריאות עולה כי בתוך כשנה חל בארץ  

בצריכת התרופות  76%-זינוק חד של לא פחות מ
.לטיפול בהפרעות קשב וריכוזוקונצרטהריטלין 

נרשם בארץ גידול מדורג של 2005משנת החל •
.  וקונצרטהמדי שנה בצריכת ריטלין 15%-10%

היא העלייה  76%העלייה הנוכחית בהיקף של 
החדה ביותר בצריכת תרופות אלו מאז החל  

.1993המעקב אחר שיווקן בשנת 

http://www.haaretz.co.il/news/health/1.1572180
http://www.mako.co.il/news-israel/health/Article-12a78aa330ac331017.htm


?מהו ריטלין
שעובדת על מערכת העצבים המרכזית ומשמשת לצרכי טיפול  ,ריטלין היא תרופה מעוררת

.ADHD-ו ADDבהפרעות קשב וריכוז 

כמו דופמין  ( נוירוטרנסמיטרים)החומר הפעיל בריטלין משפיע על חומרים כימיים במוח 

אלו שני חומרים שקשורים למערכות המווסתות הן את הקשב והריכוז והן את  . ונוראדרנלין

.רמת ההיפראקטיביות והאימפולסיביות

מומלץ כי בנוסף על ריטלין יינתן טיפול  , כאשר ניתן ריטלין כטיפול בהפרעות קשב וריכוז

קוגניטיבי-קוגניטיבי התנהגותי ואימון נוירו



חשוב לדעת

אינו מרפא את הפרעת הקשב כי אם משפר הרטלין•

.את התפקוד כל זמן שאנו תחת השפעת התרופה

אינו משאיר , אינו נספג בדם, אינו ממכרהרטלין•

לא נמצאו במחקרים השפעות שליליות  , עקבות בגוף

.ארוכות טווח

בסיום הפעולה יש תופעת ריבאונד הנוצרת כתוצאה  •

במידה  דופאמיןמהמעבר ממצב שבו הגוף יש לו 

,  בכי, גורמת לדיכאון, בדופאמיןמספקת לחוסר 

.רגישות יתר וחולפת לאחר כחצי שעה



.שעותבמשך ארבע פעיל-ג "מ10ריטלין . 1

.שעותעד שמונה פעיל במשך שש -( SR)ריטלין לשחרור איטי . 2

.עד תשע שעותפעיל במשך כשמונה -( LA)ארוכת־טווחריטלין בעל פעולה . 3

, ועדיןהמשחררת את הריטלין בשחרור איטי , חכמהתרופה -קונצרטה. 4

..שעות כתוצאה מהפיזור האיטי הריבאונד יותר מתון12במשך ופועלת 

משפחת הריטלין



.  משפיע על מערכת העצבים המרכזית, הריטליןשמרכיב את , מתילפנידייטהחומר 

שמתקרבת לזו של סמים ממריצים  , אך בעוצמה רבה יותר, פעולתו דומה לקפאין

. דוגמת אמפטמינים

העלה , שעשה שימוש בהדמיות דיגיטליות של המוח, ב"שנערך בארהמחקר 

החוקרים מעריכים . שריטלין מגביר את רמתו של המעביר העצבי דופמין במוח

.שהריטלין מגביר את שחרור הדופמין ובכך משפר את יכולת הריכוז והמיקוד

?על הגוףהריטלין משפיע כיצד 



יתרונות

מסוים  שיפור , ביכולות הקשבמשמעותי שיפור •

ביחסים הבינאישיים ובביצועים  , בהתנהגות

.הקוגניטיביים

,  התרופה פועלת על מערכת העצבים המרכזית•

,  למעשה, ובעוד על־פני השטח נדמה שהיא מרגיעה

:  כלומר, היא פועלת באופן הפוך, ברמה המוחית

.מעוררת

מאפשרת למי שסובלים  הדופמין ברמות העלייה •

שליטה  :מהפרעה בקשב שני דברים עיקריים

עצמית גבוהה יותר וצורך מופחת להתנהג באופן  

.היפראקטיבי

חסרונות•

,  לטענת חוקרים רבים. הריטלין הינו סם ממריץ•

עדיין אין מספיק מחקרים שיכולים להוכיח האם  

לאורך  , יש לריטלין השפעות ארוכות טווח

.השנים

השימוש בריטלין טומן בחובו תופעות לוואי ובהן  •

,  ירידה בתיאבון

כאבי  , עייפות, קשיים בהירדמות, כאבי ראש

.  בטן

השפעת התרופה חולפת לחלוטין עם  , עם זאת

.  ומכאן יתרונה הגדול, הפסקתה

יתרונות מול חסרונות



התלולה בשימוש העליהיש מספר גורמים המסבירים את •
:בתרופה

.עליה ברמת המודעות לנושא הפרעות קשב וריכוז. 1•
.השיפור ביעילות התרופה לטיפול בהפרעות אלה. 2
.עלייה תלולה בקרב מבוגרים המשתמשים בתרופה. 3
היתר שניתן החל מהשנה שעברה להעלות את המינון  . 4

.ג ליום"מ90-ג ל"מ60-היומי שניתן לרשום לריטלין מ
מדיניות חדשה של משרד הבריאות שהחלה לפני . 5

לפיה גם לרופאי משפחה ורופאי ילדים מותר לתת , שנתיים
בכפוף להכשרה וקונצרטהמרשמים ראשונים לריטלין 

.מיוחדת שיעברו
כמעט כל ילד עם ליקוי למידה מופנה לבדיקת רופא . 6

אך חלק לא  , "הפרעת קשב"מומחה באבחנה משוערת של 
מבוטל של הילדים הנשלחים לאבחון אינם בעלי הפרעת  

אך עד  , בגלל יעילות התרופה הם מקבלים אותה. קשב
.חמישית מהילדים מטופלים בתרופה שלא לצורך



מתי מומלץ לתת טיפול תרופתי

אנשים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז קשה המשפיע  •
.על התפקוד היום יומי

הפנמת החומר  , ניהול הלמידה:תלמידים המתקשים ב•
קשיים , קשיים ניהוליים, קשיים חברתיים, ושליפתו
.רגשיים

קיום  , מבוגרים המתקשים בשמירה על מקום העבודה•
הפרעת הקשב פוגעת בכישורי , קשר זוגי לאורך זמן

.ההורות

הפרעת הקשב והריכוז פוגעת בתפקוד היום יומי שלנו   
מומלץ לטפל -ובעלת השפעות חמורות על חיינו

.באופן תרופתי בהתאם לצורך



מתי לא מומלץ לתת טיפול

ילדים המאובחנים בהפרעת  520ר ענתבי כלל "של דמחקרו •
מהם סבלו מהפרעות נפשיות  70%נמצא כי . קשב וריכוז

התנהגות מרדנית ואפילו , לדיכאוןנטיה, נלוות כמו חרדה
שלא זכו להתייחסות במסגרות הרפואיות , לקות למידה
מהילדים אינם  13.5%נמצא כי , בנוסף. בהם טופלו

למרות וקונצרטהמתאימים לטיפול תרופתי בריטלין 
.  שלחלקם הומלץ טיפול זה על ידי בתי ספר ורופאים בעבר

,  מהתלמידים הצורכים תרופות אלה8%בקרב , כמו כן
.הטיפול נכשל

מתבגרים המתנגדים לקבלת טיפול•

.שלהםהתפקוד ילדים או מתבגרים שהטיפול משליך על •



לחיות טוב

ר בועז רפפורט"ד

רופא להתפתחות הילד

http://www.youtube.com/watch?v=WTugQQ4QC

