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תקציר

רקע
לקשיים  הגורמת  ילדים,  בקרב  שכיחה  הפרעה  היא   1)Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD( קשב  הפרעת 

היות  מאותרים,  אינם   ADHD עם  הילדים  מן  חלק  להפרעה,  הגוברת  המודעות  למרות  והמשפחתי.  החברתי  הלימודי,  בתפקוד 

הנובעים  וקשיים  מידע  היעדר  כגון  לעזרה,  לפנייה  שונים  חסמים  עומדים  ההורים  בפני  ולטיפול.  לאבחון  פונים  אינם  שהוריהם 

מנגישות השירותים שבהם מאובחנת ההפרעה ומזמינותם. דוח זה מסכם מחקר דו-שלבי בנושא הפרעת קשב בקרב ילדים, אשר 

בחן מגוון נושאים, בהם הגורמים המנבאים את הופעת הפרעת הקשב, תרומת איתורה המוקדם לילדים, נגישות שירותי האבחון 

וזמינותם והטיפול בה.  

מטרות המחקר
לבחון את המאפיינים של הפרעת הקשב ואת הגורמים המנבאים את הופעתה . 1

לבדוק את השימוש של ילדים עם חשד להפרעות קשב בשירותי בריאות ובשירותים נוספים. 2

לבדוק את השפעת איתור ההפרעה כבר בילדים בכיתות א’ ו-ב’ . 3

להבין את הגורמים המשפיעים על פנייה או על אי-פנייה לאבחון . 4

לבחון את הנגישות ואת הזמינות של שירותי האבחון ולאפיין את הטיפול שמקבלים הילדים המאובחנים . 5

להשוות בין התפקוד וצריכת השירותים של ילדים המקבלים טיפול ובין התפקוד וצריכת השירותים של ילדים שאינם מקבלים טיפול. 6

שיטות המחקר
המחקר היה מחקר אורך דו-שלבי. בשלב האיתור )בשנת 2012( מילאו מחנכות של ילדים בכיתות א’ וב’ בירושלים שאלוני איתור 

על 1,129 ילדים. כיוון שאיתור הפרעת קשב מחייב דיווח משני גורמים, נערך ראיון טלפוני עם ההורים של 213 ילדים שאותרו על 

ידי המחנכות. בעקבות הריאיון עם ההורים אותרו 105 ילדים עם חשד להפרעת קשב )92 ילדים שאותרו בעזרת כלי האיתור ועוד 

13 ילדים שלא אותרו אבל הוריהם דיווחו כי הם מאובחנים( ולהוריהם נשלח מכתב עם המלצה לפנות לאבחון. בשלב זה רואיינו גם 

ההורים של 224 ילדים אשר לא אותרו על ידי המחנכת, כבסיס להשוואה. בשלב המעקב )בשנת 2016(, כאשר הילדים היו בכיתות 

ה’-ו’, נערכו ראיונות טלפוניים עם הוריהם של 85 מן הילדים שאותרו עם חשד להפרעת קשב. 

לאורך המסמך המונחים "הפרעת קשב" ו-ADHD משמשים במשמעות זהה  1
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תוצאות
בעיות  של  יותר  גבוהה  שכיחות  הייתה  שאותרו  הילדים  בקרב  בנים.  מהם   64% קשב,  להפרעת  חשד  עם  אותרו  הילדים  מן   9.3%

בוויסות העצמי )כגון התקפי כעס ובריונות( וסטייה מנורמות )כגון שקרים וגניבה(, של בעיות התנהגות ובעיות למידה בבית הספר, 

וכן של הכבדה על המשפחה. בין משתני הרקע שנבדקו, רק קשיים בלידה והשכלה נמוכה של ההורים נמצאו מנבאים הפרעת קשב. 

בשלב המעקב נמצא כי 87% מן ההורים ידעו או חשדו כי לילד יש הפרעת קשב, עוד לפני קבלת תוצאות האיתור. שליש מן ההורים 

דיווחו כי קבלת התוצאה גרמה להם לשקול פנייה לאבחון או חיזקה את כוונתם לפנות. 65% מן הילדים המאותרים הופנו לאבחון. 

14% התוצאה לא  77% מן הילדים אובחנו עם הפרעת קשב, ואצל  רק מחציתם ביצעו את האבחון אצל רופא של קופת החולים. 

הייתה חד-משמעית. 52% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול תרופתי וגם תמיכה לא תרופתית כגון סיוע לימודי או טיפול נפשי. 

35% קיבלו רק תמיכה לא תרופתית ורק 4% קיבלו טיפול תרופתי בלבד . 

הורים דיווחו כי בעקבות הטיפול התרופתי חל שיפור בתחום הלימודי )92%(, בתחום החברתי )67%( ובתחום הרגשי )48%(. השפעה 

שלילית דווחה בתחום הפיזי-בריאותי )61%(: חוסר תיאבון, השמנה והפרעות שינה אצל ילדים בודדים. רק 62% מן הילדים שקיבלו 

טיפול תרופתי היו במעקב אצל נוירולוג, 19% היו במעקב אצל רופא ילדים/משפחה ו-19% לא היו במעקב רפואי. 

בתחום  בעיות  של  יותר  נמוך  שיעור  הראתה  תרופתי  טיפול  קיבלו  שלא  ילדים  לבין  תרופתי  טיפול  שקיבלו  ילדים  בין  השוואה 

הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והמשפחתי בקרב הראשונים, אולם הבדלים אלה לא היו מובהקים. בתחום הבריאות וצריכת שירותי 

בריאות לא נמצא הבדל בין הילדים שקיבלו טיפול תרופתי לבין הילדים שלא קיבלו טיפול תרופתי. 

מסקנות
מן המחקר עלה כי לאיתור שיטתי של הפרעת קשב יש השפעה צנועה על פנייה לאבחון. יש צורך לשפר את הנגישות למידע על 

אבחון הפרעת קשב ועל הטיפולים האפשריים להפרעה דרך מערכות ציבוריות. כמו כן, מומלץ לחשוב כיצד ליידע את ההורים 

בדבר חשיבות המעקב הרפואי ולהקל עליהם בביצועו. 
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תמצית מנהלים

רקע
הפרעת קשב )Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD( היא הפרעה נוירו-התפתחותית. את ההפרעה מאפיינים 

)היפראקטיביות(. הפרעת קשב היא בעיה שכיחה  יתר  ופעלתנות  )אימפולסיביות(  ביכולת הקשב, קשיים בהפעלת עכבות  בעיה 

 Biederman, 2005; Visser, Bitsko, Danielson,( בנים  אצל  יותר  גבוהה  בשכיחות  הילדים,  מכלל   8%-12% אצל  המופיעה 

 .)Perou, & Blumberg, 2010; Fogelman &  Kahan, 2001; Thomas, Sanders, Doust, Beller, & Glasziou, 2015

שימוש מוגבר בשירותים: מחקרים מצביעים על כך שילדים עם הפרעת קשב ומשפחותיהם משתמשים שימוש מוגבר בשירותי 

נוספות  בעיות  במגוון  מלווה  קשב  הפרעת   .)Repetti, Taylor, & Seeman, 2002( אחרים  ובשירותים  רווחה  חינוך,  בריאות, 

כגון  תומכים,  שירותים  סוגי  במגוון  היעזרות  מצריכים  אלה  קשיים  ורגשיים.  חברתיים  לימודיים,  קשיים  הילד  על  המערימות 

הדרכות, תוכניות בשעות אחר הצוהריים והתאמות מיוחדות בבית הספר. 

)help-seeking models( מתארים את התהליך המוביל לטיפול  התהליך לקבלת טיפול בהפרעת קשב: מודלים של חיפוש עזרה 

בבעיה רפואית של ילדים. תהליך חיפוש העזרה כולל את השלבים האלה: הכרה של הסביבה האחראית לילד )מורים, הורים( בקיום 

)treatment( וטיפול בבעיה ;)diagnosis( אבחנה של הבעיה ;)assessment( פנייה לאבחון מקצועי של הבעיה ;)recognition( הבעיה

 .)Srebnik, Cauce & Baydar, 1996(י

חסמים לאבחון ולטיפול: הורים רבים חוששים כי אבחון הפרעת קשב אצל ילדם יעניק לו תווית שלילית של ‘מופרע’ או ‘אלים’. 

הספר.  בתי  של  תקינה  להתנהלות  המפריעים  ילדים  כ’סימום’  רבים  ידי  על  נתפס  קשב  בהפרעת  התרופתי  הטיפול  לכך,  נוסף 

)Monastra, 2005( או בשל הקשר  כמו כן הורים רבים נרתעים משימוש בתרופות להפרעת קשב בשל החשש מתופעות לוואי 

עד להשפעה מרבית של  הנדרש  הזמן  גם  כמו  אלה,  2010(. חששות  )לדוגמה: מלמד,  פסיכיאטרי  טיפול  לבין  בינן  האסוציאטיבי 

הטיפול התרופתי, מהווים לא רק סיבות להימנעות מן הטיפול מראש, אלא גם גורמים שכיחים מאוד להפסקת הטיפול התרופתי 

)Monastra, 2005(. לצד חסמים אלה, קשיים בזמינות ובנגישות של שירותי אבחון וטיפול וקשיים במעקב  בחודשיו הראשונים 

אחר הילדים עלולים להקשות על הורים להשיג טיפול מתאים עבור ילדיהם. 

מטרות המחקר 
לבחון את המאפיינים של הפרעת הקשב ואת הגורמים המנבאים את הופעתה . 1

לבדוק את השימוש של ילדים עם חשד להפרעות קשב בשירותי בריאות ובשירותים נוספים. 2

לבדוק את השפעת איתור ההפרעה כבר בילדים בכיתות א’ ו-ב’ . 3

להבין את הגורמים המשפיעים על פנייה או על אי-פנייה לאבחון . 4



iv

לבחון את הנגישות ואת הזמינות של שירותי האבחון ולאפיין את הטיפול שמקבלים הילדים המאובחנים . 5

שאינם . 6 ילדים  של  השירותים  וצריכת  התפקוד  ובין  טיפול  המקבלים  ילדים  של  השירותים  וצריכת  התפקוד  בין  להשוות 

מקבלים טיפול

שיטה 
המחקר היה מחקר אורך דו-שלבי – שלב האיתור ושלב המעקב. 

שלב האיתור )נערך בשנת 2012(: המדגם כלל 1,129 תלמידים בכיתות א’-ב’ בבתי ספר בזרם הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים. 

האיתור נעשה בעזרת שאלון DSM-IV2 לאיתור הפרעת קשב שמילאו המחנכות של הילדים. השאלון כולל שני חלקים, שבכל 

248 הילדים שאותרו עם סיכון  ובלי היפראקטיביות(. מבין  )עם  בנוגע לתשעה סימפטומים של הפרעת קשב  אחד מהם שאלות 

ילד אותר עם חשד להפרעת קשב רק אם    .)86%( ילדים   213 להפרעת קשב על פי שאלון האיתור למחנכת, רואיינו ההורים של 

המחנכת וגם ההורה השיבו בחיוב על שש שאלות באחד משני חלקי השאלון או בשניהם. 92 ילדים אותרו עם חשד להפרעת קשב. 

חשד  על  הודעה  ובו   )2 נספח  )ר’  העברית  באוניברסיטה  לרפואה  הספר  מבית  אור-נוי  מפרופ’  מכתב  נשלח  הללו  הילדים  להורי 

לבעיית קשב אצל הילד, מידע על ההפרעה והמלצה לפנות עם ילדם להמשך אבחון. מלבד השאלות לאיתור הפרעת קשב, נשאלו 

ההורים על נושאים נוספים, בהם תפקוד הילד בבית הספר ובבית ופרטי רקע כגון מהלך ההיריון והלידה. לשם השוואה, רואיינו גם 

הוריהם של 224 ילדים שכלי האיתור לא העלה לגביהם חשד להפרעת קשב. 

שלב המעקב )נערך בשנת 2016(: בשלב המעקב הילדים היו בכיתות ה’-ו’. המדגם כלל 105 מן הילדים שהשתתפו בשלב האיתור. 

מהם 92 ילדים אשר אותרו עם חשד להפרעת קשב, ו-13 ילדים נוספים אשר לא אותרו על ידי המחנכות וסווגו לקבוצת ההשוואה, 

אולם הוריהם דיווחו שהם מאובחנים עם הפרעת קשב, וככל הנראה מקבלים טיפול שמונע את הופעת הסימפטומים. הוריהם של 

85 ילדים מבין 105 הילדים הללו השתתפו בראיון טלפוני. הריאיון התבסס על שאלון מובנה והתייחס לתגובה למכתב שנשלח עם 

תוצאות האיתור, לאבחון של הפרעת הקשב, לטיפול ולסיוע שמקבל הילד וכן לתפקוד של הילד. 

בשלב המעקב נערכו גם 15 ראיונות חצי מובנים עם הורים לילדים עם חשד להפרעת קשב )4(, עם אנשי מקצוע בתחום החינוך 

והטיפול )5( ועם רופאים בהתמחויות רלוונטיות )6(.  

המחקר אושר על ידי ועדת הלסינקי ועל ידי המדען הראשי של משרד החינוך. 

ממצאי שלב האיתור 
13 ילדים שלא אותרו אבל  ■ 105 ילדים )92 ילדים שאותרו בעזרת כלי האיתור ועוד  שכיחות הפרעת קשב: בסך הכול אותרו 

הוריהם דיווחו כי הם מאובחנים( עם חשד להפרעת קשב מתוך 1,129 ילדים שהשתתפו במחקר, כלומר 9.3%. כיוון שכ-20% 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM – מדריך דיאגנוסטי בתחום הפסיכיאטריה היוצא לאור מטעם   2
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מן הילדים הפונים לאבחון בשל חשד להפרעה אינם מקבלים את האבחנה )Bussing, Zima, Gary & Garvan, 2003(, ניתן 

להניח כי שיעור הילדים עם הפרעת קשב היא 7.4%. שיעור זה דומה לנתונים שנמצאו בעולם כאשר מביאים בחשבון את הגיל 

הצעיר של הילדים במחקר. כפי ששוער, רוב המאותרים הם בנים )64%(.  

בקבוצת  ■ לילדים  הושוו  קשב  להפרעת  חשד  עם  אותרו  אשר  הילדים  ולימודי:  חברתי  התנהגותי,  ותפקוד  קשב  הפרעת 

ההשוואה בתפקודם ההתנהגותי, החברתי והלימודי, כפי שדיווחו עליהם ההורים. מן הניתוח הסטטיסטי הוצאו ילדים עם חשד 

להפרעת קשב אשר מקבלים טיפול תרופתי, כך שנכללו רק 72 ילדים מאותרים. 

בקרב הילדים המאותרים היה שיעור גבוה יותר של בעיות בוויסות העצמי )התקפי כעס, היעדר משמעת, מריבות/בריונות(  ■

וסטייה מנורמות )שקרים, גניבה(, של בעיות התנהגות ובעיות למידה בבית הספר, וכן של הכבדה על המשפחה. לעומת זאת, 

לא נמצא הבדל בשיעור הילדים עם קשיים ביחסים החברתיים עם בני גילם.  

שימוש בשירותים: שלא כמו שעלה במחקרים אחרים, בקרב מדגם זה לא נמצא שימוש מוגבר של ילדים עם חשד להפרעות  ■

ולבית חולים,  )ביקורים אצל רופא משפחה/ילדים, ביקורים אצל רופא מומחה, פנייה לרפואה דחופה  קשב בשירותי בריאות 

נטילת תרופות(. בדומה למחקרים אחרים, הילדים עם חשד להפרעת קשב צרכו יותר שירותים תומכים, בבית הספר ומחוצה לו.

הפרעת קשב ובעיות בריאות והתפתחות: בקרב הילדים עם חשד להפרעת קשב נמצא שיעור גבוה יותר של בעיות התפתחות  ■

ושל חשד ללקויות למידה. בנוגע לבעיות בריאות אחרות, לא נמצאו הבדלים בינם לבין ילדים בקבוצת ההשוואה. 

גורמים גנטיים וסביבתיים הקשורים להפרעת קשב: בדומה למחקרים אחרים, גם במחקר זה נמצא אצל הילדים עם חשד  ■

נמצא קשר  זאת, לא  )8%(. לעומת  )17%( לעומת אצל הילדים האחרים  יותר של קשיים בלידה  גבוה  להפרעת קשב שיעור 

יותר  נמצאו שכיחים  לא  כמנבאים הפרעת קשב  נוספים, שדווחו בספרות  גורמים  קיסרי.  בניתוח  ללידה  או  ההיריון  למהלך 

שתיית  עישון,  הלידה(,  שבוע  או  התינוק  )משקל  בלידה  הילוד  בריאות  קשב,  הפרעת  עם  אחאים  שאותרו:  הילדים  בקרב 

אלכוהול או בעיות בריאות של האם בהיריון,  ומשתנים סוציו-דמוגרפיים )ארץ הלידה של ההורים, תעסוקת ההורים, מצב 

כלכלי, רמת דתיות או מצב משפחתי(. בין משתני הרקע, רק השכלה נמוכה של ההורים ניבאה חשד להפרעת קשב אצל הילד. 

ממצאי שלב המעקב 
איתור הילדים וההודעה להורים על תוצאותיו נעשו בשנת 2012 כאשר הילדים היו בכיתות א’ ו-ב’. המעקב אחר הילדים שאותרו 

בוצע כעבור ארבע שנים, בשנת 2016, כשהילדים היו בכיתות ד’ ו-ה’. אוכלוסיית המעקב כללה 105 ילדים – 92 שאותרו במסגרת 

הפרעת קשב.  של  אבחון  להם  שיש  דיווחו  הוריהם  אך  האיתור,  באמצעות שאלון  אותרו  לא  אשר  נוספים,  ילדים  ו-13  המחקר, 

המעקב נעשה באמצעות ראיונות עם הורי הילדים. השתתפו ההורים של 85 מתוך 105 הילדים )81%(. 

2012 נשלח להוריהם של הילדים שאותרו מכתב המיידע אותם על חשד  ■ השפעת האיתור וההמלצה לפנות לאבחון: בשנת 

להפרעת קשב אצל ילדם. המכתב כלל מידע על הפרעת קשב והמלצה לפנות לאבחון מקצועי. צוות המחקר יצר קשר טלפוני 

עם ההורים כדי לוודא שאכן קיבלו את המכתב. אחת ממטרות המעקב הייתה לבחון את ההשפעה של האיתור וההודעה על 

תוצאותיו באמצעות מכתב. רוב ההורים דיווחו כי עוד לפני קבלת המכתב ידעו )43%( או חשדו )44%( שלילד יש הפרעת קשב, 
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אולם 9% מן ההורים דיווחו כי לפני קבלת המכתב לא חשבו על האפשרות הזאת. בסך הכול 33% מן ההורים דיווחו על השפעה 

של המכתב: 11% דיווחו שהוא גרם להם לשקול פנייה לאבחון, ו-28% דיווחו כי הוא חיזק את כוונתם לפנות. מרבית ההורים 

שפנו לקבלת מידע על הפרעת קשב ועל אבחון פנו לגורם בבית הספר, אם כי חלק ניכר מהם דיווח כי המידע לא היה מספק. 

אבחון הפרעת קשב: 65% מן ההורים שילדם אותר במסגרת המחקר פנו עימו לאבחון. רוב הילדים אובחנו אצל נוירולוג )71%(  ■

ובודדים בלבד פנו לרופא ילדים המוסמך לאבחן הפרעות קשב או לפסיכיאטר. כמחצית מן הילדים )49%( אובחנו אצל רופא 

של קופת החולים. ילדים אחרים אובחנו במרפאת בית חולים )19%(, במכון אבחון )17%( או אצל רופא פרטי )12%(. ההורים 

שילדיהם אובחנו שלא במסגרת קופת החולים הסבירו כי בקופת חולים ההמתנה לתור ארוכה מדי, שרצו להגיע לרופא מסוים, 

שלא ידעו שניתן לבצע אבחון דרך קופת החולים, או  שרצו לקבל שירות טוב יותר. 

55% מן ההורים דיווחו שחיכו עד חודש לאבחון, ומשך הזמן המקסימלי להמתנה היה שמונה חודשים. משך ההמתנה בקופת 

חולים היה ארוך יותר מאשר במסגרות אחרות. מעט יותר ממחצית מן הילדים )56%( אובחנו גם בעזרת מבחן ממוחשב. על פי 

דיווחי ההורים האבחון נמשך בממוצע 120 דקות )כל הפגישות יחד(. אצל רופאי קופת חולים או במרפאת בית חולים רק 45% 

מן האבחונים נעשו ביותר מביקור אחד, לעומת 86% מן האבחונים אצל רופא פרטי ו-80% במכון אבחון. הורים שביצעו את 

האבחון במסגרת פרטית שילמו בממוצע 960 ש"ח. 

הייתה חד- לא  כי התוצאה  14% השיבו  יש הפרעת קשב,  כי האבחון הראה שלילד  ציינו   )77%( ההורים  הרוב המוחלט של 

משמעית ול-9% נשללה הפרעת קשב.

טיפול ושירותי תמיכה לילדים: 52% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול משולב – טיפול תרופתי וגם תמיכה לא תרופתית  ■

4% מן הילדים קיבלו  35% מן הילדים המאובחנים קיבלו טיפול או סיוע לא תרופתי בלבד, ורק  )כולל סיוע לימודי(.  כלשהי 

טיפול תרופתי בלבד. 

טיפול תרופתי 

 6 3 מתוך  46 ילדים שאובחנו עם הפרעת קשב, ועוד  45 מתוך   – 81% מן הילדים שהופנו לאבחון קיבלו המלצה לטיפול תרופתי 

ילדים שתוצאת האבחון שלהם לא הייתה חד-משמעית. מקרב הילדים המאובחנים אשר קיבלו המלצה לטיפול תרופתי, 58% נטלו 

תרופה בעת המעקב. הסיבה השכיחה לאי נטילת תרופה הייתה תופעות לוואי. סיבות נוספות שחזרו היו חשש מתופעות לוואי, 

התנגדות עקרונית לטיפול תרופתי בהפרעת קשב או סירוב של הילד.  

התרופה השכיחה בקרב הילדים שנוטלים טיפול תרופתי היא ריטלין. חלק ניכר מן ההורים דיווחו על שינוי בתרופה או על שינוי 

במינון מאז תחילת הטיפול. 

)48%(. השפעה שלילית  )67%( ובתחום הרגשי  )92%(, בתחום החברתי  הורים דיווחו על שיפור בעקבות הטיפול בתחום הלימודי 

דווחה בתחום הפיזי-בריאותי )61%(: חוסר תיאבון, השמנה והפרעות שינה אצל ילדים בודדים.

למרות האחוז הגבוה של הורים המעידים על שיפור אצל הילד בתחום הלימודי, רק שני שלישים מהם דיווחו על שביעות רצון רבה 



או רבה מאוד מן הטיפול התרופתי. בתשובה לשאלה פתוחה דיווחו הורים שהם מרוצים מן השיפור בלימודים ובהתנהגות הילד, אך 

לא היו מרוצים מן הפגיעה בחיוניות של הילד )“מרדים אותו”, “מכבה אותו”, “זומבי”, “רובוט”(, מחוסר התיאבון שלו ומכך שהוא 

נוטל תרופה באופן כללי.  

19% היו במעקב אצל רופא ילדים או רופא  62% מן הילדים שקיבלו טיפול תרופתי להפרעת קשב היו במעקב אצל נוירולוג,  רק 

משפחה ו-19% לא היו במעקב רפואי בעניין זה. 

סיוע לא תרופתי

סיוע לא תרופתי ניתן ל-82% מן הילדים. סוגי הסיוע השכיחים הם שיעורי עזר )על ידי מורת שילוב, שיעורים פרטניים או שיעורים 

פרטיים( וטיפולים רגשיים. 63% מן הילדים קיבלו סיוע מבית הספר או ממרכז תמיכה יישובי או אזורי )מתי”א(. 

כי  והרגשי, אם  רוב קלה, בתחומים הלימודי, החברתי  פי  חיובית, על  דיווחו על השפעה  לא תרופתי  סיוע  קיבל  ההורים שילדם 

בשיעור נמוך מן הדיווח על השפעת הטיפול התרופתי. 

עלות הטיפול

הורים דיווחו כי עלות הטיפול התרופתי היא 147.7 ש"ח בממוצע לחודש. ההוצאה החודשית המינימלית היא 20 ש"ח והמקסימלית 

מן   16% יותר.  גבוהה  תרופתי  הלא  הסיוע  עלות  עליהם.  מכבידה  התרופתי  הטיפול  עלות  כי  דיווחו  ההורים  מן   60% ש"ח.   300

על  דיווחו שהם משלמים  ו-29%  בחודש  624 ש"ח  בממוצע  פרטיים  ושיעורים  עזר  על שיעורי  דיווחו שהם משלמים  המשיבים 

)טיפול  חודשית אחת  הוצאה  על  לפחות  דיווחו  ההורים שרואיינו  מן  כמחצית  בחודש.  1,097 ש"ח  בממוצע  וסיוע אחר  טיפולים 

תרופתי וסיוע לא תרופתי(, עם עלות חודשית ממוצעת של 845 ש"ח. 

מערכת הבריאות והפרעת קשב

רק 55% מן ההורים אמרו כי שוחחו עם רופא הילדים/המשפחה על קשיי הקשב והריכוז של הילד. 37% מן ההורים דיווחו שאינם 

קופת  של  השירות  לשיפור  ההורים  של  ההצעות  בין  והריכוז.  הקשב  לקשיי  בנוגע  החולים  מקופת  שקיבלו  השירות  מן  מרוצים 

החולים היו קיצור התורים )במיוחד לנוירולוג(, הרחבת הטיפולים התומכים הניתנים דרך קופת חולים ומתן מידע מסודר על הפרעת 

קשב, על אבחון ועל טיפול. 

השוואה בין ילדים מאובחנים המקבלים טיפול תרופתי ובין אלה שאינם מקבלים טיפול תרופתי

בקרב הילדים אשר לא קיבלו טיפול תרופתי הייתה שכיחות גבוהה יותר של קשיים בתחום הלימודי, ההתנהגותי והמשפחתי, וכן 

 27( יש להביא בחשבון את המדגם הקטן  היו מובהקים, אולם  לא  בריאות. הבדלים אלה  יותר של שימוש בשירותי  גבוה  שיעור 

ילדים שקיבלו טיפול תרופתי ו-19 שלא קיבלו טיפול תרופתי(. 
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מגבלות המחקר
שיעור  היא  נוספת  מגבלה  המדינה.  כלל  את  מייצג  אינו  והמדגם  חרדית,  לא  יהודית  אוכלוסייה  בקרב  בירושלים  נערך  המחקר 

ההיענות הנמוך של ההורים מבין אלה שפנו אליהם דרך בית הספר )29%(. השוואה לנתוני הלמ”ס בנוגע לאוכלוסייה דומה הראתה 

כי בין משתתפי המחקר היה ייצוג יתר למשפחות שבהן האב יליד ישראל, למשפחות שבהן לאם יש השכלה אקדמית ולמשפחות 

חילוניות. עם זאת לא היו הבדלים בארץ מוצא האם, בהשכלת האב, או במאפייני תעסוקה והכנסה של ההורים. 

בקרב  גבוה  היענות  שיעור  שלמרות  כך  ילדים,   105 רק  כלל  המעקב  בשלב  המדגם  האיתור,  בשלב  הנמוך  ההיענות  שיעור  בשל 

ההורים בשלב המעקב )81%(, התקבלו נתונים בנוגע ל-85 ילדים בלבד. 

מקור המידע – המחקר התבסס על דיווח של מורים והורים בנוגע לילדים ובנוגע למגוון השירותים שנעזרו בהם, ולא על נתונים 

מנהליים או מדידות. דיווח זה נתון מן הסתם להטיות שונות בשל רצייה חברתית וזיכרון.    

המלצות
יש לשפר את הנגישות למידע על אבחון הפרעת קשב עבור הורים ומורים: חשוב להפנות משאבים ומחשבה כיצד לספק  ■

להורים יותר מידע אמין ולסייע להם להתגבר על חסמים להשגתו ולקבלתו. מן המחקר עלה כי ההורים פונים בראש ובראשונה 

לקבלת מידע מבית הספר, לכן חשוב כי בעיקר אנשי החינוך יהיו מסוגלים לספק מידע אמין ותורם. סביר להניח שמידע זמין 

ומסודר יתרום להעלאת שיעור הילדים המאובחנים והמטופלים מקרב הילדים עם סימפטומים של הפרעת קשב.

יש לשפר את הנגשת המידע על אפשרויות אבחון הפרעת קשב על ידי קופות החולים: ישנם הורים שאינם יודעים שניתן  ■

לבצע אבחון במסגרת קופת החולים. הורים אינם מודעים לאפשרות לקצר את זמן ההמתנה אם יפנו לרופא ילדים שמוסמך 

באבחון הפרעת קשב או לפסיכיאטר. מומלץ כי קופות החולים יספקו מידע מסודר בדבר השירותים וההחזרים שרלוונטיים 

לאבחון ההפרעה. 

יש לצמצם את הוצאות ההורים למימון האבחון והטיפול: ממצאי המחקר העלו כי עלות אבחון המבוצע שלא במסגרת קופת  ■

חולים היא גבוהה. כמו כן חלק מן ההורים נושאים בעלות משמעותית של טיפולים )תרופתיים ובעיקר לא תרופתיים(. הורים 

והביעו עניין בעיקר  ידי קופות החולים לילדים עם הפרעת קשב,  ואת ההחזרים הניתנים על  הציעו להרחיב את השירותים 

בטיפולים לא תרופתיים. 

יש לדאוג למעקב רפואי לילדים המקבלים טיפול תרופתי: רק 62% מן הילדים שקיבלו טיפול תרופתי היו במעקב רפואי אצל  ■

נוירולוג. שאר הילדים היו במעקב אצל רופא הילדים או שכלל לא היו במעקב רפואי. מומלץ לחשוב כיצד ליידע את ההורים 

בדבר חשיבות המעקב הרפואי ולהקל עליהם בביצועו.
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דברי תודה
אנו אסירי תודה למנהלי ולמנהלות בתי הספר אשר הסכימו להשתתף במחקר. תודה למחנכים ולמחנכות אשר הסכימו להשתתף 

שאלונים  למילוי  מזמנם  הקדישו  במחקר,  להשתתפות  נענו  אשר  להורים  מיוחדת  תודה  שלביו.  בכל  פעולה  ולשתף  במחקר 

והשתתפות בראיונות.

תודה ליפתח גורדוני על תרומתו להכנת כלי המחקר ולניתוח הנתונים.  

סיועה  על  גדג’  ולנורית  הספרות  לסקירת  תרומתו  על  לף  ליואב  מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל:  במכון  לעמיתינו  מודים  אנו  כן  כמו 

בכתיבת הדוח.

תודה מיוחדת לדניז נאון ולפרופ’ אשר אור-נוי על הייעוץ המדעי והליווי המקצועי במחקר. 
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