תאריך____________:

דף מעקב להורה ולילד
השפעת הטיפול התרופתי להפרעת קשב
מטרת דף מעקב זה היא לסייע להורה ולילד לעקוב אחר השינויים בסימפטומים ובאיכות
החיים בהשפעת טיפול תרופתי להפרעת קשב.
האיגודים המקצועיים ממליצים על ביצוע מעקב סדיר לילדים הנוטלים טיפול תרופתי
להפרעת קשב ,בהתאם להמלצת הרופא המטפל.

הידעת? הפרעת קשב משפיעה על מגוון
תחומי החיים
הפרעת קשב מאופיינת בשלושה תסמיני ליבה :הפרעה בקשב ,בהיפראקטיביות ובאימפולסביות.
ממחקרים עולה שישנו קשר בין הפרעת קשב למגוון תחומי חיים:

תחום התנהגותי
(בבית ובבית הספר)

תחום חברתית
ומשפחתי
(חברים ,הורים ואחים)

דימוי עצמי

תחום לימודי

נטיה ללקיחת סיכונים
ותאונות דרכים

| לאחר התחלת הטיפול התרופתי והגעה למינון יציב ,באיזה
תחום חל שיפור או החמרה בהשפעת הטיפול התרופתי:
הפרעת קשב משתנה לאורך החיים ,וייתכן כי צרכי הילד ישתנו בהתאם.
לדוגמה ,ככל שהילד מתבגר הפעילויות בשעות אחר הצהריים והפנאי הופכות למשמעותיות יותר
(תנועות נוער ,חוגים ,נהיגה ועוד).

שיפור
משמעותי

שיפור מועט

ללא שיפור

החמרה

תחום התנהגותי | לדוגמה ,פחות מתעמת
ומתנהג בצורה לא הולמת עם אנשים
בסביבתו
תחום חברתי | לדוגמה ,משתתף
במשחקים עם חברים ,מוזמן לחברים
תחום משפחתי | לדוגמה ,אוירה רגועה
יותר בבית ,פחות ויכוחים עם ההורים/
אחים
תחום לימודי | לדוגמה ,מרוכז יותר זמן
במהלך השיעור ,מפטפט פחות בשיעור
שגרת אחר הצהריים והערב | התארגנות
נינוחה לשינה ,משתתף ומשתלב היטב
בחוגים

ממחקרים עולה כי טיפול תרופתי להפרעת קשב עשוי לגרום לתופעות לוואי .שכיחות תופעות לוואי
מסוימות עשויה לרדת לאחר מספר שבועות .אם הופיעה תופעת לוואי או אם אחת מתופעות הלוואי
מחמירה ,פנה לרופא המטפל.
שימו ♥ מטרת הטיפול התרופתי היא שיפור במגוון תחומי החיים ,במידה והשינוי אינו מספק -
פנה לרופא המטפל.
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מוגש כשרות לציבור מטעם חברת מדיסון

