
 

1 

 

 2020/4 :וזר מס'ח

 

 ט' שבט, תש"פירושלים, 

 2020פברואר,  4

 

 מנהלי בתי החוליםאל: 

 קופות החולים –מנהלי האגפים הרפואיים 

 (Hyperactivity DisorderAttention Deficit  -ADHDטיפול תרופתי בהפרעות קשב )הנדון: 

  23/2002סימוכין: חוזר מינהל הרפואה מס' 

 

 מחליף ומבטל את חוזרנו שבסימוכין.ההננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר מעודכן בנושא שבנדון 

                          

 כללי:  .1

( 40/2010" )ומתבגריםאמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז בילדים "בהמשך לחוזר מנהל רפואה בנושא 

העוסק בהגדרת הליך אבחון הפרעת קשב וריכוז הננו להביא בזאת לידיעתכם  ,המתעדכן מעת לעת

  הנחיות למתן טיפול תרופתי לאחר האבחון.

 מעקב בהתאם. משנה זהירות ונדרש , עלול להיות כרוך בתופעות לוואיזה טיפול תרופתי מאחר ו

  ה: מטר .2

 טיפול המשכי. מתןלהרשאות המעקב הנדרש ו ,לטיפול בהפרעות קשב וריכוז מרשםמתן להרשאות  תהגדר

 הנחיות:  .3

  ולתת מרשם ראשוני לטיפול התחלת טיפולהצורך רשאים להחליט על  .3.1

על פי אמות  ADHD הימצאות שלברור ממצה החלטה על התחלת הטיפול תתבצע רק לאחר ה

 ועל ידי המפורטים להלן: המקובלותהמקצועיות המידה 

: מומחה ובכלל זה איש מקצוע רפואי, אשר התמחה ורכש ניסיון בטיפול בהפרעת קשב וריכוז

מומחה בנוירולוגיה  בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד, מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער,

)רופא שנים לפחות בהתפתחות הילד  3רופא ילדים עם ניסיון של , או פסיכיאטריה של המבוגר

)הניתנת רופא ילדים מומחה או רופא משפחה מומחה שעבר הכשרה מוכרת התפתחותי(. בנוסף, 

שעברו )רשימת הרופאים ורכש ניסיון בתחום הפרעת קשב וריכוז מעת לעת ע"י משרד הבריאות( 

 . מפורסמת באתר המחלקה להתפתחות הילד ושיקומואת ההכשרה והודיעו על פתיחת מרפאה, 

   . דכנת מעת לעת(מתעהרשימה 
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 מרשם להמשך טיפולרשאים לתת  .3.2

הרופא המטפל רשאי , ולאחר שניתן על ידם מרשם ראשוני בנוסף על הרופאים שפורטו לעיל

להמשיך לתת מרשמים לטיפול ולעדכן מינון בהתאם לצורך ובלבד  )רופא ילדים או משפחה(

 .(3.3שהמעקב יעשה על פי המפורט להלן )סעיף 

 

 מעקב:  .3.3

ולהחליט על התחלת לאבחן הרשאי דורש מעקב ע"י רופא התרופתי בהפרעת קשב וריכוז הטיפול 

שלוש לפחות אחת לעל פי מצבו של המטופל ו, (מפורט לעיל)כ ADHD -מתן טיפול תרופתי ב

 .   שנים

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

 ב ב ר כ ה,     

 ד"ר ורד עזרא    

 הרפואה חטיבתראש 

 מנהל הכלליההעתק : 

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 מנהלי קופות החולים

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 יו"ר ההסתדרות האחיות 

 ההסתדרות הרפואית –מדעית יו"ר מועצה 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 508350319:  סימוכין

 

 הרפואה וחוזרי מנכ"ל חטיבתאתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי 
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