
When to Seek Referral or Consultation with a Child Adolescent Psychiatrist 
נער להתייעצות לפסיכיאטר ילדים/להפנות ילד -מתי על רופא ראשוני המטפל בהפרעת קשב וריכוז   

בקווים מנחים של האקדמיה האמריקאית לפסיכיאטריה של ילד ומתבגר( 2010)כפי שפורסמו   

:מתבגר לפסיכיאטר ילדים /ית ילדיראשוני צריך לשקול קריטריונים ספציפיים אלה להפנרופא ילדים   

כמו התנהגות , אשר כוללת איום בטיחותי על הילד או סביבתו, ילד או מתבגר מציג בעיה רגשית התנהגותית .1

.והתנהגות של הרס עצמי, הפרעות אכילה שיצאו משליטה, התנהגות אגרסיבית חמורה, אובדנית  

כמו הימנעות מללכת , או בתפקוד ההתנהגותי כאשר אין מניע ברור לזה, אם חל שינוי מהותי במצבו הרגשי .2

.או ניסיון התאבדות, ס"לבי  

.או הוריו בתהליך גירושין לוחמני ,בעוד הורה דכאוני, ילד מציג הידרדרות בבעיות רגשיות התנהגותיות .3  

כמו התקפי זעם , תית הפוגעת משמעותית בתפקוד היום יומי שלומתבגר עם בעיה רגשית או התנהגו/ילד .4

.או הילד מתאר הלוצינציות, קשים ללא סיבה נראית לעיין  

.מתבגר אושפז בעברו בגלל בעיה נפשית/אם ילד .5  

.שבועות ללא תוצאות משמעותיות 8ילד עם בעיה רגשית או התנהגותית אשר קיבל טיפול פסיכולוגי  .6  

.עם סוגיות נפשיות חוקיות מורכבות, מציג הפרעה מורכבת עם הפרעות נפשיות נלוותמתבגר /ילד .7  

.עם סימפטומים כיום הנובעים מזה,ילד שעבר הזנחה או התעללות בילדותו שבעטיים פונה מבית הוריו .8  

אזי טיפול , פולארית או סכיזופרניה-כמו הפרעה בי, מתבגר יש סיפור משפחתי פסיכיאטרי/לילד  .9

.עלול לגרום לתוצאה הפוכה( ריטלין)מתבגר היפראקטיבי עם מתילפנידאט /ילדב  

.ילד אינו מגיב לטיפול תרופתי או כאשר הוא עשוי להזדקק לשתי תרופות פסיכיאטריות .10  

.חווה הפרעות רגשיות או התנהגותיות קשות המצדיקות טיפול תרופתי פסיכיאטרי 5ילד מתחת לגיל   .11  

.מדגים התנהגות אשר מפריעה לטיפולו בבעיה הרפואית, ה רפואית כרוניתילד עם בעי .12  

, ומשפחה, ילדים, י רופאים ראשונים"ב ילדים רבים עם הפרעת קשב וריכוז מטופלים בהצלחה ע"בארה :סיכום

התערבות כזו תלויה במספר . אולם יש מצבים בו מומלצת התייעצות והתערבות של פסיכיאטר לילד ולמתבגר

המצב  .ג . מיומנות וניסיון של הרופא הראשוני, הכשרה .ב . מתבגר/התמונה הקלינית של הילד .א :ריםפקטו

.הזמינות של פסיכיאטר לילדים עם ניסיון רלוונטי .ד .המשפחתי והסביבתי  

הפניה להערכה ולהמשך . 1: לכן רופא ילדים אמור לקחת בחשבון הפניות לפסיכיאטר ילדים במצבים אלה

הפניה להתייעצות והערכה  .3. הפניה להערכה ולטיפול התחלתי ולאחר מכן חזרה לרופא הראשוני. 2 .טיפול

 .באימייל, טלפונית, לא פורמאלית, התייעצות ללא הפציינט .4. חד פעמית ללא המשך קבלת אחריות רפואית

.משך כהתייעצות רשמיתילה עשויהה. 5  

באתר שלי פרסמתי לאור ניסיוני  .פיהם לעאני פועל . לארצנו קווים מנחים אלה ישימים וטובים גם ,ילהערכת

ילדיו , נוירולוג ) מרופא ראשונימרפאה משולבת  להצלחה בטיפול בהפרעת קשב וריכוז זה מודל מיטביהקליני 

. מענה הולם לכל הלוקים בהפרעת קשב וריכוז מרפאה כזו תיתן .ויועץ פסיכיאטר ,שיתמקצע בנושא( ומשפחה

שיתמחו י רופאים "ע, באופן מאורגן מסודר ונהיר לכל, במבנה זה אבחון וטיפול נעשים במקצועיות מרבית

לאור ניסיוני זה פועל טוב לשביעות רצון  .בתחום הפרעת קשב וריכוז בליווי יועצים פסיכיאטרים לילד ולמתבגר

.מלאה של כולם  

ענתבי ר שלומי"ד  

http://adhdisrael.wordpress.com/ 

 

 


