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  והיפראקטיביות בתרופות להפרעת קשעל תופעות לוואי מדף הסבר להורים  

 :ןה (ADHD) והיפראקטיביותבישראל להפרעת קשב כיום הנרשמות העיקריות תרופות ה

 ;שע'LA(8 ) ריטלין  שע'SR (6-8 )(, ריטלין ותשע 4 -השפעה ל) IRריטלין  :מתילפנידאטתרופות 

 שעות(.  12מדבקת דייטרנה ) ;שע'XR (10 )שע'(, פוקלין  4) פוקלין ;שע'( 10) קונצרטה

 שע'(.  12) ווייואנס שע'XR (10-12 ,)שע'(, אדרל  5השפעה ) אדרל תרופות אמפטמינים: 

 שעות(. 24 של השפעהסטראטרה )אטומוקסטין: תרופת 
 .ללא ת. לוואי ועבורלהתאים לכל ילד תרופה הטובה  חשובאולם  ,זהותתרופות המתופעות לוואי  רוב

  .פגיעה בתיאבון  .א

לימודים שעות במהלך ושתיה מרובה להקפיד על ארוחת בוקר, חטיפים חובה  !במשקלעלולים לרדת 
 .לקחת את התרופה ף לאעדי. ללא ארוחת בוקר ומגוונת ארוחת ערב עשירה ספר,-תביב
  .וכדומה , לחץ דם גבוה,דפיקות לב מהירות, קשיי נשימה, כאבי חזהכמו   מפטומים לבבייםיס  .ב

   ., במבוגר לבצע אק"גמשפחתיתלב  תסטורייהוודא שאין מום לב או לבוגר /ילד ןואבחבעת רופא על 
ובמידת ג, "אק ולעשותמטפל ההטיפול ולגשת לרופא את להפסיק הופעת סימפטומים לבביים, יש  עם

 להחליף תרופה.יש אי אפשר אם ו ל,להמשיך בטיפו ניתן אם דוקלפנות לקרדיולוג שיב הצורך
 . יובש בפה, בחילות, כאבי בטן, והקאות כמו  תופעות גסטרואינטסטינליות  .ג

 .בוקר. בדרך כלל תופעות אלה חולפות לאחר תקופת הסתגלות קצרהילד אוכל ארוחת הלוודא ש
  .כאבי ראש וסחרחורת  ד.

 .הסתגלות קצרהרך כלל תופעות אלה חולפות לאחר תקופת , בדלוודא שאוכלים ארוחת בוקר
  .םהופעת טיקים או החמרת .ה

ת מופיעים ביותר משליש מהילדים כהפרעה נלוושת קשב, הפרעשקיים בסטרס לחץ ומבטאים טיקים 
לאחר הפסקת גם התרופה למספר ימים ואם הטיקים ממשיכים את להפסיק לנסות להפרעת קשב. 

ואין להם משמעות  ודומיו. הטיקים באים וחולפיםריטלין ת ותרופבגלל  םם אינטיקיהתרופה, סימן שה
 .לשקול טיפול חלופי לריטלין צריךים מסוימבמקרים נדיר, . טיפול רגשי ופסיכולוגי יכול לסייע. רפואית

  .עצבותוזומביות, עצבנות,   .ו

 .יש לשקול החלפת הטיפול התרופתימחמירות אף ואם תופעות אלה מתמידות 
 . והתעוררות שינהב ,בהירדמות שינה  הפרעות  .ז

. הוכדומ שוקולד ,קפה, שוקובערב  צרוךללא ו ,פירותירקות ו י זהואחר 7שעה  עד ת ערבלאכול ארוח
 ,תנאים ואוירה נוחים לשינה, חשיכה .כות לילד עם הורה(יזמן אכ מנוצלבערב הליכה/ריצה קצרה )

  .לשינה רגועה מסייעכל זה  - שינה(השימוש שעתיים לפני ה)להפסיק  אייפודללא טלויזיה או איפון, 
 . ועוד ,תאגרסיביהתנהגות דיספוריה, הזיות, , מצבי רוח, אופוריהכמו   תופעות נפשיות הופעת  .ח

הזקוקה לטיפול, דומיננטית יעריך אם יש הפרעה נפשית שלהפסיק התרופה ולפנות לרופא פסיכיאטר 
 (.לאבחן זאתרופא על ראשוני  באבחוןכבר ) גורמת פרט לסימפטומים נפשיים גם לקשיי קשב וריכוזש

  .רתרופה ולפנות לפסיכיאטהאת  להפסיק צריך – עה נפשית המצויה במטופלשל הפר החמרה
  .ריבאונד קשה בסיום השפעת התרופה  .ט

 ה.ת התרופשקול החלפיש ל ,בתום תקופת הסתגלות פותחולאינן תופעות הריבאונד אם 
 .האטה בגדילה לגובה  י.

בגדילה. עקוב אחר הגדילה לגובה והמשקל! רוב המחקרים הראו שאין האטה לרופא מטפל על 
 .דביק הפערשנתיים הילד מ-מחקרים בודדים שמצאו שיש האטה אומרים שלאחר שנה

 
 .ללא תופעות לוואי בהצלחה לטיפול יעיל ומועיל
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