שאלון תומך לראיון קליני  -מבוגרים עם
הצעה לשאלות מכוונות

ADHD

על פי ה ,DSM-IV-הפרעת קשב וריכוז חייבת לבוא לידי ביטוי ביותר מסביבה
תפקודית אחת .באמצעות שאלון זה ניתן להעשיר את הבסיס לשיחה
האבחונית ,לאתר יחד עם המטופל את הקשיים התפקודיים המלווים אותו
לאורך היום ולהגדיר יעדים להצלחת הטיפול ב .ADHD-בהמשך ניתן בעזרת
השאלון לעקוב אחר יעילות הטיפול בהפרעת הקשב.
קשיים שעשויים לעלות בשיחה המתפתחת תוך שימוש בשאלון זה יכולים
להופיע גם כתוצאה מקיומן של הפרעות התנהגות אחרות.
ביסוס האבחנה תלוי בהופעת התנהגויות דומות בילדות ובשלילת
האפשרויות האחרות כגורם לסימפטומים.

סיבת הפנייה לאבחון
האם אובחנת בעבר כסובל מהפרעת קשב וריכוז? כן  /לא
כן  /לא
האם אובחנת בעבר כסובל מלקות למידה?

מקום העבודה:
רקע :במה את/ה עובד/ת? כמה זמן נמצא/ת
במקום העבודה הנוכחי ,מה הסיבות לעזיבת
מקומות עבודה קודמים אם היו? האם ישנו
מסלול קריירה מתוכנן? שאיפות לעתיד?
כל
הזמן

1
2
3
4

רוב
הזמן

חלק
מהזמן

כלל
לא

6
7
8
9

רקע :מהו המצב הזוגי? האם בן הזוג הוא קבוע?
אם לא מהן הסיבות ומהי עמדת המטופל/ת
כלפי הנושא?
האם יש סיבות הקשורות בסימפטומים של
הפרעת קשב שגרמו לסיום יחסים?
לא
רלוונטי
כל
הזמן

האם אתה נוטה לדחות לרגע האחרון משימות
בעבודה?
האם את/ה מתקשה לשמור על סביבת עבודה
מסודרת?
האם דעתך מוסח/ת בקלות?

1
2
3

(מקשיב/ה לשיחותיהם של הסובבים אותך ,מדבר/ת
עם כל מי שעובר לידך וכו')?

האם את/ה מתקשה לשמור על ריכוז במטלות
העבודה לאורך זמן?

4
5

האם את/ה חושב/ת שאם תוכל/י להתמקד יותר
בשעות העבודה תוכל/י להצליח יותר בעבודתך?
האם את/ה מאחר/ת לעבודה?

6
7

האם יש לך בעיות בעבודה עם המנהל/ת שלך?

8

(מרבה "לקפוץ" בין משימות ,מתעסק בדברים לא
רלוונטיים תוך כדי ביצוע משימות וכו')

5

זוגיות ויחסים חברתיים:

נהיגה:
רקע :האם היית מעורב/ת בתאונות דרכים?
כמה? מה הייתה סיבת התאונה? ,האם יש לך
עברות תנועה? כמה? מאיזה סוג?

האם את/ה מגיב/ה למצבים בעבודה בפזיזות
באופן שתצטער/י עליו מאוחר יותר?
האם נאמר לך או שאת/ה מרגיש/ה שאינך
עומד/ת בדרישות מקום העבודה?

האם בן /בת זוגך מתלונן/ת כלפיך על חוסר
אחריות שאת/ה מפגין/ה?
האם בן /בת זוגך טוען/ת שאת/ה שכחן/ית?

כל
הזמן

לכתוב בהרצאות ,או מצלמ/ת אחר כך? מגיע לסוף
הסמסטר כשברשותך כל החומר הדרוש?)

4
5
6
7
8

האם את/ה גורם/ת נזקים (אפילו קטנים)
לרכבך?
האם את/ה נשאר/ת לעמוד ברמזור גם אחרי
שהוא מתחלף לירוק?
האם את/ה מפספס/ת תמרורים ושלטים?
האם את/ה נוסע/ת במהירות גבוהה מידי או
איטית מידי בלי לשים לב?
האם את/ה חושב/ת שחוסר מיקוד משפיע על
יכולת הנהיגה שלך?

רוב
הזמן

חלק
מהזמן

כלל
לא

לא
רלוונטי

רקע :האם את/ה משתמש/ת בסמים /אלכוהול?
באיזו תדירות? האם מעשן/ת?כמה? מאיזה גיל?
האם היו לך הסתבכויות עם מערכות (כילד/ה,
בצבא ,עברות על החוק)? האם כילד/ה היו לך
קשיים דומים? בריכוז וקשב ,נטיה להתפרציות,
אי שקט .האם כילד/ה הצלחת פחות מהצפוי?

כל
הזמן

1
כל
הזמן

1
2
3

האם יש לך טעויות במבחנים אמריקאים?

4

האם קורה לך שאת/ה לא מספיק/ה לסיים
מבחנים?
האם את/ה נאלץ/ת לגשת להבחן במועדי ב'?

5
6

האם את/ה לומד/ת בחברה?

7

האם את/ה חש/ה חוסר שביעות רצון מרמת
הציונים וההישגים האקדמאים שלך?

6

האם קשה לך לנהוג עם רדיו ,טלפון וכדומה?

אישי:

לימודים אקדמאים:

האם את/ה מתקשה לארגן לעצמך את החומר
הלימודי בצורה מסודרת? (האם את/ה נוהג/ת

4
5

האם את/ה משלים/ה משפטים של אחרים לפני
שהם מספיקים לסיים אותם?
האם חבריך מעירים לך על כך שאת/ה
מאחר/ת?

רקע :מה את/ה לומד/ת? ,האם את/ה לומד/ת
כיום את המקצוע האקדמאי אותו רצית ללמוד?
האם יש שעות ביום שבהן קשה לך יותר
בלימודים? איך את/ה לומד/ת למבחנים? כמה
זמן מראש?

האם את/ה מתקשה לשבת בהרצאות?

3

האם יש לך פליטות פה? דברים שאמרת ולאחר
מכן מטרידים את מחשבתך?
האם את/ה מתפרץ/ת לדברי אחרים?

משפחה ובית:

1
2
3

1
2

האם בן /בת הזוג והחברים שלך אומרים לך
שאתה לא מקשיב/ה להם?
האם יש לך אי הבנות עם אנשים מסביבך?

רקע :האם מטלות הבית מהוות בעיה? תשלומי
חשבונות ,קנסות ,הכנת רשימת קניות ,הקפדה
על זמני ארוחות ,מעקב אחר ימי הורים ,ניהול
פעילויות של הילדים .מי עוזר לילדים בשיעורי
הבית? כיצד זה מתנהל?

האם את/ה נוהג/ת להעדר מהרצאות?

רוב
הזמן

חלק
מהזמן

כלל
לא

לא
רלוונטי

כל
הזמן

רוב
הזמן

חלק
מהזמן

כלל
לא

לא
רלוונטי

האם קורה לך שאת/ה מתחיל/ה במטלה בבית
ולא מסיים/ת אותה?
האם את/ה שוכח/ת לבצע פעולות הקשורות
לניהול הבית בזמן?
האם את/ה נוהג/ת לבצע מטלות בשעות הערב
המאוחרות?
האם את/ה מרגיש/ה שאמרת משהו לילדיך
שאת/ה מצטער/ת עליו?
האם יש לחץ ומתח בבית שלך?
האם את/ה מתקשה לנהל את סדר היום התקין
בבית שלך?
האם את/ה מרגיש/ה שהיית רוצה לטפל בבית
ובילדים שלך טוב יותר?

רוב
הזמן

חלק
מהזמן

כלל
לא

לא
רלוונטי

2
3

האם את/ה מרוצה באופן כללי מרמת התפקוד
שלך? (בעבודה ,בלימודים ,בבית ,בזוגיות)...
האם את/ה מרגיש/ה שאת/ה ממצה את
יכולותיך וכישרונותיך?
האם את/ה עוסק/ת בפעילות אתגרית? מפיק/ה
הנאה מפעילויות הכרוכות בסיכון?
(ספורט ,נהיגה)

4

האם את/ה צריכ/ה להתאמץ מאוד כדי להשיג
דברים קלים?
(להגיע בזמן ,לסיים מטלה ,לבצע פעולות יומיומיות
שעלו בשיחה)

5
6
7
8

האם את/ה חווה אי-שקט?
האם יש משימות שקשה לך לבצע ואילו לאחרים
נראה שקל לבצע?
האם אתה מבחין שילדיך דומים לך במובנים
עליהם שוחחנו? הוריך? אחיך?
האם את/ה חווה תחושת כשלון?
(במה?)

רוב
הזמן

חלק
מהזמן

כלל
לא

לא
רלוונטי

:תאריך
מגוון העיסוקים והפעילויות המרכיב את שגרת יומו של האדם
 דורש ממנו לתפקד באופן אינטנסיבי ויעיל לאורך היום,הבוגר
. כדי למצות את הפוטנציאל הטמון בו,כולו
 שעות12- היא התרופה היחידה שמעניקה כיסוי לCONCERTA
 ומאפשרת לאדם הבוגר לקיים מהלך חיים מלא,במנה אחת
. מבוקר ועד ערב,יותר במסגרות השונות

 שעות כיסוי12-8

 שעות כיסוי8-6

הצעה לשאלות מכוונות

 שעות כיסוי4 עד

יתכן וצריך מנה נוספת
 מתילפנידאטIR של

יתכן וצריך מנה נוספת
 מתילפנידאטIR של

עובד

Ritalin IR

יתכן וצריך מנה נוספת
 מתילפנידאטIR של

עובד

עובד

Ritalin SR /LA

עדיין עובד

עובד

עובד

CONCERTA

2

1. Biderman, Medscape, 2003
2. Concerta Product Information, 2007

שאלון תומך לראיון קליני
ADHD מבוגרים עם

CONCERTA

היחידה שמעניקה
 מן, שעות12-כיסוי ל
1
:הבוקר ועד הערב

 מתבססות כיוםADHD אמות המידה לאבחון מבוגרים עם
.על אמות המידה לאבחון ילדים ועקב כך אינן מבוססות דיין
 במבוגרים הוא אבחון קליני שבבסיסוADHD  אבחון,לכן
1,2:מידע מפורט על התנהלות חייו של המטופל המבוגר

ADHD- מאושרת לשימוש בטיפול בCONCERTA

For adult patients new to methylphenidate, the recommended
starting dose for CONCERTA is 18 or 36 mg/day.
Dosage may be increased by 18 mg/day at weekly intervals1.
Treatment with OROS MPH in daily doses of up to 1.3 mg/kg/day
was effective in the treatmentof adults with ADHD
This 6-week, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel
trial of OROS MPH in adults with DSM-IV ADHD documented
that treatment with OROS MPH at an average oral daily dose
of 1.0 mg/kg was consistently more effective than placebo. This
observation is consistent with the pediatric literature that also
documents cognitive, behavioral, and academic improvements that
occur when daily doses of 1 mg/kg of MPH are attained2
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4. Concerta product information
5. BIOL PSYCHIATRY 2006;59:829–835, Biederman j.

16

7.5

72

CONCERTA למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא של

CONCERTA® is a CNS stimulant indicated for the treatment of
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children 6
years of age and older, adolescents, and adults up to the age of 65.

The DSM criteria have never been validated in adults, do
not include developmentally appropriate symptoms and
thresholds for adults, and fail to identify some significantly
impaired adults who are likely to benefit from treatment.
There are insufficient scientific data to justify use of
laboratory assessment measures, including neuropsychological
tests and brain imaging, in diagnosing adult ADHD.
Adult ADHD remains a clinical diagnosis. Clinicians should be
flexible in application of the current ADHD criteria to adults.
1. World J. Biol. Psy. 2010 May, Rosler M., Buitelaar J.
2. Am J Psychiatry. 2004 Nov;161(11):1948-56, McGough J., Barkley R.
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