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Æ≤≤∫∞∞ מתחילה לעבוד בשעה ∞∞∫∏¨ לעיתים עד ∫ÔÈÏÂÁ ÌÂÈÏ ¯È˘
„¢¯ ‰·ÏÂÁ ‰·Â‰∫ אם לא הייתי מתקבלת לבית הספר לרפואה אז הייתי מעצבת 

 Æאופנה¨ ארכיטקטית או אולי כתבת בטלויזיה
È·Á·∫ ספורט ≠ מתכוננת למרוץ ת¢א ∞± ק¢מ¨ קיקבוקסיננג לשעשוע¨   ̇Â˘È ÂÊ‰ ¯ÈÚ·
 Æהשלב הבא הוא טריאטלון Æפילטיס ליציבה וחדר כושר כדי שהשרירים לא יברחו בריצה

Æוגם חוטאת בכתיבה לעיתון ובטח בסוף יצא גם ספר
Æליהנות מהחיים ∫ÂËÂÓ

Æלחיות נכון ≠ כמו שמתאים לי וגורם לי סיפוק והנאה ∫‡È‰ È˙ÈÁ·Ó ˙ÚÂÓ ‰‡ÂÙ¯
Â‰ ÈÏ‡∫ לעיתים אוכלת מאכלים שאכילתם מוגדרת   ̆‡È¯· ‡Ï ÌÈÈÁ Á¯Â‡Ø‚‰Ó

 Æמוחלטת¨ אבל דבר לא יעצור אותי מההנאה ßזלילהßכ
 Æלבני משפחתי לאכול באוטו החדש והיפה שלי ‰˘¯Ó ‡Ï

Æלא מפחדת למות¨ מפחדת שלא אמצה את החיים ¨‰·‰‡Ó ÌÈ˙Ó ‡Ï ¯·Î ÌÂÈ‰
 Æאהוב ליבי האולטימטיביÆÆÆÆעדיין לא נפגשתי עם ∫‰˘È‚Ù ÈˆÁ ¨‰˘È‚Ù

ß ∫ıÈÓÁ‡ ‡Ïהמפענחתß ¨ßחוק וסדרß ¨ßמחשבה פליליתß וßהאנטומיה   ̆‰ÈÊÈÂÂÏË ˙ÈÎÂ˙
Æßשל גריי

‡ÂÙˆÏ ‰ÎÂÓ ÈÈ˙ ·‰∫ מוכנה להתנסות בכל תכנית¨ השאלה   ̆‰ÈÊÈÂÂÏË ˙ÈÎÂ˙
Æמתי אעביר ערוץ

Æבית מול הים¨ סטודיו ענק ואהבה מאפשרת ∫ÌÂÏÁ ÈÏ ˘È
ø‰ÏÂ„‚ ÈÈ‰˙˘Î È˘Ú כשאפסיק להיות רופאה¨ אבהה בים מתוך הבית שבחלום   ̇‰Ó

Æהקודם¨ אצייר ואפסל בסטודיו המדליק שלי ואסיים את הספר השלישי
 Æורג אמאדוßשל ג ßדונה פלור נשואה לשנייםß ∫¯ÙÒ

Æכמו הספר¨ למרות שראיתי כבר כמה מאז ∫Ë¯Ò
˜ÆÆÆÆ‰ÈÁ ˙Á‡ ˙È˘Â‡ ‰Ó החכמה היא לזהות את השוני בין מטופל למטופל¨   ̄ÂÏÂÎ
ÆÆÆוטפל בחולה לפי צרכיו ÆÆÆחנוך לילד לפי דרכו ÆÆÆאמרו חז¢ל Æאת העמדות והחרדות שלו
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דמיינו לרגע את הכניסה לאולם הקולנוע¨ קופת הכרטיסים¨ ההתרגשות לקראת הסרט¨ 
הכרטיסים המסומנים¨ הסדרן שמכוון למקום הישיבה¨ הסדר¨ השקט¨ הרוגע¨ כל אלו הם 
בבחינת ßשומרי סףÆß ועכשיו דמיינו את ההפךª רעש¨ כאוס¨ אנשים נכנסים ויוצאים ללא סדר¨ 
בקיצור אי סדר מוחלטÆ התסריט הזה מתרחש אצל אדם הסובל מהפרעות קשב וריכוזÆ יש 

Æשאינם מאפשרים לו להתרכז ולמצות את היכולות שלו ßרעשי רקעß במוחו הרבה

הפרעות קשב וריכוז ידועות כאחת הבעיות הפסיכיאטריות הכי שכיחות בילדים¨ בעולם 
המערביÆ הנתונים מלמדים כי ∏≠∂ אחוזים מכלל הילדים סובלים מבעיה זוÆ הטיפול בה משולב¨ 
 Æרב תחומי וכולל מומחים מדיסיפלינות שונות∫ התנהגותי¨ פסיכולוגי¨ תזונתי וסטימולנטים
בחמש עשרה השנים האחרונות הסתבר¨ כי ∞µ אחוז מהילדים שאובחנו כסובלים מהפרעות 

 Æקשב וריכוז יגדלו להיות מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז
הסימנים המאפיינים את ההפרעה¨ שונים במקצת בין מבוגר לילד¨ אולם כיום האבחנה של 
הפרעות קשב וריכוז¨ אינה תחומה רק לגיל הילדות ובתי הספר¨ אלא לכל החייםÆ הפרעת 
הקשב והריכוז היא בעיה מוחית¨ שהרי אנחנו מתרכזים ומקשיבים דרך המוחÆ עד היום¨ 
למעשה¨ הגורם הביוכימי לא ידוע¨ אך מצאו קשר מובהק לסוגי מזון¨ לסוכרים וקשר משוער 
לצבעי מאכל וגם לסביבה המודרנית¨ המספקת לנו המון גירוייםÆ ברור שמדובר במצב כרוני¨ 

 Æהמלווה את האדם לכל החיים ואין היום תרופה שמרפאה אותו

 øוהריטלין והקונצרטה
הריטלין¨ הקונצרטה וכל התרופות האחרות הקיימות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז נקראות 
סטימולנטיםÆ כולן פועלות באופן דומה במוחÆ ההפתעה הגדולה היא שהתרופות האלו 
גורמות להמרצה מוחית¨ להגברה בהפרשה של נוירוטרנסמיטריםÆ הפרדוקס הוא שלמרות 
שהתרופה עושה היפר במוח¨ המצב מכניס את הילד לריכוזÆ כאשר נותנים את התרופה לילד¨ 
 Æהוא שקט לכמה שעות¨ וכשהשפעת התרופה עוברת¨ ההפרעה חוזרת¨ לעיתים במידת יתר
היעילות שלה היא למשך זמן מוגבל¨ אך היא לא משנה את המצבÆ במהלך השנים הופיעו 
פרסומים אודות תופעות הלוואי של ריטלין¨ החל מהתמכרות¨ חשד לדיכאון¨ הפרעות אכילה 

 Æואפילו תיקים למיניהם
הפורמולה הצמחית של ריכוזית¨ הומצאה על ידי שילוב של צמחים שיש עליהם מידע 

 Æביוכימי וקליני בספרות¨ בהקשרים של פעילויות מוחיות שונות
לא מדובר בתרופה¨ אלא בתוסף תזונה¨ ויש כבר ניסיון של מעל שלוש שנים בשימוש 
בפורמולהÆ צמחי המרפא המצויים בריכוזית מספקים בכל יום את תוספי המזון החיוניים 
למוחÆ הפורמולה מספקת מינרלים¨ חומצות שומן¨ פוספוליפידים וויטמינים שחיוניים עבור 

Æהמוח¨ לבנייה העצמית שלו של נוירוטרנסמיטרים

בחרנו לבדוק את הפעילויות וההשפעות הללו על מצב קיצון של הפרעות קשב וריכוז אצל 
ילדיםÆ ערכנו ניסוי קליני בבית חולים גדול¨ תחת הרגולציה המתאימהÆ במסגרת הניסוי מאה 
עשרים ילדים קיבלו את התכשיר למשך ארבעה חודשיםÆ חלק קיבלו את הפורמולה וחלק 
קיבלו את הפלצבו ©דמוי פורמולה®Æ בוצעו מבדקי ßטובהß לפני ואחרי¨ והפורמולה נמצאה 

 Æיעילה במבדקים האלה למול הפלצבו
מהניסיון שלנו על מאות ילדים לאורך זמן¨ קיימות משפחות שנותנות לילדם את הפורמולה 
עם ריטלין וחשות שיפור ניכר בהתנהגותו של הילד¨ גם בהתייחס לריכוז וגם לתופעות 
 Æהלוואי של הריטלין¨ כמו הפרעות בשינה¨ הפרעות אכילה ואפילו תיקים בפנים שנעלמו
 Æיש הורים שנותנים לילדם רק את הפורמולה ומסתפקים בזה יחד עם הטיפולים האחרים

Æיש הורים שדיווחו שהפורמולה כלל לא עזרה

˙ÈÊÂÎÈ¯ ˙‡ È¯Â‚ ‰Ó¯‡Ù ˙¯·Á ÌÚ Á˙ÈÙ ¨ÔÂ¯‚Â ÔÊÂ‡ Û‡ ‰ÁÓÂÓ ¨ÔÈÈË˘ ÔÂÚ„‚ ¯¢„

שומרי הסף 
מפני הכאוס

∏≠∂ אחוזים מהילדים סובלים מהפרעות קשב וריכוז


