
 
 

 معاونت غذا ودارو 

 فاکتور های عدم توجه:

. اشتباهاتی که بدون توجه و دقت انجام شده است و یا 1 

 فرد نمیتواند به جزئیات توجه کند 

. از جای خود بلند شود و کار دیگری انجام  میدهد.2  

.زمان توجه به مسائل کم میشود 3   

.خوب گوش نمیکند 4  

.دستورها را پیروی نمیکند و نمیتواند وظایف خود را 5

.سازماندهی وظایف و فعالیتهایش برای او 6تمام کند 

 سخت است  

.از انجام کارهایی ازجمله تکالیف مدرسه و ...که 7

نیازمند تالش است، خیلی بدش میآید و از انجام دادن 

 آنها اجتناب میکند 

.وسایل خود را گم میکند 7  

.با هرگونه محرکی بسیار راحت حواسش پرت میشود 8

.فعالیتهای روزانه خود را فراموش میکند.9  
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 فاکتورهای تشخیص

 

 گروه زیر تقسیم میشود: 3این بیماری به 

-1 Inattention : .بیمار بیتوجه است 

-2 Hyperactive – impulsive :  بیمار پرتحرک است

 و کارهای خود را بدون فکر انجام میدهد و بعد از انجام آنها

 پشیمان میشود.

-3 Combined :  ترکیب دو مورد باال و شایعترین نوع 

برابرابر   4-9در حال حاضر مطالعات نشان میدهد پسران 

 دختران مبتال هستند.

درصد این بیماری در بچه هایی که در سن مدرسه هستند  -

 % میباشد. 11حدود 

اتیولوژی شناخته شده نداردو ممکن است به دلیل عوامل  -

 محیطی، ژنتیکی، مشکالت خانواده، اشکال در رشد و... باشد.

 تشخیصADHD کلینیکال است ونمیتوان مثالً با آزمایش

خون و... به آن پی برد). با پارامترهای مختلف سطح شدت 

 آن مشخص میشود.(

داشته باشد و به درستی درمان نشود  ADHDاگر کودکی 

 ممکن است در آینده با مشکالتی از قبیل موارد زیر مواجه شود:

 اعتیاد به الکل و مواد مخدر -

 مشکل با قانون ومشکل با مدرسه و تحصیل -

 عدم توانایی در نگه داشتن شغل خود و تعویض مرتب شغل -

برای افراد بزرگسال  ADHDمشکالتی که ممکن است به دلیل 

 به وجود آید:

اختالل در فعالیتهای آکادمیک، خانوادگی، اجتماعی و رفتارهای 

antisocial 



 :  ADHDسایر داروها دردرمان 

.دسیپرامین و ایمیپرامین 1

Bupropion.2  

نوراپی نفرین و دوپامین )بیشتر 3.

دوپامین (را زیاد میکند .و ادعا شد 

مؤثر باشد  adultکه ممکن است در 

ولی در هر صورت به اندازه 

Stimulant  ها موفق نبوده

که  mild ADHDاست .گاهی در 

ریتالین در دسترس نباشد مورد 

استفاده قرار میگیرد ولی در مدت 

 Stimulantزمان بیشتری نسبت به 
 ها مؤثر است  

3 .Alpha – 2 agonists  مثل:

 کلونیدین و... 

کلونیدین در بچه ا ی که 

impulsivity  استفاده میشود دارد ،

اما به دلیل این که قطع ناگهانی آن ،  

rebound   و مشکالت فشار دارد

خون میدهد در حال حاضر کمتر 

 مورد استفاده قرار میگیرد.

 فاکتور های  هایپراکتیویتی: 

.روی صندلی مدام تکان میچرخد و یا 1 

 دست و پاهایش را مدام تکان میدهد

.نمیتواند در کالس بنشیند  . 2 

.اطرافیان، بیقراری بچه را نمیتوانند 3

 کنترل کنند

.نمیتواند کاری را بدون سر و صدا 4 

 انجام دهد

.همیشه در حال راهرفتن است5   

.زیاد صحبت میکند6   

. قبل از تمام شدن سوال به آن جواب  7

 میدهد

.در نوبت نمیتواند بایستد8   

.حرف کسی را قطع میکند و یا به حق 9 

 و حقوق دیگران توجهی ندارند

 

. دارودرمانی1    

.مداخالت رفتاری، روان درمانی، تحصیلی .ولی 2 

مؤثر بودن استفاده طوالنی مدت از این مداخالت 

برخالف دارو درمانی زیاد مشخص نیست پس بهتر 

 است همراه با دارو درمانی به کار رود. 

 دارودرمانی:

خط اول درمان محرک های سمپاتومیمتیک:   

Methyl phenidate ( Ritalin  ،Ritalin 
SR  ،Concerta  ،ER 

  Methyline ) 

_Dexmethylphenidate 

_Amphetamine, dextroamphetamine 
mixed salts  

_ Dextro amphetamine 

_Methamphetamine 

سخت تر از کودکان “ بزرگساالن“ درمان در

 ومعموالنیازمند درمان چند دارویی است .

انتخاب داروی مناسب با درنظرگرفتن 

سایربیماری های همراه مثل افسردگی یا بای 

 پالر و... صورت می گیرد.

درمان کودکان   


