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ובדקו  חשבו  עצרו.  התרופה,  לפני  רגע  המרשם,  לפי  רגע  יקרים!  הורים 
לפני שאתם  רגע  הזה,  את הספר  קראו  נוספת,  דעת  חוות  קבלו  פעמיים, 
מקבלים את האבחנה שילדיכם אכן נמנים על האחוז הבודד של ילדים בעלי 

הפרעת קשב קלינית אמיתית המצדיקה את השימוש בתרופה.

אחרי  מושכלת.  לבחירה  כוח  כוח,  לכם  יעניק  זה  בספר  הנחשף  המידע 
רצוי להתעלם  וממה  לבחור במה להאמין  שתקראו בספר תדעו בעצמכם 

ולא פחות חשוב מכך - מה כדאי לשאול.

על  מרתק  דוקו-דרמה  בספר  שוורץ,  אלן  והאמיץ  המפורסם  העיתונאי 
עליית המגפה של הפרעת הקשב בארה"ב, חושף ללא מורא את השגיאות 

והסילופים המניעים את גלגלי התופעה.

בעקבות כתבות תחקיר מעמיקות הוא קובע: "למרבה ההפתעה ובאופן די 
ודאי, מספר הילדים עם אבחון שגוי עולה על מספר הילדים שיש להם בעיה 
קלינית. נתון זה מוכיח כי כל נושא הפרעת הקשב כל כך מבולבל ונגוע עד 
שאף אחד לא יודע בדיוק מה לעשות עם זה... אין זה משנה אם מדובר בילד 
לו הפרעה  לילד שיש  לומר  כיום, אם אנחנו מתכוונים  או במיליונים  אחד 

מוחית קבועה וכנראה הרסנית, כדאי מאוד שנהיה צודקים." 

וטיפול-היתר  אבחון-היתר  את  וחושף  מראה  מולנו  מציב  המחבר 
הפסיכיאטרי, שהביאו לכך שכיום 15% מילדי ארה"ב, ואחוז דומה בישראל, 
מטופלים בתרופות להפרעת קשב. עם זאת, הוא מכיר היטב את התופעה 

ומכיר בחיוניותם של אבחונים רפואיים ותרופות במקרים הנכונים.

הסיפור מרתק. הדרמה שמאחורי הקלעים נחשפת דף אחרי דף. כל הדמויות 
רישום  של  נסבלת  הבלתי  הקלות  את  זועקים  הם  אמיתיים.  והסיפורים 
תרופות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז - בין אם היא אמיתית או מומצאת - 

ואת הנזקים הכבדים ולפעמים בלתי-הפיכים של הטיפול התרופתי.

הפרעת קשב- רפואת יתר הוא תרגום עברי לספרו של אלן שוורץ, בתוספת 
פרקים מקוריים וחוות דעת של אנשי מקצוע ועיתונאים בישראל. 

"מי קבע שחוסר קשב וריכוז הוא 
מחלה? מי קבע שלטפל בסימפטום 

באמצעות תרופה זה לטפל במחלה? 
הסימפטום מזמין אותנו לעבודה 

ושינוי ולא להשתקה. איזה מחקר 
מצא גן תורשתי שגורם לחוסר השקט 
הזה? אי אפשר למצוא גן כזה כי הוא 
איננו. עלינו לחשוב מחדש על מושג 

בית-הספר, על המודל המשפחתי, על 
סוגי התקשורת בין הנפשות, על סגנון 
האכילה ועוד... ובינתיים לאמץ עבור 

יקירינו את הקול הברור שמופיע בספר 
המופלא הזה."

 ד"ר מיכאל אבולעפיה, 
פסיכיאטר לילדים ונוער

"הספר מציב מראה חברתית, מקצועית 
ועיתונאית, ביחס מדוד ונכון, לאחת 

הבעיות שהפכה למגפה במאה 
העשרים ואחת. הספר מטפל בנושא 

ה-ADHD באנושיות רבה, הנותנת 
מפתחות וארגז כלים לקוראים, להורים, 

לאנשי המקצוע ולמערכות הבריאות."

 ד"ר אבי יעקובוביץ', 
מנכ"ל ומייסד "מרכזי סוד הניצחון"

"זהו ספר שכל אדם חייב לקרוא. 
הורים, מורים ומחנכים, רופאים, 

מטפלים... אלן שוורץ מאיר את עיני 
הקוראים להבין את האינטרסים של 

קבוצות מסוימות על מנת שיותר ויותר 
ילדים יאובחנו, וכמובן, כפועל יוצא 

יטופלו תרופתית."

ד"ר זיוה שגיא, דוקטור לפסיכולוגיה 
מאמנת ומכשירה מאמנים לקשב וריכוז

"אני ממליצה בחום לקרוא בספר 
הפרעת קשב-רפואת יתר לכל איש 

מקצוע מתחום הבריאות, הורים לילדים 
שנוטלים תרופות להפרעת קשב )או 
רגע לפני התרופות( ואנשים בוגרים 
הנוטלים את התרופות בעצמם. זהו 

ספר מרתק ועשיר שלא ישאיר אתכם 
אדישים."

 ד"ר רבקה שופן, 
פסיכולוגית קלינית מומחית

אלן שוורץ, עיתונאי 
אמריקאי, מועמד לפרס 
פוליצר. שוורץ מפורסם 

בזכות דיווחיו בנושא 
 בריאות הציבור עבור 

הניו-יורק טיימס. סדרת 
דיווחיו על הפרעות 

קשב וריכוז הם שהובילו 
 ADHD לכתיבת הספר
NATION אשר תורגם 

לעברית בשם "הפרעת 
קשב-רפואת יתר". שוורץ 

נחשב מומחה לשימוש 
במתמטיקה והסתברות 

בעיתונאות. עבודתו סוקרה 
בכמה סרטים והייתה אחת 
המועמדות הסופיות לפרס 
פוליצר בשנת 2011 עבור 

שירות הציבור, אות הכבוד 
העיתונאי הגבוה ביותר. 

הוא בעל אות ההצטיינות 
של לשכת הסטטיסטיקה 

האמריקאית. שוורץ 
 ומשפחתו חיים בניו-יורק.
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מוזמנים לבקר 
בדף הספר המחיר לצרכן: 88 ₪
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