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תסמונת טורט: מידע בסיסי

תסמונת טורט היא הפרעה נוירו-התפתחותית שמופיעה בראשית הילדות או בנעורים.   •

TS היא חלק מקשת של מצבים רפואיים דומים הידועים כהפרעות טיקים. טיקים 

 .TS מוטוריים וקוליים הם המאפיינים העיקריים המתוארים באבחנה של

טיקים מוטוריים הם תנועות בלתי נשלטות, כגון מצמוץ, משיכת כתפיים וקפיצות. טיקים   •

קוליים הם מילים או צלילים חוזרים, לא רצוניים, ביניהם משיכת אף, נהמה וחזרה על 
מילותיהם של אחרים.

TS וטיקים הם נפוצים יותר ממה שאתם חושבים. TS והפרעות טיקים פוגעות לפחות   •

באחד מכל 100 אנשים בשנות הילדות. 

עם הזמן, טיקים עשויים להשתנות מבחינת הסוג, העוצמה ו/או המיקום בגוף.  •

המדענים עדיין אינם בטוחים באשר לשכיחות של תסמונת טורט בגיל בגרות. מרבית   •

האנשים עם TS חשים שיפור עם הגעתם לסוף גיל ההתבגרות וראשית הבגירות, אולם 
אצל חלק מהאנשים יימשכו טיקים רציפים וחמורים גם בגיל בגרות. בהשוואה לילדים, 
מרבית המבוגרים מדווחים על כך שהטיקים שלהם יותר יציבים ואינם נוטים להשתנות 

מבחינת סוג, עוצמה או מיקום בגוף. 

הגורם ל-TS אינו ידוע. יש משפחות שבהן תסמונת טורט נוטה להופיע בשכיחות גבוהה,   •

ומחקרים מאשרים כי קיימת מעורבות של גורמים גנטיים. החוקרים פועלים לאיתור גנים 
.TS-וגורמים אפשריים אחרים העשויים להיות קשורים ל

אם ברצונכם ללמוד עוד על תסמונת טורט או למצוא רופא או רופאה בקרבתכם, פנו אל 
 .888-4TOURET או חייגו tourette.org באתר Tourette Association

ערכת כלים זו מיועדת לשמש צעירים שלומדים לנווט את דרכם בחיים ולהתמודד עם 
תסמונת טורט )TS(. רבים טועים לחשוב על TS כעל הפרעה בילדות, אולם חשוב להבין 

כי TS קיימת באנשים בכל הגילים. בני נוער שמתקרבים לגיל בגירות מתמודדים עם 
אתגרים חדשים לצד הזדמנויות חדשות. יש מעברים רבים בחיים והרבה דברים שצריך 

ללמוד ולשקול במסגרת החיים עם TS. מדריך זה ישמש אתכם כמקור התייחסות ויסייע 
לכם בהתנסויות שהחיים עשויים לזמן בדרככם. 

בערכת כלים זו תמצאו מידע במגוון נושאים מועילים, כולל: המידע הבסיסי על TS ועל 
בעיות רגשיות נלוות; אפשרויות טיפול קיימות; המעבר לבית הספר התיכון, לאוניברסיטה 
ולמקום העבודה; כישורים חברתיים ויציאות לדייטים; ניהול מצבי לחץ; וכן שאלות נפוצות 

.TS שעשויות להתעורר אצל צעירים בנושא החיים עם
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בעיות רגשיות נלוות

אצל אדם עם TS עשויה להופיע בעיה 
רגשית נלווית אחת או יותר. ייתכן 

שהבעיות הרגשיות הנלוות האלו יכבידו 
יותר מאשר הטיקים עצמם. בקרב אנשים 
שאובחנו עם TS, ההערכה היא כי 86% 

אובחנו עם בעיה רגשית נוספת אחת 
לפחות. בעיות רגשיות נלוות עשויות לכלול: 

 ADHD ,בעיות בכתיבה, דיכאון, חרדה
)הפרעת קשב/היפראקטיביות(, לקויות 

למידה, קושי בהסתגלות לשינויים והתקפי 
זעם. בעיה רגשית נלווית שכיחה נוספת 

 OCD היא הפרעה טורדנית-כפייתית, או
בראשי תיבות, הקשורה לצורך לעשות 

משהו בדרך מסוימת או עד שזה מרגיש 
נכון בדיוק. 

לפעמים אנשים עם TS חווים גם קשיים בקריאה, בכתיבה, במתמטיקה ו/או בעיבוד מידע. 
הקשיים הללו עלולים להיות מאתגרים, במיוחד בבית הספר ובמקום העבודה. 

בנוסף, אנשים עם TS עלולים לחוות בעיות כגון: קושי בהירדמות ובשינה, קושי בניהול 
כעסים, בעיות בשליטה על דחפים, רגישויות למגע, לצלילים, לטעמים או לריחות, וכן קשיים 

ביצירת קשרים ובשמירה עליהם לאורך זמן.

התמכרות לחומרים

אצל חלק מהאנשים קיימת התמכרות 
לחומרים, כגון אלכוהול וסמים, כחלק 

מהניסיון להתמודד עם הטיקים 
והתסמינים של הבעיות הרגשיות הנלוות. 
התמכרות לחומרים עלולה להיות כרוכה 
בהשפעות ארוכות-טווח על כל ההיבטים 
בחייו של האדם, לרבות השפעה שלילית 

על הבריאות, על הביצועים בעבודה או 
בבית הספר ועל קשרים אישיים. הסימנים 

להתמכרות לחומרים כוללים: 
נטילת חומרים בכמויות גדולות יותר/  •

לזמן רב יותר מהמתוכנן. 
רצון לצמצם את השימוש בחומרים אך חוסר יכולת לעשות זאת.  •

השקעה מוגזמת של זמן כדי להשיג את החומר.   •

הצורך ליטול עוד מהחומר כדי לקבל את האפקט הרצוי.  •

תשוקות ו/או תסמיני גמילה.  •

נטילת החומר במצב מסוכן )לדוגמה, לפני נהיגה(.  •

המשך השימוש בחומרים למרות בעיות חברתיות, בין-אישיות או הקשורות לעבודה.  •
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אם אתם או מישהו שאתם מכירים מתמודדים עם התמכרות לחומרים, תוכלו לפנות 
 Substance Abuse and Mental בחינם, בכל שעה ובאופן חסוי אל מוקד הסיוע של

Health Services Administration )מינהל השירותים בתחום השימוש לרעה בחומרים 

ובריאות הנפש( בארה"ב, בטלפון שמספרו )HELP )4357-1-800-662 או לבקר באתר 
samhsa.gov למידע נוסף. בשירות זה יוכלו להפנות אתכם למכוני טיפול בקרבתכם, 

לקבוצות תמיכה ולארגונים בקהילה, כמו גם למשאבים אחרים הניתנים ללא תשלום.

הטיפול בתסמונת טורט
כאשר הטיקים הם קלים וניתנים לשליטה, לא נדרש טיפול. אולם אם הטיקים מטרידים, 

ייתכן שיהיה צורך בטיפול. השלב הראשון בקבלת טיפול הוא הערכה של רופא או 
רופאה בעלי ידע והיכרות עם TS. על אף שחלק מהרופאים מנוסים בטיפול בטיקים, 

רצוי לעבור הערכה אצל מומחה, כגון נוירולוג או פסיכיאטר. הרופא או רופאת המשפחה 
יוכלו לייעץ לכם כיצד לפנות למומחה המתאים; אפשרות אחרת היא לבקר בדף 

tourette.org/find-a-doctor כדי למצוא מומחים ל-TS. הטיפול ב-TS עשוי לכלול 

טיפול התנהגותי ו/או תרופות. עבור אנשים רבים, השילוב בין השניים הוא היעיל ביותר. 

תצטרכו להתייעץ עם רופא או רופאה שמכירים היטב את תסמונת טורט על מנת להבין 
את אפשרויות הטיפול הזמינות. חשוב שתדעו שאתם לא לבד בסיפור הזה, וייתכן 

שיידרש זמן מה על מנת לקבוע את הגישה שהכי תעזור לכם.

)CBIT( טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בטיקים

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בטיקים )CBIT, נשמע כמו “סי-ביט”( הוא טיפול התנהגותי 
ללא תרופות, שמחקרים קליניים הוכיחו כי הוא מפחית את הטיקים הן בילדים והן 

 במבוגרים. מחקרים הראו גם כי במקרים רבים CBIT יעיל באותה מידה כמו תרופות, 
ולרוב הוא מומלץ בתור צורת הטיפול הראשונה. 

:CBIT קיימים שלושה מרכיבים עיקריים של
תרגול המטופל או המטופלת להיות מודעים יותר לטיקים שלהם ולדחף לבצע טיק.  •

תרגול האנשים לבצע התנהגויות מתחרות כאשר הם מרגישים צורך לבצע טיק.   •

ביצוע שינויים בפעילויות יומיומיות בדרכים שעשויות להועיל בהפחתת טיקים.   •

CBIT עשוי להיראות כסוג טיפול פשוט, אבל אנחנו מודעים לכך שכמו בכל מיומנות 

חדשה, נדרשים זמן ומאמץ על מנת שה-CBIT יהיה אפקטיבי. CBIT נהיה קל יותר עם 
הזמן, ורבים חווים ירידה בחומרת הטיקים. טיפול CBIT מתאים במיוחד כאשר הטיקים 

חמורים מאוד ויש להם השפעה שלילית על חיי היומיום. CBIT אינו מיועד לטפל בבעיות 
רגשיות נלוות. 

.tourette.org/cbit בקרו בדף ,CBIT למידע נוסף על
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תרופות לטיקים

אם אתם סובלים מטיקים רבים או חמורים, 
ייתכן שהרופא או הרופאה ימליצו לכם על 

נטילת תרופות. אף כי תרופות עשויות לעזור, 
הן אינן מרפאות את הטיקים. 

נכון לעכשיו, הלופרידול )הלדול(, פימוזיד 
)אוראפ( ואריפיפרזול )אביליפיי( הן התרופות 

היחידות שאושרו לטיפול בטיקים על-ידי 
מינהל המזון והתרופות האמריקאי. בכל 

שימוש בתרופות, חשוב להקפיד לשאול את 
הרופא או הרופאה על היתרונות והסיכונים.

.tourette.org/pharmacology למידע נוסף על האפשרויות התרופתיות, בקרו בדף

טיפול בבעיות רגשיות נלוות

במקרים רבים, בעיות רגשיות נלוות גורמות יותר בעיות ומצוקה מאשר הטיקים. הטיפול 
בבעיות רגשיות נלוות שונה מהשיטות המשמשות לטיפול בטיקים. בנוסף, בעיות רגשיות 

 .CBIT עלולות להקשות על למידת טיפולים התנהגותיים כמו ,ADHD נלוות מסוימות, כגון
במקרים כאלה, תחילה יש לטפל בבעיות הרגשיות הנלוות. הטיפול בבעיות רגשיות נלוות 
בדרך כלל נעשה בעזרת תרופות, פסיכותרפיה או שילוב של שתי האפשרויות. מחקרים 
 ,OCD-מראים כי בנוגע לטיפול במרבית הבעיות הרגשיות הנלוות, כגון דיכאון, חרדה ו

שילוב של תרופות ופסיכותרפיה הוא היעיל ביותר. 

פסיכותרפיה כטיפול בבעיות רגשיות נלוות

פסיכותרפיה היא עבודה עם איש 
מקצוע בתחום בריאות הנפש על 

מנת להבין טוב יותר את האתגרים 
הניצבים בפניכם וללמוד מיומנויות 

נכונות להתמודדות. לרוב, פסיכותרפיה 
משמשת בשילוב עם תרופות. ישנם 
סוגים רבים ושונים של פסיכותרפיה. 

הסוג שהכי יתאים לכם תלוי באופי 
הבעיות שמהן אתם סובלים, המצב 
האישי וההעדפות האישיות שלכם. 

פסיכותרפיה מלמדת אנשים לזהות 
ולשנות דפוסים בלתי מועילים באופן 
החשיבה וההתנהגות שלהם, ולווסת 

את הרגשות שלהם כך שיוכלו 
להתמודד טוב יותר עם סיטואציות וגורמי לחץ בחיי היומיום. 

אם אתם חשים שאתם מתקשים להתמודד עם תסמינים הקשורים לבעיות רגשיות נלוות, 
חשוב שתדעו שאתם לא לבד. עליכם לשוחח על התסמינים הללו עם הוריכם או עם מישהו 

שאתם סומכים עליו, וגם עם הרופא או הרופאה שלכם, כדי לקבוע תוכנית טיפול שהכי 
תתאים לכם. 
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שיקום ושירותים משלימים

קיימים שירותים נוספים שעשויים לעזור לכם לשפר את חיי היומיום עם TS ותסמינים 
נלווים. השירותים הללו כוללים, בין היתר: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וקלינאות תקשורת.

ריפוי בעיסוק )OT( – טיפול שנועד לשפר את חיי היומיום בעזרת שינוי הסביבה   •

ורכישת פעולות שגרה והרגלים בריאים בבית, בבית הספר, במקום העבודה, 
בקהילה ובסביבות אחרות.

פיזיותרפיה )PT( – טיפול שנועד לשקם, לשמר ולקדם תפקוד גופני.  •

קלינאות תקשורת )SLP( – טיפול בדיבור, בשפה, בתקשורת חברתית, בתקשורת   •

קוגניטיבית ובהפרעות בליעה.

אם הטיקים או התסמינים הנלווים מפריעים לכם בביצוע פעילויות בבית, במקום   •

העבודה, בבית הספר או בקהילה, שירותי שיקום עשויים לעזור. הנה כמה שאלות שכדאי 
להציג בפני מכון שמעניק שירותים אלה:

?SLP-ו OT, PT האם המכון מציע טיפול בינתחומי הכולל  •

האם יש לכם הכשרה מקצועית או תעודות המעידות על כך בתחומים האלה?  •

האם יש לכם הדרכה המותאמת באופן ספציפי לטיפול במטופלים עם TS )או באחת   •

מהבעיות הרגשיות הנלוות שאיתן אתם מתמודדים(?

דעו את זכויותיכם

מחלקת המשפטים של ארה"ב מתייחסת ל-TS כאל נכות מוכרת. אף כי אנשים רבים 
מסוגלים להתמודד עם תסמונת טורט כמעט ללא התאמות מיוחדות, חשוב להיות מודעים 

לזכויות המשפטיות שלכם. זה חשוב, משום שאנשים עם TS חווים לעתים אפליה על אף 
שהם שולטים בתסמינים שלהם ואינם מהווים איום כלשהו כלפי עצמם או אחרים. 

לאנשים עם TS יש זכות:

לקבלת דיור הולם על פי החוק לדיור הולם של מחלקת המשפטים.  •

לקבלת התאמות הולמות בלימודים ובבחינות.  •

לקבלת יחס הוגן בקבלה לעבודה ובקידום.  •

לקבלת התאמות סבירות במקום העבודה על מנת להבטיח את ביצוע המטלות שלהם   •

במסגרת תפקידם.

להיות במטוס מבלי לחוות הצקות בגלל הטיקים.  •

להשתמש באמצעי תחבורה ציבורית אחרים בלי להיות נתונים להצקות.  •

להיות מועסקים בעבודה שמתאימה להם, ולא להיות מפוטרים רק בגלל האבחנה   •

שלהם.

למידע נוסף על זכויות והתאמות שנקבעו על-ידי הממשל הפדרלי, בקרו בדף 
 .tourette.org/ADA
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המעבר לבית הספר התיכון

השנים בבית הספר התיכון עשויות להיות 
 TS ,מאיימות ועם זאת מרגשות. לפעמים
עשויה להוות אתגר נוסף בשנות התיכון. 

חבריכם ללימודים עלולים להציק לכם בגלל 
הטיקים. ייתכן שתלמידים אחרים ישאלו 

אתכם "למה אתם עושים את זה?" ויחקו את 
הטיקים שלכם. 

אחת הסיבות שבגללן תלמידים אחרים עשויים 
להציק לכם היא בגלל שהם לא מבינים מה 

זה TS או מהם טיקים. אם תסבירו לחבריכם 
ללימודים ולמורים מהי תסמונת טורט, זה 
עשוי להקל עליכם. יכול להיות שלא תרצו 

לעשות זאת או שתחששו מכך משום שאינכם 
רוצים להיות במרכז תשומת הלב. אבל אל דאגה – חשש הוא רגש טבעי. לרוב, קורה 

בדיוק ההיפך. צעירים רבים עם TS מספרים שהם חשים יותר בנוח עם חבריהם לכיתה 
אחרי שתיארו את מצבם במסגרת פעילות חינוך של קבוצת השווים. רבים אף מספרים על 

הפחתה בטיקים משום שרמת הלחץ שלהם פחתה והם חשים פחות חרדה חברתית. 

למשאבים בנושא לימוד החברים לכיתה בנוגע ל-TS, בקרו בדף 
tourette.org/educating-classmates. בנוסף, תוכלו לבקש ששגריר נוער מטעם 

Tourette Association יגיע להרצות בבית הספר שלכם. תוכנית שגרירי הנוער 

של TAA כוללת בני נוער שהוכשרו לדבר על TS. קבלו מידע נוסף על התוכנית בדף 
.tourette.org/youth-ambassador

המעבר ללימודים בקולג'

המעבר מבית הספר התיכון 
ללימודים בקולג' עשוי להיות מאתגר 
ומתגמל כאחד. יכול להיות שזו תהיה 
הפעם הראשונה שבה תהיו רחוקים 

מהבית ותצטרכו להסתגל לחיים 
לבד. קרוב לוודאי שיהיו לכם יותר 

חופש ועצמאות. תהיו יותר אחראים 
לחינוך שלכם ולטיפול בעצמכם. 

כמו כן, קשרים חברתיים שנוצרים 
בקולג' הם מאוד חשובים 

ומשמעותיים. עם זאת, ההחלטה אם 
או מתי לספר לאנשים שיש לכם TS עשויה להיות מאיימת. יכול להיות שתרצו להיות פתוחים 

וישרים עם חבריכם בנוגע למצבכם. קרוב לוודאי שחבריכם יגלו הבנה ויציעו תמיכה. 

זה בסדר לבקש עזרה. שלא כמו בבית הספר התיכון, ששם קרוב לוודאי שהוריכם פעלו 
למען הצרכים וההתאמות שלכם, בקולג' ייתכן שתצטרכו לעשות זאת בעצמכם. אם אתם 

זקוקים להתאמות, כדאי לפנות למדור לרווחת הסטודנט בקולג'. קולג'ים נדרשים להתייחס 
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לתסמונת טורט כאל נכות מוכרת בכיתה. בקולג'ים רבים קיים מדור לרווחת הסטודנט, או 
מרכזי משאבים, שיוכלו לסייע לכם לקבל את ההתאמות הנכונות לצרכים שלכם. תידרשו 

להציג בפני נציגי הקולג' תעודות ואישורים בנוגע לאבחנה שלכם, כמו גם מידע ספציפי 
באשר לצורכי ההתאמות. 

אם אתם מעוניינים בלימודי תעודה או בקורסי הכשרה תעסוקתית, כדאי לשקול השתלבות 
בתוכנית לשיקום תעסוקתי. בנוסף, כדאי לברר מול הממשל המקומי או התוכניות 

המקומיות לשיקום תעסוקתי אם ישנם משאבי תמיכה ומשאבים כלכליים נוספים לצעירים 
.TS עם

קיימים משאבים קהילתיים רבים האמורים לסייע לצעירים עם תסמונת טורט במציאת דרכים 
להגשמת יעדים ולניהול חיים בעלי משמעות. למידע נוסף על משאבים אלה, תוכלו לפנות 

למשרד המקומי לשיקום תעסוקתי או למרכז להצטיינות של ה-TAA. קבלו מידע נוסף על 
.tourette.org/centers-of-excellence בדף TAA-המרכזים להצטיינות של ה

המעבר למקום העבודה

המעבר מלימודים לעבודה עשוי להיות מאתגר לכל אחד, אבל לעורר מתח במיוחד אצל 
אנשים עם TS. בכל ענף ומקצוע ניתן למצוא אנשים עם TS. היבט מרכזי אחד של המעבר 
מלימודים לעבודה הוא זיהוי, מקסום וניצול החוזקות שלכם. חשוב שתדעו ש-TS לא חייבת 

להיות המחסום למה שאתם רוצים לעשות בחיים. למטה תמצאו שלושה טיפים כלליים 
שעשויים לסייע לכם במעבר מלימודים לעבודה.

:P-זכרו את שלושת ה

שמרו על גישה חיובית 
 .)Positive(

 ,TS-שמרו על גישה חיובית ל
ליכולות ולעתיד שלכם. שמרו 
על גישה חיובית בתהליך של 

חיפוש עבודה, במהלך ראיונות 
ובזמן המעבר למקום העבודה. 
הגישה החיובית שלכם תתפשט 

אל מי שנמצא סביבכם.

 .)Proactive( דאגו ליזום

תכננו מראש וחשבו בצורה 
מציאותית על ההשפעה 

שעשויה להיות ל-TS ולבעיות 
רגשיות נלוות על הביצועים 

שלכם בעבודה על בסיס יומיומי. 
חשבו על החוזקות והחולשות 

שלכם, וכן על האופן שבו תוכלו 
להשתמש בחוזקות כדי להצליח 
במקום העבודה ולהיות שמחים.

 .)Persistent( המשיכו להתמיד

חשוב שתבינו שיהיו מכשולים 
ומעצורים בדרך. צריך להתייחס 
למעצורים כאל אתגרים שתוכלו 
להתגבר עליהם. והכי חשוב, אל 

תיכנעו ואל תבזבזו זמן כשמתחיל 
להיות קשה.  קבעו לעצמכם 

יעדים ופעלו להגשמתם. 
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לפני הריאיון

תסמונת טורט לא מגדירה אתכם. חשבו על החוזקות והחולשות שלכם. חשבו על סוגי 
העבודות שמעניינים אתכם ואיזו השפעה עשויה להיות ל-TS על העבודות הללו. יכול 

להיות שתמצאו תועלת בהעלאת המחשבות על הדף, וביצירת תוכנית שתסייע לכם לוודא 
שאתם מחפשים את העבודה הנכונה, שתתאים היטב לכישורים שלכם. אם יש לכם ספקות, 

פנו למשרד המקומי לשיקום תעסוקתי לקבלת עזרה. תוכניות שיקום תעסוקתי מציעות 
מגוון רחב של שירותים לאנשים שמשתלבים לראשונה או משתלבים מחדש בכוח העבודה, 

כולל ייעוץ תעסוקתי ושירותי השמה.

במהלך הריאיון

זכרו שמטרת הריאיון היא לבדוק אם אתם מסוגלים לבצע את העבודה, אם אתם מועמדים 
מתאימים לתפקיד ואם המעסיק מעוניין לקבל אתכם לעבודה. זאת גם ההזדמנות שלכם 

לבדוק אם התפקיד ומקום העבודה מתאימים לכם. התכוננו לקראת ריאיון העבודה ותרגלו 
מצבי ריאיון עם חברים, בני משפחה ואנשים אחרים שהם מקור לתמיכה בחייכם. חשוב 
שתציגו את הייחודיות שלכם ותדברו על הכישורים ועל הסיבות שבגללן תתאימו לחברה. 
אם ניתן להבחין בטיקים שלכם – ואינכם מעוניינים שהם יהפכו להיות "הפיל בחדר", או 

שזה נראה מוזר כי אנשים לא מדברים על זה – כדאי לשקול לדבר בצורה ישירה על מצבכם 
עם המעסיק, בשלב מוקדם ככל האפשר בריאיון. בנוסף להכנות לקראת ראיון העבודה, 

תרגלו את אופן החשיפה של מצבכם. וכמו תמיד, זכרו לשמור על גישה חיובית!

איך לספר למעסיק

השאלה איך אפשר לדעת מתי לספר למעסיק שיש לכם TS נפוצה בקרב צעירים. אין 
תשובה פשוטה לשאלה הזו. מחקרים הראו כי חשיפה עצמית מפחיתה את הסטיגמה 

ומגבירה את הסבירות שחבר לעבודה יבחר לשתף איתכם פעולה במשימה. 

אנשים חווים TS בצורות שונות, ותסמונת טורט היא מאוד ייחודית. לדוגמה, טיקים 
מסוימים של אנשים יהיו בולטים יותר מאחרים, ובסיטואציות מסוימות, בעיות רגשיות נלוות 
הן מטרידות יותר מהטיקים. במהלך כל השלבים של תהליך ההעסקה, חשוב שאתם תהיו 

היוזמים. אתם צריכים לשקול כיצד הטיקים עשויים להשפיע עליכם בזמן העבודה. אם 
אינכם סבורים שתסמונת טורט תשפיע על הביצועים שלכם בעבודה, יכול להיות שאין צורך 

לספר לאחרים שיש לכם TS. עם זאת, חשוב גם לשקול את אותם היבטים של TS שאינם 
גלויים באותה מידה לאחרים, בין היתר: כאבים ומכאובים, עייפות, חרדה ומועדי נטילת 

תרופות לצד תופעות לוואי. מחשבה מעמיקה על האופן שבו התסמינים עשויים להשפיע 
עליכם תוכל לסייע לכם להחליט מתי או אם תרצו לספר למעסיק ו/או לחברים לעבודה.

אם לתחושתכם הביצועים שלכם בעבודה עשויים להיות מושפעים מה-TS ואתם כן מחליטים 
לספר למעסיק, מומלץ לתכנן ולתרגל את האופן שבו תחשפו את האבחנה שלכם. אם אתם 
עומדים לחשוף אותה, הקפידו על מקצועיות, שמרו על גישה חיובית, דברו בפתיחות והיצמדו 
לעוּבדות. מומלץ להסביר בפתיחות ובמקצועיות שיש לכם TS ושאתם יכולים להתמודד עם 

התסמינים. אל תצפו מהמעסיק להבין מה זה תסמונת טורט ואיך היא משפיעה עליכם 
באופן אישי. מסירת מידע בקשר למורכבויות של תסמונת טורט עשויה להועיל. אם תרצו 

.tourette.org/patient–tool–kit בקרו בדף ,TS-מידע כללי נוסף בקשר ל
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חשוב לזכור ש"חוק האמריקאים עם מוגבלויות" מגן על אנשים עם תסמונת טורט. 
יש לכם זכויות בהיבט הזה. אם אתם מועמדים מתאימים לתפקיד, ו-TS אינה פוגעת 

בפונקציות המהותיות של התפקיד, אי-קבלתכם לעבודה בגלל תסמונת טורט 
תיחשב אפליה.

התאמות במקום העבודה

המעסיק יכול לעזור למיטוב ההצלחה 
שלכם במקום העבודה. כשאתם 

מבקשים התאמות, חשוב שגם אתם 
וגם המעסיק תבינו כיצד )או אם( 

TS תשפיע על הפונקציות המהותיות 

של התפקיד. אם תסמונת טורט או 
בעיות רגשיות נלוות משפיעות על 

יכולתכם למלא את תפקידכם, ניתן 
ליישם התאמות פורמאליות במקום 

העבודה. לדוגמה, אם אתם מתקשים 
לעמוד במועדי סיום או מגיעים מאוחר 
לעבודה כתוצאה מבעיה רגשית נלווית 

כגון ADHD, חשוב שתיידעו את 
המעסיק לגבי האופן שבו זה ישפיע על 
הפונקציות המהותיות בתפקיד, וציינו 

אילו התאמות יסייעו להבטיח שתצליחו בעבודתכם. ההתאמות הספציפיות שיידרשו יהיו 
תלויות בתסמינים שלכם. אם אינכם יודעים בוודאות אילו התאמות יידרשו, כדאי ליזום 

שיחה עם הרופאים שמטפלים בכם ו/או עם המשרד המקומי לשיקום תעסוקתי. התחילו 
בתהליך זה בשלב מוקדם, כי הוא עשוי להיות ארוך.

באופן תמציתי, בזמן חיפוש עבודה, זכרו את העקרונות הבאים: 

חשבו על האופן שבו 
התסמינים עשויים להשפיע 

על העבודה שלכם. אם 
אינכם סבורים שהביצועים 
שלכם בעבודה יושפעו, יכול 
להיות שאין צורך לספר על 

האבחנה שלכם.

זכרו שכל סיטואציה 
היא ייחודית לכם.

תכננו את האופן שבו 
תספרו למעסיק.
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קשרים חברתיים

קשרים הם עבודה קשה. יצירת קשרים בריאים ושימור קשרים אלה כצעירים עם תסמונת 
טורט עשויים להיות כרוכים באתגרים מסוימים. החלק החשוב ביותר בפיתוח כישורים 

חברתיים טובים יותר הוא מודעות לתחומים שבהם אתם אולי מתקשים. אם יש לכם קושי 
בסיטואציות חברתיות, תוכלו ללמוד מיומנויות התמודדות בעזרת מפגשים עם מטפלים או 
יועצים, שיחה עם עובדים סוציאליים או מרפאים בעיסוק, או בקשת משוב מאנשים שבהם 

אתם נותנים אמון. 

בניית מיומנויות חברתיות

אם אתם מוצאים שאתם מתקשים בסיטואציות חברתיות, חשוב שתתרגלו באופן סדיר 
בניית מיומנויות חברתיות, כדי לרכוש מיומנויות תקשורת טובות יותר. אלה כמה דוגמאות 

לבניית מיומנויות חברתיות:

טכניקות מודעוּת והקשבה )Mindfulness(, כגון תרגילי נשימה עמוקה, לפני שאתם   •

נכנסים לסיטואציות חברתיות מלחיצות.
.TS תרגול דרכים פתוחות וכנות לספר לאחרים שיש לכם  •

שימוש במיומנויות של הקשבה פעילה.  •

שימוש במשפטי "אני" כשאתם מדברים על רגשות או מבהירים אותם עם אחרים   •

)לדוגמה, "הרגשתי בלבול ועצב לגבי הדברים שלך" לעומת "גרמת לי להרגיש בלבול 

והעצבת אותי"(.

יציאות לדייטים

כשמעוניינים בקשר רומנטי, יציאות לדייטים יכולות להיות מפחידות ומרגשות באותה מידה. 
יכול להיות שתרגישו עוד יותר לחץ כשתחליטו כיצד או מתי לספר לבני זוג פוטנציאליים 
שיש לכם TS. הטיקים שלכם עשויים להתגבר בגלל הלחץ שקשור לדייט, ובעיות רגשיות 

נלוות עשויות להקשות על היציאה לדייט. אם אתם נמנעים ממרחבים ציבוריים בגלל 
הטיקים שלכם, זה עלול גם למנוע מכם לפגוש בני זוג רומנטיים. חשוב לזכור שזה שיש לכם 

TS אף פעם לא צריך להיות תירוץ שימנע מכם לצאת לדייט או לאירוע חברתי. 

אף כי תסמונת טורט עשויה לפעמים להקשות על יציאה לדייט, כנות היא תמיד הדרך הכי 
טובה. אם תהיו פתוחים וישירים, זה יעזור לכם להרגיש בנוח, וכך תבטיחו שמי שנמצא 

בקרבתכם יבין ש-TS לא מגדירה אתכם. ביטחון עצמי הוא טוב לקשרים שלכם. זכרו שיש 
לכם איכויות ותחומי עניין שהם חשובים, לכן כשאתם נפגשים עם מישהו חדש, אל תתנו 

ל-TS להפריע לדייט. אם תתמקדו בשיחה על תחביבים, עבודה ומטרות בחיים, יכול להיות 
שתגלו שיש הפחתה בטיקים מעצם ההתרכזות בשיחה. היו עם מי שמקבל אתכם, תומך 

בכם ופועל לצדכם כדי לנהל את הטיקים. 

לסיוע נוסף בטכניקות ומיומנויות חברתיות, חפשו קבוצות טיפול מקומיות המתמקדות 
במיומנויות חברתיות, או השתתפו בפגישות של קבוצת תמיכה מטעם ה-TAA. למידע נוסף 

.tourette.org/find–local–chapter על קבוצות תמיכה באזורכם, בקרו בדף
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ניהול לחץ

לחץ מכל סוג הוא הגורם הנפוץ ביותר לתסמיני TS. על אף שלא ניתן להעלים טיקים 
לגמרי, התמודדות עם לחץ והכרה באופן שבו הרגשות שלכם יוצרים לחץ הן היבטים 

חשובים בניהול הטיקים. לחץ הוא דבר בלתי נמנע בחיים וניתן לנהל אותו בשתי דרכים 
חשובות: ויסות רגשות וסובלנות למצוקה. אף כי הטיקים אינם רצוניים, כדי לנהל חיים 

בריאים ופרודוקטיביים הכרחי ללמוד לקחת בעלות על רגשות ולנהל אותם.

ויסות רגשות: היכולת לעצב את הרגשות שלנו, כולל מתי הרגשות האלה מתעוררים   •

וכיצד לחוות ולבטא אותם.
סובלנות למצוקה: היכולת המעשית להתמודד עם מצוקה רגשית.  •

ויסות רגשות וסובלנות למצוקה הם דרכים חשובות לניהול לחץ, לבניית קשרים 
ולהשתלבות בעבודה. סובלנות מועטה למצוקה עלולה להקשות על שליטה בתגובות 

שליליות למצבים, לאנשים ולמקומות. בנוסף, פיתוח מיומנויות בהיבט הזה עשוי לסייע לכם 
לאזן את מצב הרוח, לשמור על ריכוז ולהתמודד בדרכים בריאות יותר. כשוויסות הרגשות 

ורמת הסובלנות למצוקה נמוכים, הטיקים עשויים להתגבר!

הנה כמה דוגמאות למיומנויות שתוכלו לפתח כדי לווסת רגשות:
הסחת דעת: ללמוד איך להתרחק מההתמקדות במחשבות וברגשות מעוררי דאגה.  •

הרגעה עצמית: ללמוד להשתמש בחושים שלכם כדי להרגיע את המוח והגוף.   •

התמקדות בחיובי ובשלילי: איך לשלוט במה שיקרה אם תגלו סובלנות לרגשות של   •

מצוקה, ותשומת לב לדרכים אחרות שבהן ניתן להתמודד עם הרגשות שמתעוררים. 

אחת מהדרכים הכי בסיסיות לפתח ויסות רגשות וסובלנות למצוקה ברמה טובה יותר 
היא לנשום עמוק, כי זה עוזר להפעיל את אותו החלק במוח שאחראי להתמודדות עם 

לחץ וחרדה.

קיימים סוגים רבים של טכניקות נשימה. התייעצו עם אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש 
בקרבתכם כדי לקבל המלצות המותאמות לכם. תוכלו גם להשתמש בטכניקת הנשימה 

המפורטת למטה.

תרגיל נשימה עמוקה

עצמו את העיניים בזמן שאתם שוכבים על מזרן או יושבים זקוף על כיסא.   .1

בצעו שאיפה עמוקה של אוויר דרך האף, ומלאו את הבטן באוויר בספירה לשש. אם   .2

תניחו כף יד על הבטן, אתם אמורים להרגיש אותה נעה החוצה. 
עצרו קלות את הנשימה בספירה לשלוש.  .3

 4. בספירה לשש, נשפו את האוויר דרך הפה, תוך כיווץ השפתיים כאילו אתם נושפים 

דרך קשית. 
חזרו על השלבים במשך 2 עד 5 דקות.  .5

בתום הזמן, שימו לב אם אתם מבחינים בהבדלים כלשהם בהחזקת הגוף, במתח   .6

השרירים ו/או במצב הרוח.

תרגול זה מיועד לשמש באופן סדיר בזמנים של לחץ, כדי לעזור למחשבה להגיב בדרך 
בריאה יותר ולהפחית את שחרור הורמוני הלחץ במוח. טכניקות אחרות שבהן ניתן 

להשתמש הן יוגה, מדיטציה, טאי צ'י ותרגולי מיינדפולנס כלליים.
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קביעת זמן לפעילויות

אנשים רבים עם TS ובעיות רגשיות נלוות מגבילים פעילויות שהם נהנים מהן, או נמנעים 
מהן לגמרי. מחקרים מצביעים על כך שהגבלת פעילויות עלולה:

להוביל לתחושת בדידות.  •

לפגוע בדימוי העצמי ובהערכה העצמית.  •

להזיק לקשרים חברתיים.  •

להחמיר תסמינים נלווים, כגון חרדה ודיכאון.  •

לפגוע באיכות החיים.   •

קביעת זמן לפעילויות מהנות ומעורבות בהן יכולות לסייע בשיפור התסמינים. הנה כמה 
דוגמאות: השתתפות בפגישות של קבוצת תמיכה, הצטרפות למועדון, עיסוק בתחביב חדש 

ובילוי עם בני המשפחה.

שאלות נפוצות 

לאיזה סוג של רופאים או אנשי מקצוע עליי 
לפנות אם עדיין יש לי טיקים ו/או תסמינים 

נלווים כאדם מבוגר?
סוג איש המקצוע שיוכל לעזור לכם במידה הרבה ביותר 

תלוי בצרכים הייחודיים שלכם. למרבה המזל, אנשי רפואה 
רבים, ביניהם נוירולוגים, פסיכיאטרים וחלק מרופאי 

המשפחה, הם בעלי ידע רב בנושא TS ובעיות רגשיות 
נלוות. רופא או רופאה בעלי ידע רב יוכלו להעריך את 

צורכי הבריאות שלכם, לרשום תרופות )במקרה הצורך( 
ולהפנות אתכם לקבלת שירותים ומשאבים לא תרופתיים 

אחרים, כגון פסיכולוגים ותוכניות לסיוע תעסוקתי וחינוכי. ה-TAA מחזיק ברשימה של 
אנשי מקצוע בעלי ידע רב בנוגע לתסמונת טורט, וזה מקום טוב להתחיל בו כשאתם 

מחפשים באזורכם אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

בצעירותי ניסיתי מספר טיפולים שונים בתסמונת טורט, והם לא כל כך 
עזרו לי. האם עליי לנסות שוב?

אף כי אין בידינו את כל התשובות לגבי הסיבות והטיפולים ב-TS, אנחנו יודעים כעת הרבה 
יותר ממה שהיה ידוע לנו אפילו לפני עשר שנים. יש פיתוח ובחינה של טיפולים חדשים כל 
הזמן; טיפולים יעילים נהיים זמינים יותר. בנוסף, המוח עדיין ממשיך להתפתח גם בעשור 
השלישי לחיים, ועשויות להיות לכך השלכות חשובות הן בטיפול תרופתי והן בטיפול לא 
תרופתי. אם אתם עדיין מתמודדים עם טיקים ו/או תסמינים נלווים בגיל הבגרות, כדאי 

להקדיש זמן להתייעצות עם אנשי מקצוע בתחום הרפואה בנוגע לאפשרויות טיפול חדשות 
שעשויות להיות זמינות. 
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שמעתי שהטיקים פוחתים או נעלמים בבגרות. האם זה נכון?
אצל אנשים רבים, חומרת הטיקים נוטה לרדת ו/או הם נהיים יותר יציבים לאחר גיל 

ההתבגרות. למרבה הצער, זה לא בהכרח המצב אצל כל מי שיש לו TS, וקשה לחזות אצל 
מי מצב הטיקים ישתפר. התפרצות פתאומית ו/או החמרה בטיקים בגיל הבגרות הן נדירות 
יחסית, אבל יש מקרים כאלה. אם הטיקים שלכם ממשיכים לקרות או מחמירים בגיל הבגרות, 

אנחנו ממליצים להתייעץ עם רופא או רופאה כדי לבחון הסברים אפשריים והמלצות 
לטיפול. שינויים בתפקידים ובתחומי אחריות שמהווים חלק בלתי נפרד מגיל הבגרות )כמו 

השתלבות בכוח העבודה( עשויים ליצור אתגרים חדשים לאנשים עם TS, לכן חשוב לפעול 
כדי ללמוד כיצד לנהל את הטיקים והתסמינים הנלווים ולהתמודד איתם בצורה אפקטיבית. 

הטיקים שלי לא גרועים כמו שהם היו בצעירותי, אבל התסמינים הנלווים 
לא מראים שיפור )או שהם מחמירים(. מדוע?

בני נוער רבים עם TS מאובחנים עם בעיות רגשיות נלוות. אף כי הבעיות הללו מתפתחות 
בדרך כלל בילדות, אצל כל אדם התזמון שונה. על אף שאצל מרבית האנשים הטיקים 

 ADHD משתפרים לאחר גיל ההתבגרות, קיימת סבירות גבוהה יותר שבעיות רגשיות, כגון
ו-OCD ימשיכו להתקיים או להחמיר בגיל הבגרות. בנוסף, אצל חלק מהאנשים, ייתכן 

שבעיות רגשיות נלוות לא טופלו בילדות, או שהן התפתחו רק בגיל הבגרות. מכיוון 
שבמקרים רבים הבעיות הללו מעוררות יותר אתגרים מאשר הטיקים, עליכם לבקש עזרה 

אם אתם מתמודדים עם בעיות רגשיות נלוות, בלי קשר לשיפור בטיקים.

קשה לי לשלוט בכעס, במצבי רוח ו/או ברגשות אחרים. כיצד אוכל ללמוד 
לשלוט טוב יותר ברגשות שלי?

חשוב לציין ששינויים במצב הרוח וברגשות של אדם הם רגילים לגמרי; אנשים מבטאים 
את הרגשות שלהם בדרכים רבות ושונות. עם זאת, חלק מהאנשים עם TS מדווחים שהם 

מתקשים לשלוט ברגשותיהם ולבטא אותם, עד כדי כך שזה גורם להם לחץ ומשפיע על 
יכולתם לתפקד. בחלק מהמקרים, אתגרים בניהול רגשות עשויים להיות סימן לבעיה 

עמוקה יותר, כמו דיכאון או חרדה. במקרים אחרים, זה קשור לגורמי לחץ בחיים. יש הרבה 
גורמים אחרים שעשויים להשפיע על מצב הרוח והרגשות של אדם. אם אתם מתקשים 

לשלוט ו/או לבטא רגשות בצורה אפקטיבית, אנחנו קוראים לכם לשוחח עם הרופא 
המטפל או הרופאה המטפלת.

אני רוצה שיהיו לי ילדים בעתיד, אבל מדאיג אותי שמכיוון שלי יש טיקים, 
גם לילדים שלי תהיה תסמונת טורט או שיהיו להם טיקים. מה הסיכויים של 

?TS/הילד שלי לרשת טיקים
על אף שהסיבה המדויקת ל-TS אינה ברורה, אנחנו כן יודעים שגנטיקה ממלאת תפקיד. 

אנחנו יודעים זאת מכיוון שהסבירות שילדים יפתחו טיקים עולה אם לאחד מההורים או 
לשניהם יש/היו טיקים. אנחנו יודעים שבתסמונת טורט לא מעורב גן יחיד, כי אם קרוב 

לוודאי שמעורבים כמה גנים המגבירים את הסיכון של הילד לפתח את התסמונת. ככלל, 
אם לאחד ההורים יש TS, קיים סיכוי של כ-50% שהילד יירש את הסיכון לפתח אותה. 

זה אומר שאצל ילדים שיורשים את הסיכון הגנטי קיימת סבירות גבוהה יותר שהם יפתחו 
תסמינים בנקודה כלשהי בחייהם לעומת ילדים אחרים. הסיכויים המדויקים לכך שילד 

יפתח תסמינים של תסמונת טורט, אפילו אם יש להם "גנים מעלי סיכון", תלויים במספר 
גורמים אחרים, שרבים מהם עדיין אינם מובנים לנו באופן מלא. עם זאת, אנחנו כן יודעים 

שאצל בנים הסבירות לפתח טיקים, אם הם ירשו "גנים מעלי סיכון", גבוהה יותר מאשר 
אצל בנות. כמו כן, חשוב לציין שמידת החומרה של ה-TS אצל ההורה אינה גורם חיזוי 

מהותי לכך שהילד או הילדה יפתחו טיקים או לחומרת התסמינים שלהם.
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האם ישנם טיפולים הקשורים בתזונה או טיפולים טבעיים לטיקים או לבעיות 
רגשיות נלוות?

בנקודת הזמן הנוכחית, אין ראיות מדעיות התומכות בשימוש בתזונה מיוחדת או בתוספי תזונה 
לטיפול בתסמונת טורט. עם זאת, רבים מדווחים כי מזונות מסוימים או תוספי מזון, כגון משקאות 

המכילים קפאין, מחמירים את הטיקים. במקרה כזה, מומלץ להגביל את צריכת המזונות הללו. 
בנוסף, מחקר ראשוני מעלה כי סגנון חיים בריא הקשור בתזונה נכונה, פעילות גופנית ושינה 

נאותה עשוי לשפר את מצב הרוח והקוגניציה, להפחית טיקים ולשפר את איכות החיים. במידת 
הצורך, פנו לעזרה של מאמני כושר אישי, דיאטנים או מטפלים לגבי עריכת שינויים מעשיים בסגנון 
החיים והיצמדות לשגרה של סגנון חיים בריא. וכמובן, שוחחו עם הרופא או רופאת המשפחה לפני 

שאתם מבצעים שינוי מהותי כלשהו בפעילות הגופנית או בתזונה שלכם.

Robinson, L., Segal, T., Segal, J., Smith, M. )Apr. 2017(. Relaxation techniques. 

Retrieved from helpguide.org.

Gross, J. )1999(. Emotion Regulation: Past, Present, Future. Cognition and 

Emotion. 13)5(, 551-573. 

Silk, J., & Steinberg, L. )2003(. Adolescents’ Emotion Regulation in Daily Life: 
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