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في عام 2001، اختبر اتحاد العلوم السلوكية التابع لجمعية 
)Tourette Association of America( ونشر أول 

دراسة واسعة النطاق تُظهر أن العالج غير الدوائي يمكن أن 
يقلل بشكل فعال من شدة التشنج الالإرادي. يسمى هذا 
العالج بالتدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية أو 
CBIT )سي-بت(. يجلب تطوير هذا العالج الجديد أمالً 

 .)TS( كبيراً وإثارة لمجتمع المصابين بمتالزمة توريت
الغرض من هذا الكتيب هو تقديمك إلى التدخل السلوكي 
الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( واألسئلة الشائعة 

حول العالج، ومناقشة فعالية التدخل السلوكي الشامل 
للتشنجات الالإرادية )CBIT(، ووصف كيفية العثور على 
مقدم خدمات ُمدرب للتدخل السلوكي الشامل للتشنجات 

 .)CBIT( الالإرادية

ما هو التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT)؟
التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( هو عالج غير طبي للتشنجات الالإرادية، ويتكون من ثالثة 

مكونات مهمة:
تدريب المريض على أن يكون أكثر وعياً بتشنجاته الالإرادية وبالرغبة في القيام بالتشنجات الالإرادية. )أ( 

)ب(  تدريب المرضى على القيام بسلوك منافس عندما يشعرون بالحاجة إلى التشنج الالإرادي.
)ج(  إجراء تغييرات على األنشطة اليومية بطرق يمكن أن تساعد في تقليل التشنجات الالإرادية.

العديد من هذه االستراتيجيات تُستخدم بالفعل بشكل شائع في إدارة أعراض متالزمة توريت. أفاد العديد من البالغين 
 )CBIT( المصابين بمتالزمة توريت أنهم توصلوا إلى استراتيجيات مشابهة للتدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

إلدارة التشنجات الالإرادية. يأخذ التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( المفاهيم األكثر فعالية ويمزجها 
باالستراتيجيات التي تساعد الناس في تعلُّم األساليب بسرعة.

كيف تتعلم أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT)؟
التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( هو عالج عالي التنظيم تتم إدارته مرة واحدة في األسبوع بواسطة 
معالج. العالج القياسي هو ثماني جلسات على مدى عشرة أسابيع، ولكن يمكن تعديله لتلبية احتياجات المريض وعائلته. 
تتمثل الخطوة األولى في التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( في تعليم المريض التعرف على التشنجات 

الالإرادية والحوافز التي يشعر بها قبل حدوث التشنجات الالإرادية. تتمثل الخطوة التالية في تعليم المريض استجابة 
منافسة يمكن استخدامها عندما يالحظ المريض الرغبة في التشنج أو يالحظ قيامه بالتشنج نفسه. االستجابة المتنافسة 

هي سلوك أو حركة معينة تجعل من الصعب تحقيق التشنج الالإرادي. تساعد هذه الخطوة الحاسمة في تقليل التشنج 
الالإرادي، وفي بعض الحاالت، القضاء عليه. على سبيل المثال، قد يتم تعليم شخص يُظهر تشنجاً متكرراً في الحلق االنخراط 

في التنفس اإليقاعي البطيء عندما تظهر الرغبة في أداء التشنجات الالإرادية. يمكن استخدام شد الرقبة للتشنجات 
الالإرادية التي تهز الرأس. يتم تعليم المريض إدراك الرغبة ويبدأ في شد عضالت الرأس أو الرقبة كرد فعل تنافسي. 



يمكن أن تؤدي بعض البيئات أو 
المواقف أو ردود الفعل إلى إثارة 

التشنجات الالإرادية وتجعلها أسوأ. 
هذا هو المكان الذي يتم فيه تنفيذ 

 .)FI( خطوة التدخل الوظيفي
 )FI( الهدف من التدخل الوظيفي
هو تحديد المواقف اليومية التي 

تؤدي إلى تفاقم التشنجات الالإرادية 
وتغييرها بطريقة تجعل احتمال 

حدوث التشنجات الالإرادية أقل 
احتماالً. على سبيل المثال، الشخص 
الذي تصبح تشنجاته الالإرادية أكثر 
تكراراً خالل أداء واجباته المنزلية أو 
قبل عرض تقديمي في العمل، سيتم 
تعليمه إدارة توتره قبل وفي أثناء هذه المواقف. وبالمثل، قد يتم تشجيع الشخص الذي يبدأ في التشنج أكثر عند الجلوس 

لفترات طويلة من الوقت على أخذ فترات راحة من النشاط المنظم على مدار اليوم.

لطالما قيل لنا إن متالزمة توريت هي اضطراب عصبي والتشنجات الالإرادية تحدث بطريقة 
الإرادية. إذا كان هذا صحيحاً، فكيف يمكن أن يعمل التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 

الالإرادية (CBIT)؟
ليس هناك شك في أن التشنجات الالإرادية هي عصبية بطبيعتها. ومع ذلك، غالباً ما تكون التشنجات الالإرادية شديدة 

الحساسية للبيئة التي تحدث فيها. لقد واجه كل شخص مصاب بمتالزمة توريت مواقف معينة تجعل التشنجات الالإرادية 
أسوأ. وبالمثل، يعرف معظم األشخاص المصابين بمتالزمة توريت أن المواقف أو األنشطة األخرى تساعد في تهدئة التشنجات 
الالإرادية. يحاول أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( مساعدة األطفال والبالغين على التعرف على 

أنفسهم وتحديد العوامل البيئية التي تجعل التشنجات الالإرادية أسوأ. ويقوم أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 
الالإرادية )CBIT( أيضاً بتعليم مهارات حول كيفية إنشاء بيئات أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها ويمكن إدارتها بسهولة. 

نظراً إلى أن التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) يعمل، فهل يعني هذا أن 
األشخاص الذين يعانون من متالزمة توريت قادرون على قمع التشنجات الالإرادية؟

الالإرادية مؤقتاً، لكن  التشنجات  في كثير من األحيان قمع  الالإرادية  التشنجات  يعانون من  الذين  يمكن لألشخاص 
وقد  ما يكون مجهداً ومحبطاً  الطوعي مرهق وغالباً  القمع  أنه يمكنهم السيطرة عليها في جميع األوقات.  هذا ال يعني 

الالإرادي  التشنج  ليس هو نفسه قمع   )CBIT( الالإرادية  للتشنجات  الشامل  السلوكي  التدخل  التهيج.  يزيد من 
توريت  بمتالزمة  المصابين  األشخاص   )CBIT( الالإرادية  للتشنجات  الشامل  السلوكي  التدخل  أسلوب  يعلِّم  الطوعي. 
إلى  الحاجة  الالإرادية دون  أو سلوكياتهم  التي يمكنهم استخدامها إلدارة دوافعهم  المحددة  المهارات  مجموعة من 
التدخل  أسلوب  يشجع  المتنافسة.  االستجابات  لتعلُّم  والممارسة  التركيز  العالج  يتطلب  الطوعي.  القمع  استخدام 

يمكن  المعالج.  تطويرها مع  تم  منافسة محددة  استجابات  ممارسة   )CBIT( الالإرادية  للتشنجات  الشامل  السلوكي 
والسماح  الالإرادية  التشنجات  تقليل  إلى  بطريقة مركزة هادئة  إجراؤها  يتم  التي  المتنافسة  تؤدي االستجابة  أن 

التحكم.  من  بمزيد  بالشعور  للمرضى 



لقد طُلب مني أن أتجاهل التشنجات 
الالإرادية لطفلي ألن جعله أكثر وعياً 

بالتشنجات الالإرادية يزيدها سوءاً. ألن 
يساهم أسلوب التدخل السلوكي الشامل 
للتشنجات الالإرادية (CBIT) في جعل 

التشنجات الالإرادية أسوأ؟
عادة ما تسوء التشنجات الالإرادية مع الضغوط 
مثل جذب المزيد من االهتمام إليها سواء في 
المنزل أو في المدرسة أو في مكان العمل. ال 

يتمثل هدف التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 
الالإرادية )CBIT( في جعل األطفال والبالغين 

أكثر وعياً بذاتهم، بل جعلهم أكثر وعياً بأنفسهم تجاه التشنجات الالإرادية لديهم. عندما يصبح األشخاص المصابون 
بمتالزمة توريت أكثر وعياً بأنفسهم ويفهمون ماهية متالزمة توريت، فإنهم غالباً ما يسترخون، ويشعرون بمزيد من 

القوة والثقة بالنفس — ترتبط هذه المشاعر جميعها بانخفاض التشنجات الالإرادية، ليس بزيادتها. في التدخل السلوكي 
الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(، يكون الهدف من تدريب الوعي الذاتي مفيداً ويساعد المريض على فهم ما يجعل 

التشنجات الالإرادية أفضل أو أسوأ.

لقد سمعت أنه عندما يحاول األشخاص المصابون بمتالزمة توريت إيقاف التشنجات 
الالإرادية، فإن ذلك سيجعل التشنجات الالإرادية األخرى أسوأ أو سيؤدي إلى طفرة في 
التشنجات الالإرادية بعد انتهاء جهود التوقف. ألن يتسبب التدخل السلوكي الشامل 

للتشنجات الالإرادية (CBIT) في حدوث هذه المشكالت أيضاً؟
ال يعلِّم التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( القمع الطوعي، ولكنه يعلِّم تقنيات التحكم في السلوكيات 

األخرى التي ال تتوافق مع التشنجات الالإرادية حتى تقل الرغبة في التشنج أو تتقلص أو تختفي. ممارسة السلوكيات التي ال 
تتوافق مع التشنج ليس قمعاً طوعياً. تشير الدراسات إلى أن هذه االستراتيجيات المستخدمة في التدخل السلوكي الشامل 
للتشنجات الالإرادية )CBIT( ال تتسبب في تفاقم التشنجات الالإرادية الحالية أو ظهور تشنجات الإرادية جديدة. بدالً 
من ذلك، فإن التشنجات الالإرادية الجديدة أو تدهور التشنجات الالإرادية الحالية هو جزء من تشخيص متالزمة توريت 

 .)CBIT( بغض النظر عن العالج وليس من اآلثار الجانبية ألسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

أال يؤدي أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) ببساطة إلى أن تصبح 
االستجابة المنافسة تشنجاً جديداً؟

يالحظ المرضى المصابون بمتالزمة توريت عادة أنهم يطورون تشنجات الإرادية جديدة وأن القديمة تتالشى. هذا أمر 
طبيعي بالنسبة لمتالزمة توريت. يشعر المرضى أحياناً بالقلق من أن إجراء استجابة منافسة سيصبح تشنجاً الإرادياً جديداً. 

لحسن الحظ، ال يوجد دليل على حدوث ذلك. ال يتم اإلبالغ عن هذا بشكل شائع من قِبل المرضى ولم تتم مالحظة هذا 
في البحث. 

ما مدى فعالية أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) لشخص مصاب 
بمتالزمة توريت؟

تُظهر الدراسات الكبيرة والمتعددة المواقع والمعاهد الوطنية للدراسات الممولة من الصحة أن أكثر من نصف األشخاص 
الذين خضعوا ألسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( سيكون لديهم انخفاض كبير في شدة 

التشنج الالإرادي وتحسن في القدرة على العمل. يمكن التخلص بالكامل من جميع التشنجات الالإرادية واألعراض األخرى 
لمتالزمة توريت في بعض األحيان مع أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(. أسلوب التدخل 

السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( ليس عالجاً لمتالزمة توريت ولكنه أداة تساعد األفراد على إدارة التشنجات 
الالإرادية بشكل أفضل وتحسين نوعية حياتهم. 



هل يصلح أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) لكل من لديه 
متالزمة توريت أو التشنجات الالإرادية؟

من المهم أن نفهم أنه لن يستفيد الجميع من أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(. قد يكون 
تعليم هذه التقنية لألطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه )ADHD( غير الُمعالج أكثر صعوبة بسبب 

مشكالت التركيز واالندفاع وانخفاض القدرة على تحمل اإلحباط. وبالمثل، فإن أي مشكلة نفسية أو اجتماعية أخرى 
تعترض طريق المشاركة في العالج قد تزيد من صعوبة االستفادة من أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية 
)CBIT(. يمكن استخدام أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( دون عالج الحاالت المصاحبة، 

لكننا نوصي المرضى بمعالجة أي حاالت متزامنة من خالل التقييم. قد تعيق هذه الحاالت أو األعراض من قدرتهم على 
 .)CBIT( ممارسة أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

هل أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) من السهل القيام به؟
قد يبدو أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( وكأنه أسلوب وعالج بسيطان، لكن اعلم أن األمر 

يتطلب جهداً ووقتاً حتى يكون أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( فعاالً، مثل أي مهارة جديدة. 
يصبح أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( أسهل مع مرور الوقت. 

هل يجب استخدام أسلوب التدخل السلوكي 
الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) كخط 

أول من العالج، أم استخدامه مع األدوية، 
أم إذا كنت أستخدم األدوية، فهل يمكنني 

التوقف عن استخدام الدواء؟
يجب اتخاذ هذا القرار مع ممارس الرعاية الصحية 
المناسب. أصبح أسلوب التدخل السلوكي الشامل 
للتشنجات الالإرادية )CBIT( متاحاً على نطاق 

واسع ويمكن استخدامه كعالج من الدرجة األولى. ال 
يُنصح بإيقاف أدوية التشنج الالإرادي وال تقليلها قبل 

بدء التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية 
)CBIT( ما لم يوِص الواصف الخاص بالمريض 

بهذه االستراتيجية. 

بمجرد إتقانه، هل يستمر أسلوب التدخل 
السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) لمدى الحياة؟

أظهرت دراسة حديثة أن 87% من المشاركين الذين أظهروا نتائج جيدة مع أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 
الالإرادية )CBIT( استمروا في األداء الجيد بعد ستة أشهر من العالج. تذكَّر أن أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 

الالإرادية )CBIT( ليس عالجاً؛ إنه يمثل استراتيجية إلدارة الحالة. يتعلم المرضى مجموعة من المهارات اإلدارية التي 
يمكن تطبيقها لبقية حياتهم حسب الحاجة.

بما أن أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT) هو عالج سلوكي، فهل 
يعني ذلك أنني يجب أن أعاقب طفلي بسبب التشنجات الالإرادية ومكافأته على عدم القيام 

بالتشنجات الالإرادية؟
ألكثر من 30 عاماً، رفض المهنيون استخدام إجراءات العقاب ألي مشكلة. ال يستخدم أسلوب التدخل السلوكي الشامل 
للتشنجات الالإرادية )CBIT( وال يدعو إلى معاقبة التشنجات الالإرادية، بل العكس تماماً. معاقبة الطفل بسبب التشنج 
أو عدم قمع التشنجات الالإرادية لديه غير فعالة. توبيخ الطفل أو رفع الصوت تجاهه أو حرمانه من االمتيازات ألنه يقوم 
بالتشنجات الالإرادية ليس مفيداً وسيؤدي على األرجح إلى الضيق وتفاقم التشنجات الالإرادية. وإنه من غير المفيد أيضاً 

مكافأة األطفال على عدم القيام بالتشنجات الالإرادية.



 )CBIT( واحدة من أكبر لحظات السعادة عند مساعدة األطفال على تعلُّم التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
هي مشاركة حماسهم عندما يتقنون األساليب ويبدؤون في تجربة انخفاض أعراض التشنج الالإرادي. للوصول إلى هذه 

النقطة، نريد أن يمارس األطفال استجابتهم التنافسية ونريد من اآلباء مكافأة أطفالهم ودعمهم لجهودهم )وليس لتقليل 
التشنج الالإرادي(. قد يكون التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( تحدياً للتعلم، لذا فإن الدعم األبوي 
والمهني والمالحظات اإليجابية لممارسة مهاراتهم في إدارة التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( يمكن 

أن تكون حاسمة في مساعدة الطفل في وقت مبكر من العالج.

ماذا أفعل إذا رفض طفلي أداء تمارين التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT)؟
كم منا يفعل دائماً ما في مصلحتنا — ممارسة الرياضة، وتناول الطعام بشكل صحيح، والحصول على نوم جيد ليالً، وما إلى 

ذلك؟ إن القيام بشيء جديد للمرء ليس باألمر السهل دائماً. قد يكافح بعض األطفال المصابين بمتالزمة توريت في تعلُّم 
أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(. إن إدراك مدى صعوبة األمر بالنسبة لهم، والمساعدة في 

الحفاظ على معنوياتهم، وتحفيزهم على االستمرار في المحاولة، كلها أدوار يمكن للوالدين القيام بها. 

من المفيد أيضاً تثقيف اآلخرين والمعلمين والعاملين في المدرسة وأصحاب العمل حول أسلوب التدخل السلوكي الشامل 
للتشنجات الالإرادية )CBIT( حتى يتمكنوا من دعم هذه الجهود والمساعدة في خلق البيئة اإليجابية الالزمة والحفاظ 

عليها، ليكون أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( أكثر فعالية.

أين يمكنني الذهاب ألداء أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية (CBIT)؟
يمكن أن يتم تدريس أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( بواسطة طبيب مدرب، وهذا يتضمن 
علماء النفس، واألطباء، والممرضات، واألخصائيين االجتماعيين، أو غيرهم من المعالجين. كما هي الحال مع أي عالج، فإن 
تدريب الطبيب ومهارته أمران حاسمان لتحقيق النتيجة. توصيتنا هي أن المعالجين الذين تم تدريبهم على مبادئ العالج 
السلوكي المعرفي وتلقوا تدريباً محدداً في أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( هم فقط من يجب 
أن يقدموا هذا العالج. لسوء الحظ، في الوقت الحالي، تم تدريب عدد قليل من األطباء على أسلوب التدخل السلوكي الشامل 

 .)CBIT( للتشنجات الالإرادية



تقوم جمعية )TAA( بإنشاء برامج تدريبية في التدخل 
السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( في 

جميع أنحاء البالد. ومع ذلك، ال يزال هناك نقص في 
المعالجين المدربين على العالج بأسلوب التدخل 
 .)CBIT( السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

سيحاول بعض المهنيين غير المدربين تدريباً جيداً 
على أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 

الالإرادية )CBIT( القيام بالعالج، ومن المهم أن 
نفهم أن نتائجهم قد ال تكون جيدة مثل النتائج التي 
يجري الحصول عليها من طبيب متخصص ومتمرس 

في العالج بأسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 
الالإرادية )CBIT(. نحن نشجعك على اختيار معالجك 
بعناية وسؤاله عن تدريبه في مجال التدخل السلوكي 

 .)CBIT( الشامل للتشنجات الالإرادية

إدراكاً للنقص الحاد في المعالجين السلوكيين 
المدربين لعالج متالزمة توريت واضطرابات 

التشنجات الالإرادية، أنشأت جمعية 
)Tourette Association( معهد العالج السلوكي 

لمتالزمة توريت )TS-BTI(. تم تطوير البرنامج 
من قِبل أعضاء اتحاد العلوم السلوكية لجمعية 

)Tourette Association(، وهو مصمم للمساعدة 

في زيادة عدد المعالجين المدربين في مجال التدخل 
 )CBIT( السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

وتوافرهم. يتم عقد البرامج على فترات منتظمة في 
مواقع مختلفة في جميع أنحاء البالد من قِبل أعضاء 

هيئة التدريس بمعهد العالج السلوكي لمتالزمة توريت 
)TS-BTI( التابع لجمعية )TAA(. عند االنتهاء 

من البرنامج والجلسات االستشارية، سيتم إدراج 
المشاركين في قائمة اإلحالة للمعالجين بأسلوب التدخل 

السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( التي تحتفظ بها جمعية )Tourette Association(. لمعرفة المزيد أو 
التسجيل في برنامج معهد العالج السلوكي لمتالزمة توريت )TS-BTI(، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني tourette.org أو 

.888-4TOURET االتصال برقم الهاتف

ملخص
أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( هو عبارة عن تقنية قوية تم إثبات قدرتها على 
تقليل شدة التشنجات الالإرادية، وتعكس الفهم الحديث لكيفية تشكيل الدماغ بواسطة البيئة. تلتزم جمعية 

)Tourette Association( واتحاد العلوم السلوكية التابع للجمعية بالتواصل بوضوح بشأن ما يعنيه هذا البحث 

حتىيتم استخدام العالج بشكل صحيح وفعال.
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(TOURETTE ASSOCIATION) نبذة عن اتحاد العلوم السلوكية التابع لجمعية
 )Tourette Association( التابع لجمعية )Behavioral Science Consortium( تأسس اتحاد العلوم السلوكية
في عام 2001. األعضاء هم المتلقون السابقون لجوائز منح جمعية )Tourette Association( الذين تم جمعهم معاً 
لتعزيز التقدم في هذا المجال من خالل اختبار أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(. تتمثل 

مهمة اتحاد العلوم السلوكية في التطوير واالختبار والنشر للعالجات السلوكية القائمة على األدلة لألطفال والبالغين 
المصابين بمتالزمة توريت.

نبذة عن المؤلفين
 ،)Tourette Association( دوغ وودز، حاصل على درجة الدكتوراه، هو عضو في المجلس االستشاري الطبي لجمعية

ونائب عميد التعليم العالي والمهني، وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة ماركيت. 

جون بياسينتيني، حاصل على درجة الدكتوراه، هو عضو المجلس األمريكي لعلم النفس المهني )A.B.P.P.(، هو رئيس 
اتحاد العلوم السلوكية لجمعية )Tourette Association(، وأستاذ ومدير لبرنامج اضطراب الوسواس القهري والقلق 
واضطرابات التشنجات الالإرادية لدى األطفال في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس )UCLA( ومركز )TAA( للتميز في 

 .)UCLA( جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

جون ت. ووكوب، حاصل على دكتوراه في الطب، هو عضو في مجلس إدارة جمعية )Tourette Association(، ورئيس 
قسم الطب النفسي في مستشفى آن وروبرت إتش لوري لألطفال في شيكاغو، وأستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة 

نورث وسترن في فينبرغ.

يهدف هذا المنشور إلى توفير المعلومات. تُنصح العائالت باستشارة الطبيب أوالً فيما يتعلق بجميع العالجات واألدوية.

أصبح دعم برامج التوعية ممكناً )جزئياً( من خالل منح االتفاقية التعاونية رقم IU38DD000727-01 من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها. اآلراء المعبر عنها في مواد المؤتمر أو منشوراته المكتوبة ومن قِبل المتحدثين والمنسقين ال تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لوزارة الصحة 

والخدمات البشرية، وال تشير األسماء التجارية أو الممارسات التجارية أو المنظمات إلى تأييد حكومة الواليات المتحدة لها.
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