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Vào năm 2001, Tập đoàn Khoa học Hành vi 
của Hiệp hội Tourette của Mỹ đã tiến hành thử 
nghiệm quy mô lớn và công bố kết quả nghiên 
cứu đầu tiên cho thấy rằng một phương pháp 
điều trị không dùng thuốc là có hiệu quả làm 
giảm độ nặng của triệu chứng tic. Phương pháp 
này có tên là Phương pháp Can thiệp Hành 
vi Toàn diện để Điều trị Tic (Comprehensive 
Behavioral Intervention for Tics, hoặc gọi tắt là 
CBIT hay “xi-bít”). Việc phát triển liệu pháp mới 
này mang đến cho cộng đồng mắc Hội chứng 
Tourette (Tourette Syndrome, hay TS) rất nhiều 
hy vọng và hứng khởi. Mục đích của tài liệu này 
là giới thiệu cho bạn vài nét về CBIT, giải đáp các 
câu hỏi thường gặp về phương pháp điều trị 
này, thảo luận về mức độ hiệu quả của CBIT và 
cho biết cách tìm kiếm một nhà cung cấp dịch 
vụ CBIT đã qua đào tạo. 

CBIT là gì?

CBIT là một liệu pháp phi dược phẩm để điều trị triệu chứng tic. Liệu pháp này bao gồm ba 
yếu tố quan trọng:
(a)  Hướng dẫn bệnh nhân cách nhận thức rõ hơn các tic của mình và cảm giác thôi thúc báo 

hiệu tic sắp xảy ra.
(b)  Hướng dẫn bệnh nhân cách thực hiện hành vi thay thế mỗi khi có cảm giác thôi thúc báo 

hiệu tic.
(c)  Thay đổi lối sinh hoạt hàng ngày theo cách có thể giúp giảm tic.

Nhiều phương pháp nói trên đã được sử dụng phổ biến trong việc quản lý triệu chứng TS. 
Nhiều người lớn bị bệnh TS cho biết rằng họ đã tự nghĩ ra các chiến lược giống như CBIT để 
quản lý các tic của họ. CBIT phối hợp các khái niệm hữu hiệu nhất với các chiến lược giúp 
bệnh nhân tiếp thu nhanh các kỹ năng mới.

Quá trình học cách dùng CBIT diễn ra như thế nào?

CBIT là một liệu pháp diễn ra theo lịch trình chặt chẽ tại các buổi hướng dẫn một lần mỗi tuần 
với một trị liệu viên. Liệu trình chuẩn gồm tám buổi trị liệu qua mười tuần nhưng có thể được 
điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân và gia đình. Bước đầu tiên của CBIT là hướng 
dẫn cho bệnh nhân nhận biết các tic và cảm giác thôi thúc trước khi có tic. Bước tiếp theo là 
rèn luyện một phản ứng cạnh tranh mà bệnh nhân có thể thực hiện mỗi khi có cảm giác thôi 
thúc báo hiệu tic sắp xảy ra hoặc khi nhận thấy mình đang có tic. Phản ứng cạnh tranh là một 
hành vi hay cử động cụ thể khiến cho tic khó thực hiện hơn. Bước quan trọng này giúp làm 
giảm và trong một số trường hợp hoàn toàn loại bỏ các triệu chứng tic. Ví dụ, một người hay 
có tic hắng giọng có thể tập thở từ từ, nhịp nhàng mỗi khi có cảm giác thôi thúc thực hiện 
tic đó. Động tác căng cơ cổ có thể được sử dụng để thay thế cho tic lắc đầu. Bệnh nhân được 
dạy cách nhận biết cảm giác thôi thúc và bắt đầu căng cơ ở đầu hay cổ như là một phản ứng 
cạnh tranh. 



Một số môi trường, tình 
huống hay phản ứng có 
thể kích thích triệu chứng 
tic và khiến cho chúng 
trở nên tệ hơn. Đây chính 
là lúc cần thực hiện bước 
can thiệp theo chức năng 
(functional intervention, 
hay FI). Mục đích của 
phương pháp FI là xác định 
các hoàn cảnh thường 
ngày khiến cho tic trở nên 
tệ hơn, sau đó thay đổi 
hoàn cảnh theo cách làm 
giảm khả năng gây ra tic. 

Ví dụ, một người thường có tic nhiều hơn khi làm bài về nhà hoặc trước khi trình bày tại cuộc 
họp công sở sẽ được hướng dẫn cách kiểm soát sự căng thẳng trước và trong các hoàn cảnh 
như vậy. Tương tự, một người bắt đầu có tic nhiều hơn sau khi ngồi lâu có thể được khuyến 
khích nghỉ giảo lao định kỳ trong ngày.

Chúng tôi luôn nghe nói rằng TS một là rối loạn thần kinh và các tic xảy 
ra không có chủ ý. Nếu đúng như vậy thì làm thế nào CBIT có thể chữa 
trị được?

Đúng là chứng tic xuất phát từ thần kinh. Tuy nhiên, tic cũng hết sức nhạy cảm với môi 
trường xung quanh. Mỗi người mắc TS đều đã từng gặp một số tình huống khiến cho tic của 
họ trở nên tệ hơn. Tương tự như vậy, hầu hết những người mắc TS cũng nhận biết rằng một 
số hoàn cảnh hay hoạt động khác có thể giúp làm giảm triệu chứng tic. Liệu pháp CBIT nhằm 
giúp trẻ em và người lớn tìm hiểu và xác định các yếu tố trong môi trường mà khiến cho tic 
trở nên tệ hơn. CBIT cũng dạy các kỹ năng giúp tạo ra một môi trường ổn định, quen thuộc 
và dễ quản lý hơn. 

Nếu CBIT là liệu pháp hiệu quả thì có phải điều đó có nghĩa là người mắc 
TS vốn có khả năng kiềm chế tic không?

Chỉ vì những người bị tic thường có thể tạm thời kiềm chế triệu chứng này không có nghĩa 
là họ có khả năng kiềm chế tic vào tất cả mọi lúc. Việc tự kiềm chế tic gây căng thẳng, nhiều 
khi dẫn đến cảm giác mệt mỏi, khó chịu và có thể làm tăng tính cáu kỉnh. CBIT không giống 
với việc tự kiềm chế tic. CBIT dạy cho bệnh nhân TS một loạt các kỹ năng cụ thể mà họ có thể 
sử dụng để quản lý cảm giác thôi thúc hay hành vi tic thay vì tự kiềm chế. Liệu pháp này vẫn 
đòi hỏi sự tập trung và luyện tập để họ học được các phản ứng cạnh tranh. CBIT khuyến khích 
việc thực hiện các phản ứng cạnh tranh cụ thể được phát triển cùng với một trị liệu viên. Việc 
thực hiện phản ứng cạnh tranh một cách bình tĩnh và tập trung có thể làm giảm các tic và 
giúp bệnh nhân cảm thấy có khả năng tự kiểm soát tốt hơn. 



Có người khuyên tôi nên lờ 
đi khi con tôi có tic, bởi vì việc 
khiến cháu để ý đến các tic 
nhiều hơn sẽ chỉ làm cho triệu 
chứng này trở nên tệ hơn. 
Có đúng là CBIT sẽ khiến cho 
tic trở nên tệ hơn không?

Triệu chứng tic thường trở nên tệ hơn 
khi bệnh nhân gặp căng thẳng, ví dụ 
như khi bị người khác để ý nhiều hơn 
đến tic của họ ở nhà, tại trường học 
hay sở làm. Mục đích của CBIT không 
phải là khiến cho trẻ em và người lớn mắc bệnh này cảm thấy tự ti hơn mà là để giúp họ tự 
nhận thức được các tic nhiều hơn. Khi người mắc TS nhận thức bản thân rõ hơn và hiểu biết 
nhiều hơn về bệnh TS thì họ thường cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin và có khả năng hơn – những 
cảm xúc đi kèm với việc giảm, chứ không phải tăng, triệu chứng tic. Trong liệu pháp CBIT, việc 
đào tạo nâng cao nhận thức nhằm mang lại lợi ích và giúp bệnh nhân tìm hiểu về các nguyên 
nhân làm giảm hay tăng tic của họ.

Tôi đã từng nghe nói rằng khi người mắc TS cố ngăn chặn tic thì sẽ khiến 
cho các tic khác trở nên tệ hơn hoặc khiến cho bệnh tic tái phát sau khi họ 
ngừng nỗ lực. CBIT cũng sẽ dẫn đến những vấn đề như vậy phải không?

CBIT không dạy việc tự kiềm chế tic, thay vì đó phương pháp này dạy các kỹ năng để kiểm 
soát những hành vi khác tương kị với hành vi tic cho đến khi cảm giác thôi thúc hay chứng 
tic giảm đi hoặc biến mất. Việc luyện tập các hành vi tương kị với hành vi tic không giống 
với việc tự kiềm chế. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những chiến lược của CBIT không 
khiến cho các tic hiện tại trở nên tệ hơn hoặc làm phát sinh các tic mới. Thực tế là, với chẩn 
đoán bệnh TS thì sẽ xuất hiện các tic mới hay các tic hiện tại sẽ trở nên tệ hơn qua thời gian 
bất kể dùng phương pháp điều trị nào đi nữa. Điều đó không phải là phản ứng phụ của CBIT. 

Có phải kết quả của phương pháp CBIT chỉ là biến các phản ứng cạnh 
tranh thành các tic mới không?

Những bệnh nhân TS thường xuyên nhận thấy các tic mới xuất hiện trong khi các tic cũ mất 
dần. Đây là điều bình thường đối với bệnh TS. Đôi khi bệnh nhân lo lắng rằng một phản ứng 
cạnh tranh sẽ trở thành một tic mới. Rất may là không có bằng chứng nào cho thấy điều 
này xảy ra. Không có nhiều báo cáo từ bệnh nhân và chưa có nghiên cứu nào ghi nhận hiện 
tượng này. 

Mức độ hiệu quả của CBIT trong việc điều trị TS là như thế nào?

Các nghiên cứu quy mô lớn, đa địa điểm do Viện Y tế Quốc gia tài trợ đã cho thấy rằng hơn 
một nửa số người được điều trị bằng CBIT giảm được đáng kể độ nặng của tic đồng thời tăng 
được đáng kể các khả năng chức năng. Đôi khi tất cả các tic và triệu chứng khác của TS được 
loại bỏ hoàn toàn sau khi điều trị bằng CBIT. CBIT không thể chữa lành bệnh TS nhưng là một 
công cụ hữu ích giúp người bệnh quản lý tic và cải thiện chất lượng cuộc sống. 



CBIT có phù hợp cho tất cả những người mắc bệnh TS hay có tic không?

Một điều quan trọng cần hiểu là không phải ai cũng sẽ hưởng lợi từ phương pháp CBIT. Việc 
dạy phương pháp này cho trẻ em bị ADHD chưa được điều trị có thể khó khăn hơn bởi vì 
những trẻ này thường khó tập trung, dễ bốc đồng và ít có khả năng chịu đựng khi gặp khó. 
Tương tự như vậy, bất kỳ vấn đề tâm thần hay xã hội nào khác mà gây trở ngại cho việc tham 
gia điều trị đều có thể gây khó khăn cho việc dạy CBIT. Các bệnh nhân có bệnh trạng đồng 
phát chưa được điều trị vẫn có thể sử dụng phương pháp CBIT, nhưng chúng tôi khuyến nghị 
bệnh nhân nên được đánh giá các bệnh đồng phát để tìm hướng giải quyết. Các bệnh trạng 
hay triệu chứng này có thể cản trở khả năng của họ để thực hành phương pháp CBIT.

CBIT có dễ thực hiện không?

CBIT có thể nghe như là một liệu pháp đơn giản với các kỹ năng dễ dàng nhưng cần hiểu 
rằng, cũng giống như bất kỳ kỹ năng mới nào, bệnh nhân cần dành thời gian và nỗ lực thì 
CBIT mới có thể phát huy tác dụng. Qua thời gian thì CBIT sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Tôi có thể sử dụng CBIT như 
là phương pháp điều trị bước 
đầu, hoặc sử dụng chung với 
thuốc, hoặc nếu tôi đang dùng 
thuốc thì liệu tôi có thể ngừng 
thuốc không?

Bạn cần làm việc với một chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe để đưa ra quyết định 
này. CBIT đang ngày càng trở nên phổ 
biến hơn và có thể được sử dụng như 
là một phương pháp điều trị bước đầu. 
Việc ngừng hay giảm thuốc điều trị tic 
trước khi bắt đầu chương trình CBIT là 
không được khuyến nghị trừ phi người 
kê toa thuốc cho bệnh nhân đã đề nghị 
điều này. 

Sau khi đã thành thạo phương pháp này thì liệu CBIT có mang lại lợi ích 
suốt đời không?

Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng 87% số người có đáp ứng tốt với CBIT đã vẫn duy 
trì lợi ích ở thời điểm sáu tháng sau khi điều trị. Hãy nhớ rằng CBIT không phải là phương 
pháp chữa lành bệnh; đây là một chiến lược quản lý bệnh. Bệnh nhân học được một loạt các 
kỹ năng quản lý để có thể áp dụng trong suốt đời khi cần.

Vì CBIT là phương pháp điều trị hành vi nên có phải điều đó có nghĩa 
là tôi cần phạt con tôi mỗi khi cháu có tic và khen thưởng mỗi khi cháu 
không có tic không?

Trong hơn 30 năm, các chuyên gia đã bác bỏ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để xử 
lý bất kỳ vấn đề nào. CBIT cũng không sử dụng hay ủng hộ việc dùng hình phạt để điều trị 
tic. Việc phạt trẻ khi có tic hoặc khi không kiềm chế được tic sẽ không mang lại hiệu quả. La 
mắng trẻ hay hạn chế các hoạt động trẻ yêu thích mỗi khi trẻ có tic không những không hữu 
ích mà còn rất có thể khiến trẻ cảm thấy đau khổ và tình trạng tic trở nên tệ hơn. Việc khen 
thưởng trẻ khi không có tic cũng không hữu ích.



Một niềm vui rất lớn khi giúp trẻ em học phương pháp CBIT là cùng chia sẻ cảm giác phấn 
khởi khi trẻ thực sự nắm bắt được các kỹ năng và bắt đầu thấy triệu chứng tic giảm bớt. Để 
đạt được điều đó, chúng tôi mong muốn rằng trẻ em sẽ tập luyện các phản ứng cạnh tranh 
và phụ huynh sẽ khen thưởng, hỗ trợ cho trẻ trong nỗ lực này (chứ không phải vì trẻ giảm 
được triệu chứng tic). Việc học CBIT có thể rất khó khăn nên sự hỗ trợ và phản hồi tích cực từ 
phụ huynh và các chuyên gia khi trẻ thực hành các kỹ năng quản lý theo CBIT có thể là một 
yếu tố then chốt giúp cho trẻ trong những ngày điều trị đầu tiên.

Nếu con tôi không chịu thực hiện các bài tập CBIT thì sao?

Trong số chúng ta có mấy ai luôn luôn làm những điều tốt nhất cho mình – tập thể dục, ăn 
uống điều độ, ngủ đủ giấc, v.v.? Nhiều khi việc làm được những gì mới cho bản thân không 
phải là điều dễ dàng. Một số trẻ em mắc TS có thể gặp nhiều khó khăn khi học phương pháp 
CBIT. Vai trò của phụ huynh trong hành trình này là công nhận các khó khăn trẻ gặp phải, 
giúp duy trì tinh thần tích cực và động viên trẻ tiếp tục nỗ lực. 

Một điều hữu ích nữa là hãy cung cấp thông tin về CBIT cho những người khác, giáo viên, 
nhân viên nhà trường và chủ thuê lao động để họ có thể cùng hỗ trợ nỗ lực này đồng thời 
góp phần tạo ra và duy trì một môi trường tích cực cần thiết để CBIT phát huy tác dụng 
tốt nhất.

Tôi có thể học phương pháp CBIT ở đâu?

Bạn có thể học CBIT từ một chuyên viên lâm sàng đã qua đào tạo, bao gồm các bác sĩ tâm lý, 
bác sĩ, y tá, cán sự xã hội hay loại trị liệu viên khác. Giống như tất cả các phương pháp điều 
trị, kết quả điều trị sẽ tùy thuộc rất nhiều vào trình độ đào tạo và khả năng của chuyên gia 
hướng dẫn. Chúng tôi khuyến nghị rằng chỉ những chuyên gia nào mà đã được đào tạo về 
các nguyên tắc trị liệu nhận thức hành vi và được đào tạo cụ thể về CBIT mới nên cung cấp 
dịch vụ điều trị này. Rất tiếc rằng vào lúc hiện tại chưa có nhiều chuyên gia được đào tạo 
về CBIT. 



Hiệp hội Tourette của Mỹ hiện đang 
thành lập các chương trình đào tạo CBIT 
trên khắp nước. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu 
các chuyên gia trị liệu được đào tạo về 
CBIT. Một số chuyên gia chưa được đào 
tạo đầy đủ về CBIT có thể cố gắng thực 
hiện phương pháp điều trị này nhưng 
bạn cần hiểu rằng kết quả đạt được từ 
các chuyên gia này có thể không tốt bằng 
các chuyên gia đã được đào tạo đầy đủ và 
có kinh nghiệm. Chúng tôi khuyến khích 
bạn nên suy nghĩ kỹ khi chọn chuyên gia 
trị liệu và hỏi về trình độ đào tạo CBIT 
của họ. 

Để đối phó với tình trạng thiếu nghiêm 
trọng các chuyên gia trị liệu hành vi có 
thể điều trị Hội chứng Tourette và các Rối 
loạn Tic, Hiệp hội Tourette đã thành lập 
Viện Trị liệu Hành vi Hội chứng Tourette 
(Tourette Syndrome Behavior Therapy 
Institute, hay TS-BTI). Chương trình này 
được Tập đoàn Khoa học Hành vi thuộc 
Hiệp hội Tourette của Mỹ thiết kế để giúp 
tăng số lượng và tình trạng sẵn có của 
các chuyên viên trị liệu được đào tạo về 
CBIT. Giáo viên của TS-BIT thuộc Hiệp hội 
Tourette của Mỹ đào tạo chương trình này 
theo định kỳ tại các địa điểm khác nhau 
trên toàn quốc. Khi hoàn tất chương trình 
và các buổi tư vấn, những người tham gia 
sẽ được ghi tên vào danh sách giới thiệu 
chuyên gia trị liệu CBIT được duy trì bởi Hiệp hội Tourette. Để tìm hiểu thêm hay để ghi danh 
vào một chương trình TS-BTI, vui lòng truy cập tourette.org hoặc gọi số 888-4TOURET.

Tóm tắt

CBIT là một phương pháp vô cùng hiệu quả đã được chứng minh là có tác dụng giảm độ 
nặng của triệu chứng tic căn cứ vào các kiến thức hiện đại về cách não bộ có thể thay đổi do 
tác động của môi trường. Hiệp hội Tourette và Tập đoàn Khoa học Hành vi của Hiệp hội cùng 
cam kết cung cấp thông tin rõ ràng về ý nghĩa của những nghiên cứu này để đảm bảo liệu 
pháp được sử dụng đúng cách và hiệu quả.
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