
ר? ְרֵגּ מי את תסמונת ַאְסֶפּ
מהספקטרום  כחלק  אלא  עצמה,  בפני  מאובחנת  לא  כבר   2013 שנת  מאז  אשר  תפקודית  התפתחות  הפרעת 

גבוה. בתפקוד  האוטיסטי 
התסמונת נקראת על שם הרופא האוסטרי הנס אספרגר, אשר חקר ותיאר אותה אצל ילדים בשנת 1944.

מאפייני התסמונת 
התסמונת מתאפיינת בעיקר בקשיים באינטראקציה חברתית ובתקשורת לא מילולית – 

קושי בהבנת סיטואציות חברתיות ובהבנת הבעות פנים, קושי ביצירת מערכות יחסים ועוד.
בעלי התסמונת נבדלים משאר בעלי הלקויות האוטיסטיות בכך:

התפתחות הדיבור והשפה תקינות, 	 
רמת האינטליגנציה נורמלית ולעיתים אף גבוהה. 	 
יכולת מופלאה של הבנת הנקרא ולימוד שפות עוד מגיל שנתיים	 
הזיכרון שלהם טוב במיוחד. 	 

למרות זאת, ישנם דברים שהם מתקשים להבין, בעיקר דברים בעלי כפל משמעות או סימבולים. הם למדים רק 
דברים מוחשיים. לכן הם יתקשו ב: · לשקר · להבין בדיחות · להבין משלים ודימויים · להבין אירוניה · להבין הבעות 

פנים ושפת גוף · להבין משחקים דמיוניים.

גורמים לתסמונת
הדעה הרווחת היא כי אספרגר, כמו אוטיזם, מושפע משילוב של גורמים גנטיים עם גורמים סביבתיים. 

קיימת שכיחות גבוהה לתסמונת אספרגר בקרב תינוקות פגים ואצל אימהות מעל גיל 30. בנוסף, נמצאה שכיחות 
גבוהה לתסמונת בקרב בנים.

טיפול וריפוי
תסמונת אספרגר נחשבת להפרעה אשר אינה ניתנת לריפוי ותלווה את הלוקים בה לאורך כל חייהם.

קיים מגוון רחב של טיפולים מדיסיפלינות שונות שלכולם מטרה אחת – להקל ולשפר את איכות חייהם של הלוקים 
בתסמונת:

טיפול התנהגותי:  חיזוק של מיומנויות חברתיות רצויות כמו שיתוף פעולה, איך לא לפגוע בזולת, הבנה של 	 
רמזי תקשורת בלתי מילוליים, למידה של דרכים מקובלות לבקשת עזרה ועוד.

טיפול קוגניטיבי:  רכישת הבנה של פרספקטיבות ומחשבות של הזולת, בעזרת הדרכה ומשחקי תפקידים. 	 
אלה, 	  שונות. בקבוצות  חברתיות  מיומנויות  ולתרגל  לשפר  מנת  על  טיפול קבוצתי: השתתפות בקבוצות 

ניתן לפגוש אנשים נוספים הלוקים בתסמונת ומתמודדים עם השלכותיה בחיי היומיום, להביא סיטואציות 
חברתיות מהחיים ולקבל משוב מחברי הקבוצה והמנחים.

טיפול פסיכותרפי: עשוי להתאים לאנשים בוגרים עם תסמונת אספרגר בעלי רמת תפקוד גבוהה. הטיפול 	 
של  והבנה  והרגשי,  האישי  הביטוי  טווח  הרחבת  הבין-אישית,  התקשורת  מיומנויות  בשיפור  לסייע  עשוי 

מצבים חברתיים והתפקוד בהם.
טיפול תרופתי: התערבות תרופתית עשויה לסייע בהתמודדות התסמינים הנלווים לתסמונת כגון: רגשות 	 

חרדה, זעם ודיכאון וכן בהפחתת התנהגות כפייתית אובססיבית

 תסמונת אספרגר
נספח


