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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥΡΕΤ: ΒΑΣΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

•	 Το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που γίνεται εμφανής στην 

πρώιμη παιδική ή εφηβική ηλικία. Το σύνδρομο Τουρέτ αποτελεί μέρος του φάσματος 

παρόμοιων καταστάσεων που είναι γνωστές ως Διαταραχές Τικ. Τα κινητικά και φωνητικά 

τικ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε μια διάγνωση Τουρέτ. 

•	 Τα κινητικά τικ είναι ανεξέλεγκτες κινήσεις, όπως το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, το 

τίναγμα των ώμων και το άλμα. Τα φωνητικά τικ είναι επαναλαμβανόμενοι, ακούσιοι ήχοι 
ή λέξεις, όπως το ρουθούνισμα, το γρύλισμα και η επανάληψη των λέξεων των άλλων.

•	 Το Τουρέτ και τα τικ είναι πιο συνηθισμένα από ό,τι νομίζετε. Το Τουρέτ και οι 
Διαταραχές Τικ επηρεάζουν τουλάχιστον 1 στα 100 άτομα κατά την παιδική ηλικία. 

•	 Με την πάροδο του χρόνου, τα τικ μπορεί να αλλάξουν τύπο, ένταση ή/και θέση στο σώμα.

•	 Οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη σίγουροι για το πόσο συχνό είναι το σύνδρομο Tουρέτ 

στην ενήλικη ζωή. Τα περισσότερα άτομα με Τουρέτ παρουσιάζουν βελτίωση στα τέλη 

της εφηβείας ή στις αρχές της ενηλικίωσης, αλλά ορισμένα άτομα συνεχίζουν να έχουν 

επίμονα, σοβαρά τικ μέχρι την ενηλικίωση. Σε σύγκριση με τα παιδιά, οι περισσότεροι 
ενήλικες αναφέρουν ότι τα τικ τους είναι πιο σταθερά και δεν αλλάζουν τόσο πολύ όσον 

αφορά τον τύπο, την ένταση ή τη θέση του σώματος. 

•	 Η αιτία του Τουρέτ είναι άγνωστη. Το σύνδρομο Τουρέτ τείνει να εμφανίζεται σε 

οικογένειες και μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι εμπλέκεται η γενετική. Οι ερευνητές 

συνεχίζουν να αναζητούν γονίδια και άλλους πιθανούς παράγοντες που μπορεί να 

προκαλούν το σύνδρομο Τουρέτ.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το σύνδρομο Tουρέτ ή να βρείτε έναν γιατρό κοντά 

σας, επικοινωνήστε με την Ένωση Tουρέτ στη διεύθυνση tourette.org ή καλέστε στο 

888-4TOURET. 

Αυτή η εργαλειοθήκη προορίζεται ως οδηγός για νεαρούς ενήλικες που μαθαίνουν 

να ζουν με το σύνδρομο Τουρέτ. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι το 

Τουρέτ είναι μια παιδική διαταραχή, ωστόσο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι 
το Τουρέτ επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών. Το να είσαι έφηβος και να εισέρχεσαι 
στην ενήλικη ζωή παρουσιάζει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλές 

μεταβάσεις στη ζωή και πολλά να μάθεις και να σκεφτείς όταν ζεις με Τουρέτ. 

Αυτός ο οδηγός χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για να σας βοηθήσει με τις 

εμπειρίες ζωής που μπορεί να αντιμετωπίσετε. 

Σε αυτή την εργαλειοθήκη θα βρείτε πληροφορίες για μια ποικιλία χρήσιμων 

θεμάτων, όπως: τα βασικά στοιχεία του Τουρέτ και των συνυπαρχουσών παθήσεων, 

πιθανές θεραπευτικές επιλογές, μετάβαση στο λύκειο, στο κολέγιο και στο χώρο 

εργασίας, κοινωνικές δεξιότητες και γνωριμίες, διαχείριση του άγχους και συχνές 

ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι νέοι ενήλικες σχετικά με τη ζωή με Τουρέτ.
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ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Κάποιος με Tουρέτ μπορεί να έχει μία ή 

περισσότερες συνυπάρχουσες παθήσεις. 

Αυτές οι συνυπάρχουσες παθήσεις μπορεί 
να είναι πιο ενοχλητικές από τα ίδια 

τα τικ. Μεταξύ των ατόμων που έχουν 

διαγνωστεί με Tουρέτ εκτιμάται ότι το 

86% έχουν διαγνωστεί με τουλάχιστον μία 

επιπλέον πάθηση. Οι πιο συνηθισμένες 

συνυπάρχουσες καταστάσεις μπορεί να 

περιλαμβάνουν τα εξής: προβλήματα 

γραφής, κατάθλιψη, άγχος, ΔΕΠΥ (διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας), 
μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολία με τις 

αλλαγές, δυσκολία συγκέντρωσης και οργή. 

Μια άλλη συχνή συνυπάρχουσα πάθηση 

είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, ή εν συντομία ΙΨΔ, η οποία περιλαμβάνει την ανάγκη να 

κάνετε κάτι με έναν συγκεκριμένο τρόπο ή μέχρι να το αισθανθείτε σωστά. 

Ορισμένα άτομα με Τουρέτ αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, 

τα μαθηματικά ή/και την επεξεργασία πληροφοριών. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να 

δημιουργήσουν ιδιαίτερες προκλήσεις στο σχολείο και στον εργασιακό χώρο. 

Επιπλέον, τα άτομα με Τουρέτ μπορεί να αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα όπως: 

δυσκολία να κοιμηθούν ή να παραμείνουν στον ύπνο, δυσκολία στη διαχείριση του θυμού, 

προβλήματα ελέγχου των παρορμήσεων, ευαισθησίες στην αφή, τον ήχο, τη γεύση ή τις 

οσμές και δυσκολίες στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Ορισμένα άτομα κάνουν κατάχρηση ουσιών, 

όπως αλκοόλ και άλλα ναρκωτικά, για να 

αντιμετωπίσουν τα τικ και τα συνυπάρχοντα 

συμπτώματά τους. Η κατάχρηση ουσιών 

μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες 

επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής 

ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων 

των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία, 

την εργασιακή ή σχολική απόδοση και 
τις προσωπικές σχέσεις. Τα σημάδια 

κατάχρησης ουσιών περιλαμβάνουν: 

•	 Λήψη φαρμάκων σε μεγαλύτερες 

ποσότητες/για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο. 

•	 Θέληση μείωσης της πρόσληψης φαρμάκων αλλά αδυναμία πράξης.

•	 Υπερβολικά πολύς χρόνος μέχρι την πρόσληψη του φαρμάκου. 

•	 Ανάγκη πρόσληψης μεγαλύτερης ποσότητας φαρμάκου για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

•	 Επιθυμία ή/και συμπτώματα στέρησης.

•	 Λήψη του φαρμάκου σε επικίνδυνη κατάσταση (π.χ. πριν από την οδήγηση).
•	 Συνεχής χρήση φαρμάκων παρά τα κοινωνικά, διαπροσωπικά ή εργασιακά προβλήματα.
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Εάν εσείς ή κάποιος γνωστός σας πασχίζει με την κατάχρηση ουσιών, μπορείτε να καλέσετε 

τη δωρεάν, εμπιστευτική 24ωρη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας της Υπηρεσίας Υπηρεσιών 

Κατάχρησης Ουσιών και Ψυχικής Υγείας στο 1-800-662-HELP (4357) ή να επισκεφθείτε 

τη διεύθυνση samhsa.gov για περισσότερες πληροφορίες. Η υπηρεσία αυτή παρέχει 
παραπομπές σε τοπικές θεραπευτικές εγκαταστάσεις, ομάδες υποστήριξης και οργανώσεις 

της κοινότητας, καθώς και άλλους δωρεάν πόρους.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥΡΕΤ
Όταν τα τικ είναι ήπια και διαχειρίσιμα, δεν απαιτείται θεραπεία. Ωστόσο, εάν τα τικ είναι 
ενοχλητικά, μπορεί να χρειαστεί θεραπεία. Το πρώτο βήμα για να λάβετε θεραπεία είναι 
να αξιολογηθείτε από έναν επαγγελματία ιατρό που είναι εξοικειωμένος με το σύνδρομο 

Τουρέτ. Παρόλο που ορισμένοι γιατροί είναι έμπειροι στη θεραπεία των τικ, μπορεί να 

είναι χρήσιμο να αξιολογηθεί από έναν ειδικό, όπως νευρολόγο ή ψυχίατρο. Ο γιατρός σας 

μπορεί να σας συμβουλεύσει πώς να βρείτε το κατάλληλο παραπεμπτικό ή να επισκεφθείτε 

tourette.org/find-a-doctor για να βρείτε έναν ειδικό στο σύνδρομο Τουρέτ. Η θεραπεία 

για το Τουρέτ μπορεί να περιλαμβάνει θεραπεία συμπεριφοράς ή/και φαρμακευτική 

αγωγή. Για πολλούς ανθρώπους, ο συνδυασμός των δύο είναι πιο αποτελεσματικός. 

Θα πρέπει να συνεργαστείτε με έναν γιατρό που είναι εξοικειωμένος με το Tουρέτ για να 

κατανοήσετε τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι 
δεν είστε μόνοι σας σε αυτό και ότι μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να 

καθορίσετε την προσέγγιση που λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΚ (CBIT);

Η ολοκληρωμένη συμπεριφορική παρέμβαση για τα τικ (CBIT) είναι μια συμπεριφορική,  

μη φαρμακευτική θεραπεία που έχει αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες ότι μειώνει τα 

τικ τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Μελέτες έχουν δείξει ότι η CBIT είναι εξίσου 

αποτελεσματική με τη φαρμακευτική αγωγή σε πολλές περιπτώσεις και συχνά συνιστάται 
ως η πρώτη μορφή θεραπείας. 

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία στη CBIT:

•	 Εκπαίδευση του ατόμου να έχει μεγαλύτερη επίγνωση των τικ του και της παρόρμησης για τικ.

•	 Εκπαίδευση των ατόμων να κάνουν ανταγωνιστικές συμπεριφορές όταν νιώθουν την 

ανάγκη να τικ. 

•	 Πραγματοποίηση αλλαγών στις καθημερινές δραστηριότητες με τρόπους που μπορούν 

να βοηθήσουν στη μείωση των τικ. 

Η CBIT μπορεί να μοιάζει με ένα απλό είδος θεραπείας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι 
χρειάζεται προσπάθεια και χρόνος για να είναι αποτελεσματική η CBIT, όπως κάθε νέα 

δεξιότητα. Η CBIT γίνεται ευκολότερη με την πάροδο του χρόνου και πολλοί άνθρωποι 
βιώνουν μείωση της σοβαρότητας του τικ. Η CBIT είναι πιο κατάλληλη όταν τα τικ είναι 
πολύ σοβαρά και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή. Η CBIT δεν προορίζεται για 

τη θεραπεία συνυπαρχουσών καταστάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη CBIT, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

tourette.org/cbit.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΚ

Εάν έχετε πολλαπλά ή σοβαρά τικ, ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει φαρμακευτική 

αγωγή. Αν και η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να βοηθήσει, δεν θεραπεύει τα τικ. 
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Η αλοπεριδόλη (Haldol), η πιμοζίδη (Orap) και 
η αριπιπραζόλη (Abilify) είναι επί του παρόντος 

τα μόνα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον 

Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ 

για τη θεραπεία των τικ. Φροντίστε να ρωτάτε 

το γιατρό σας σχετικά με τα οφέλη και τους 

κινδύνους για οποιαδήποτε χρήση φαρμάκων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

επιλογές φαρμακευτικών αγωγών, επισκεφτείτε 

τη διεύθυνση tourette.org/pharmacology.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι συνυπάρχουσες παθήσεις συχνά προκαλούν περισσότερα προβλήματα και αγωνία από 

ό,τι τα τικ. Η θεραπεία για τις συνυπάρχουσες παθήσεις είναι διαφορετική από εκείνες που 

χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των τικ. Επιπλέον, ορισμένες συνυπάρχουσες παθήσεις, 

όπως η ΔΕΠΥ, μπορεί να δυσχεραίνουν την εκμάθηση θεραπειών συμπεριφοράς όπως η CBIT. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να θεραπευτεί η συνυπάρχουσα πάθηση. Η θεραπεία 

των συνυπάρχοντων παθήσεων συνήθως περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία 

ή συνδυασμό των δύο. Έρευνες έχουν δείξει ότι για τις περισσότερες συνυπάρχουσες 

παθήσεις, όπως η κατάθλιψη, το άγχος και η ΙΨΔ, ο συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής 

και ψυχοθεραπείας είναι πιο αποτελεσματικός. 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει τη 

συνεργασία με έναν επαγγελματία ψυχικής 

υγείας για να κατανοήσετε καλύτερα 

τις προκλήσεις σας και να μάθετε υγιείς 

δεξιότητες αντιμετώπισης. Η ψυχοθεραπεία 

χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με 

φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί τύποι ψυχοθεραπείας. Ο τύπος 

που είναι καλύτερος για εσάς εξαρτάται 
από τη φύση των προβλημάτων σας, την 

ατομική σας κατάσταση και τις προσωπικές 

σας προτιμήσεις. Η ψυχοθεραπεία διδάσκει 
στους ανθρώπους να εντοπίζουν και 
να αλλάζουν τα μη χρήσιμα πρότυπα 

στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, 
συμπεριφέρονται και ρυθμίζουν τα 

συναισθήματά τους, ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις 

και στρεσογόνους παράγοντες στην καθημερινή τους ζωή. 

Εάν αισθάνεστε ότι παλεύετε με συμπτώματα που σχετίζονται με μια συνυπάρχουσα πάθηση, 

να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Θα πρέπει να συζητήσετε αυτά τα συμπτώματα με τους γονείς 

σας ή με κάποιον που εμπιστεύεστε και με το γιατρό σας, για να καθορίσετε ένα σχέδιο 

θεραπείας που θα λειτουργήσει καλύτερα για εσάς. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την 

καθημερινή σας ζωή με Tουρέτ και συνυπάρχοντα συμπτώματα. Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και υπηρεσίες λογοθεραπείας.

•	 Εργοθεραπεία - Θεραπεία για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής με την τροποποίηση 

του περιβάλλοντος και την καθιέρωση υγιεινών συνηθειών και ρουτινών στο σπίτι, 
το σχολείο, το χώρο εργασίας, την κοινότητα και άλλα περιβάλλοντα.

•	 Φυσιοθεραπεία - Θεραπεία για την αποκατάσταση διατήρηση και προαγωγή της 

σωματικής λειτουργίας.

•	 Λογοθεραπεία - Θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας, της γλώσσας, της κοινωνικής 

επικοινωνίας, της γνωστικής επικοινωνίας και της κατάποσης.

•	 Εάν τα τικ ή τα συνυπάρχοντα συμπτώματα παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες στο 

σπίτι, στο χώρο εργασίας, στο σχολείο ή στην κοινότητα, η αναζήτηση υπηρεσιών 

αποκατάστασης μπορεί να βοηθήσει. Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις που μπορείτε 

να σκεφτείτε να θέσετε σε μια εγκατάσταση όταν αναζητάτε υπηρεσίες:

• Προσφέρει η υπηρεσία σας διεπιστημονική φροντίδα με εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία 
και λογοθεραπεία;

• Έχετε ειδική εκπαίδευση ή πιστοποίηση στους παραπάνω τομείς;

• Έχετε κάποια εκπαίδευση ειδικά προσαρμοσμένη στη θεραπεία ασθενών με σύνδρομο 
Τουρέτ (ή οποιαδήποτε από τις συνυπάρχουσες παθήσεις που αντιμετωπίζετε);

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρεί το σύνδρομο Τουρέτ ως αναπηρία 

που πληροί τις προϋποθέσεις. Ενώ πολλοί άνθρωποι είναι σε θέση να διαχειριστούν το 

σύνδρομο Τουρέτ με ελάχιστες ή καθόλου παροχές, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα νόμιμα 

δικαιώματά σας. Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα άτομα με Τουρέτ μερικές φορές υφίστανται 
διακρίσεις, παρόλο που διαχειρίζονται τα συμπτώματά τους και δεν αποτελούν απειλή για 

τους ίδιους ή τους άλλους. 

Τα άτομα με Τουρέτ έχουν το δικαίωμα:

•	 Να λαμβάνουν δίκαιη στέγαση βάσει του νόμου περί δίκαιης στέγασης του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης.

•	 Να λαμβάνουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές παροχές και παροχές εξετάσεων.

•	 Να λαμβάνουν δίκαιη αντιμετώπιση και ευκαιρίες πρόσληψης και προαγωγής.

•	 Να λαμβάνουν εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας για να εξασφαλίσει την 

εκτέλεση των βασικών καθηκόντων του.

•	 Να ταξιδεύουν με αεροπλάνο χωρίς παρενόχληση λόγω τικ.

•	 Να χρησιμοποιούν άλλα μέσα μεταφοράς χωρίς παρενόχληση.

•	 Να διατηρήσουν την εργασία για την οποία έχουν τα προσόντα και να μην απολυθούν 

αποκλειστικά και μόνο λόγω της διάγνωσής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ομοσπονδιακά δικαιώματα και τις παροχές, 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα tourette.org/ADA. 
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Το λύκειο μπορεί να είναι μια τρομαχτική αλλά 

και συναρπαστική περίοδος. Μερικές φορές, το 

να έχεις Tουρέτ μπορεί να είναι μια επιπλέον 

πρόκληση κατά τη διάρκεια του λυκείου. Οι 
συμμαθητές σας μπορεί να σας στοχοποιήσουν 

και να σας εκφοβίσουν εξαιτίας των τικ σας. Οι 
άλλοι μαθητές μπορεί να σας ρωτήσουν, «Γιατί 
το κάνεις αυτό;» και να μιμηθούν τα τικ σας. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι 
μαθητές μπορεί να σας στοχοποιήσουν είναι 
επειδή δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Τουρέτ 

ή τα τικ. Η ενημέρωση των συμμαθητών και 
των καθηγητών σας σχετικά με το σύνδρομο 

Τουρέτ μπορεί να σας διευκολύνει. Μπορεί να 

είστε διστακτικοί ή νευρικοί με το να το κάνετε 

αυτό, επειδή δεν θέλετε να είστε το επίκεντρο της προσοχής. Αλλά, μην ανησυχείτε, το άγχος 

είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα. Συχνά, συμβαίνει το αντίθετο. Πολλοί νεαροί ενήλικες 

με Τουρέτ αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο άνετα με τους συμμαθητές τους μετά από μια 

παρουσίαση εκπαίδευσης από συνομιλήκους. Πολλοί μάλιστα αναφέρουν μείωση των τικ 

επειδή μειώνεται το άγχος τους και αισθάνονται λιγότερο κοινωνικά ανήσυχοι. 

Για πηγές σχετικά με την ενημέρωση των συμμαθητών σας για το Tουρέτ, επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα tourette.org/educating-classmates. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε μια 

παρουσίαση στο σχολείο από έναν Πρεσβευτή Νέων της Ένωσης Τουρέτ. Το πρόγραμμα TAA 

Youth Ambassador αποτελείται από εφήβους που έχουν εκπαιδευτεί να μιλούν για το Tουρέτ. 
Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα από τη σελίδα tourette.org/youth-ambassador.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η μετάβαση από το λύκειο στο 

πανεπιστήμιο μπορεί να είναι μια 

διαδικασία γεμάτη προκλήσεις αλλά 

και ικανοποίηση. Μπορεί να λείπετε 

για πρώτη φορά από το σπίτι σας 

και να πρέπει να προσαρμοστείτε 

στο να ζείτε μόνοι σας. Πιθανότατα 

θα έχετε περισσότερη ελευθερία 

και ανεξαρτησία. Είστε επίσης πιο 

υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή σας 

και τη φροντίδα του εαυτού σας. 

Οι κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται στο πανεπιστήμιο είναι επίσης πολύ σημαντικές 

και ουσιαστικές. Ωστόσο, το να αποφασίσετε αν ή πότε θα μιλήσετε για το Τουρέτ μπορεί να 

είναι δύσκολο. Μπορεί να θέλετε να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς με τους φίλους σας σχετικά 

με την κατάστασή σας. Οι φίλοι σας πιθανότατα θα δείξουν κατανόηση και υποστήριξη. 

Δεν πειράζει αν χρειάζεστε βοήθεια. Σε αντίθεση με το λύκειο, όπου οι γονείς σας πιθανότατα 

υπερασπίζονταν τις ανάγκες και τις προσαρμογές σας, στο πανεπιστήμιο μπορεί να χρειαστεί 
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να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Εάν χρειάζεστε παροχές, σκεφτείτε να συναντηθείτε με το 

γραφείο αναπηρίας του πανεπιστημίου σας. Τα πανεπιστήμια υποχρεούνται να θεωρούν το 

σύνδρομο Tουρέτ ως ειδική αναπηρία στην τάξη. Πολλά πανεπιστήμια διαθέτουν γραφεία 

ή κέντρα πληροφόρησης για άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν 

να λάβετε τις κατάλληλες παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Τα πανεπιστήμια 

θα απαιτήσουν τεκμηρίωση και επαλήθευση της διάγνωσής σας, καθώς και συγκεκριμένες 

πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες προσαρμογής. 

Εάν αναζητάτε πόρους για περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση στην απασχόληση, η 

επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να είναι μια επιλογή προγράμματος για εσάς. Επιπλέον, 

πρόσθετοι οικονομικοί και υποστηρικτικοί πόροι για νεαρούς ενήλικες με Tουρέτ μπορεί να 

είναι διαθέσιμοι μέσω των κρατικών ή τοπικών προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης.

Υπάρχουν πολλοί κοινοτικοί πόροι για να βοηθήσουν τους νεαρούς ενήλικες με σύνδρομο 

Tουρέτ να βρουν τρόπους να επιτύχουν τους στόχους τους και να ζήσουν μια ουσιαστική 

ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους πόρους, μπορείτε να 

επισκεφθείτε το τοπικό γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης ή ένα Κέντρο Αριστείας 

ΤΑΑ. Μάθετε περισσότερα για τα κέντρα αριστείας στο tourette.org/centers-of-excellence.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η μετάβαση από το σχολείο στην εργασία μπορεί να είναι πρόκληση για οποιονδήποτε, 

αλλά μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγχωτική για τα άτομα με Τουρέτ. Τα άτομα με Tουρέτ 
εκπροσωπούνται σε κάθε τομέα και επάγγελμα. Μια βασική πτυχή της μετάβασης από το 

σχολείο στον εργασιακό χώρο είναι η αναγνώριση, η μεγιστοποίηση και η αξιοποίηση των 

δυνατών σας σημείων. Αναγνωρίστε ότι το σύνδρομο Τουρέτ δεν χρειάζεται να αποτελεί 
εμπόδιο για αυτό που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Ακολουθούν τρεις γενικές συμβουλές 

που μπορούν να σας βοηθήσουν στη μετάβασή σας από το σχολείο στην εργασία.

Θυμηθείτε τα παρακάτω βασικά σημεία:

Διατηρήστε τη θετικότητά σας. 

Να είστε θετικοί απέναντι 
στο σύνδρομο Τουρέτ, 
τις ικανότητές σας και το 
μέλλον σας. Διατηρήστε 
θετική στάση καθ' όλη τη 
διάρκεια της αναζήτησης 
εργασίας, της διαδικασίας 
συνέντευξης και κατά τη 
μετάβαση στον εργασιακό 
χώρο. Η θετικότητά σας θα 
μεταδοθεί στους γύρω σας.

Να είστε προνοητικοί. 

Προγραμματίστε εκ των 
προτέρων και σκεφτείτε 
ρεαλιστικά κατά πόσον το 
Τουρέτ και οι συνυπάρχουσες 
παθήσεις είναι πιθανό να 
επηρεάσουν την απόδοσή 
σας στην εργασία σας 
σε καθημερινή βάση. 
Αναλογιστείτε τα δυνατά 
και τα αδύνατα σημεία σας, 
καθώς και πώς μπορείτε 
να αξιοποιήσετε τα δυνατά 
σας σημεία, ώστε να είστε 
επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι 
στον εργασιακό χώρο.

Παραμείνετε επίμονοι. 

Κατανοήστε ότι θα υπάρξουν 
εμπόδια και αναποδιές. Δείτε 
τις αποτυχίες ως προκλήσεις 
που μπορείτε να ξεπεράσετε. 
Το πιο σημαντικό είναι να 
μην τα παρατάτε και να 
μην χρονοτριβείτε όταν τα 
πράγματα δυσκολεύουν.  
Θέστε στόχους και δουλέψτε 
σκληρά στο να τους πετύχετε. 
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Το σύνδρομο Τουρέτ δεν σας καθορίζει. Αναλογιστείτε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες σας. 

Σκεφτείτε το είδος των θέσεων εργασίας που σας ενδιαφέρουν και τον τρόπο με τον οποίο 

το Τουρέτ μπορεί να επηρεάσει αυτές τις θέσεις εργασίας. Ίσως είναι χρήσιμο να καταγράψετε 

τις σκέψεις σας και να δημιουργήσετε ένα σχέδιο για να διασφαλίσετε ότι αναζητάτε τη σωστή 

θέση εργασίας που ταιριάζει με τις δεξιότητές σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το 

τοπικό γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης για βοήθεια. Τα προγράμματα επαγγελματικής 

αποκατάστασης προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για άτομα που εντάσσονται 
ή επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας και των υπηρεσιών τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
Να θυμάστε ότι ο σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί αν είστε σε θέση να κάνετε 

τη δουλειά, αν ταιριάζετε στη θέση εργασίας και αν ο εργοδότης θέλει να σας προσλάβει. 
Σας δίνεται επίσης η ευκαιρία να αξιολογήσετε αν η θέση εργασίας και ο χώρος εργασίας 

σας ταιριάζουν. Προετοιμάστε και εξασκηθείτε στη συνέντευξη για την εργασία σας με φίλους, 

συγγενείς ή άλλους υποστηρικτικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Είναι σημαντικό να πουλήσετε 

τον εαυτό σας ως άτομο και να μιλήσετε για τις δεξιότητές σας και γιατί ταιριάζετε στην 

εταιρεία. Εάν τα τικ σας είναι αξιοσημείωτα -και δεν θέλετε να γίνετε «η μύγα μέσα στο γάλα» 

ή φαίνεται να είναι άβολο επειδή οι άνθρωποι δεν μιλούν γι' αυτό-, ίσως να θέλετε να το 

αποκαλύψετε στον υποψήφιο εργοδότη σας εκ των προτέρων, όσο το δυνατόν νωρίτερα στη 

διαδικασία της συνέντευξης. Εκτός από την εξάσκηση στη συνέντευξη για την εργασία σας, 

εξασκηθείτε στο πώς θα γνωστοποιήσετε την πάθησή σας. Όπως πάντα, παραμείνετε θετικοί!

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ
Το να ξέρετε πότε να πείτε στον εργοδότη σας ότι έχετε Τουρέτ είναι ένα συνηθισμένο 

ερώτημα μεταξύ των νέων ενηλίκων. Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η αυτοαποκάλυψη μειώνει το στίγμα και αυξάνει την πιθανότητα 

ένας συνάδελφος να επιλέξει να συνεργαστεί μαζί σας σε μια εργασία. 

Οι άνθρωποι βιώνουν το σύνδρομο Tουρέτ με διαφορετικό τρόπο και το σύνδρομο Tουρέτ 

είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένο. Για παράδειγμα, τα τικ ορισμένων ανθρώπων μπορεί να είναι 
πιο αισθητά από άλλα, και σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συνυπάρχουσες παθήσεις είναι 
πιο ενοχλητικές από τα τικ. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας απασχόλησης, η προληπτική 

δράση είναι το κλειδί. Θα πρέπει να σκεφτείτε πώς τα τικ σας μπορεί να σας επηρεάσουν 

κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Εάν δεν πιστεύετε ότι το σύνδρομο Tουρέτ θα επηρεάσει 
την απόδοσή σας στην εργασία, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να πείτε στους άλλους 

ότι έχετε Tουρέτ. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τα σημεία του 

Τουρέτ που δεν είναι τόσο ορατά στους άλλους, όπως ενδεικτικά: πόνοι, κόπωση, άγχος, 

συγχρονισμός και παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής. Το να σκεφτείτε προσεκτικά πώς 

σας επηρεάζουν τα συμπτώματά σας είναι χρήσιμο για να αποφασίσετε πότε ή αν θα θέλατε 

να τα αποκαλύψετε στον εργοδότη σας ή/και σε άλλους συναδέλφους σας.

Εάν αισθάνεστε ότι η απόδοση στην εργασία σας μπορεί να επηρεαστεί από το Τουρέτ και 
αποφασίσετε να το πείτε στον εργοδότη σας, θα πρέπει να σχεδιάσετε και να εξασκηθείτε 

στον τρόπο με τον οποίο θα αποκαλύψετε τη διάγνωσή σας. Εάν πρόκειται να αποκαλύψετε 

την πάθησή σας, παραμείνετε επαγγελματίες, διατηρήστε θετική στάση και να είστε ανοιχτοί 
και τεκμηριωμένοι. Θέλετε να εξηγήσετε ανοιχτά και επαγγελματικά ότι έχετε Tουρέτ και 
ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τα συμπτώματά σας. Μην περιμένετε ότι ο εργοδότης σας 

κατανοεί το σύνδρομο Tουρέτ και το πώς σας επηρεάζει προσωπικά. Ίσως θα ήταν χρήσιμο 
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να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πολυπλοκότητα του συνδρόμου Tουρέτ.  

Για περισσότερες, γενικές πληροφορίες σχετικά με το Τουρέτ, επισκεφτείτε τη σελίδα 

tourette.org/patient–tool–kit.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα άτομα με σύνδρομο Tουρέτ προστατεύονται από 

το νόμο περί Αναπηρίας της Αμερικής. Έχετε δικαιώματα. Εάν είστε υποψήφιος με τα 

κατάλληλα προσόντα για τη θέση εργασίας και το σύνδρομο Tουρέτ δεν παρεμποδίζει 
τις βασικές λειτουργίες της θέσης εργασίας, αποτελεί διάκριση η μη πρόσληψή σας 

λόγω του συνδρόμου Tουρέτ.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο εργοδότης σας μπορεί να σας 

βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε την 

επιτυχία σας στον χώρο εργασίας. Όταν 

ζητάτε προσαρμογές, είναι σημαντικό 

τόσο εσείς όσο και ο εργοδότης σας 

να καταλάβετε πώς (ή αν) το Τουρέτ 

θα επηρεάσει τις βασικές λειτουργίες 

της εργασίας σας. Εάν το σύνδρομο 

Tουρέτ ή συνυπάρχουσες καταστάσεις 

επηρεάζουν την ικανότητά σας να 

κάνετε τη δουλειά σας, μπορούν να 

εφαρμοστούν επίσημες προσαρμογές 

στον χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, 

εάν είστε κάποιος που δυσκολεύεται να 

τηρήσει τις προθεσμίες ή αργεί να έρθει 
στην εργασία του ως αποτέλεσμα μιας 

συνυπάρχουσας πάθησης, όπως η ΔΕΠΥ, είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον εργοδότη σας 

για το πώς αυτό θα επηρεάσει τις βασικές λειτουργίες της εργασίας σας, καθώς και για το 

ποιες διευκολύνσεις θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την επιτυχία σας στην εργασία σας. 

Οι συγκεκριμένες προσαρμογές που θα χρειαστείτε εξαρτώνται από τα συμπτώματά σας.  

Αν δεν είστε σίγουροι για τις προσαρμογές που μπορεί να χρειάζεστε, μιλήστε προληπτικά 

με τους γιατρούς σας και/ή με το τοπικό γραφείο επαγγελματικής αποκατάστασης. Ξεκινήστε 

νωρίς αυτή τη διαδικασία καθώς μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο.

Συνοψίζοντας, κατά την αναζήτηση εργασίας, να έχετε κατά νου τα εξής: 

Σκεφτείτε πώς τα 
συμπτώματά σας μπορεί να 
επηρεάσουν την εργασία 
σας. Εάν πιστεύετε ότι 
δεν θα επηρεαστεί η 

απόδοσή σας στην εργασία, 
μπορεί να μην χρειάζεται 

να αποκαλύψετε τη 
διάγνωσή σας.

Να θυμάστε ότι κάθε 
κατάσταση είναι 

μοναδική για εσάς.

Σχεδιάστε πώς θα το 
πείτε στον εργοδότη σας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Η δημιουργία και η διατήρηση υγιών σχέσεων ως νέος ενήλικας 

με σύνδρομο Tουρέτ μπορεί να έχει ιδιαίτερες προκλήσεις. Το πιο σημαντικό μέρος της 

ανάπτυξης καλύτερων κοινωνικών δεξιοτήτων είναι να συνειδητοποιήσετε τους τομείς 

στους οποίους μπορεί να δυσκολεύεστε. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σε κοινωνικές 

καταστάσεις, μπορείτε να μάθετε δεξιότητες αντιμετώπισης συναντώντας έναν θεραπευτή 

ή σύμβουλο, μιλώντας με έναν κοινωνικό λειτουργό ή εργοθεραπευτή ή ζητώντας 

ανατροφοδότηση από άτομα που εμπιστεύεστε. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εάν δυσκολεύεστε με τις κοινωνικές καταστάσεις, είναι σημαντικό να εξασκείστε τακτικά 

στην οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων για να αποκτήσετε καλύτερες επικοινωνιακές 

δεξιότητες. Μερικά παραδείγματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων περιλαμβάνουν:

•	 Τεχνικές ενσυνειδητότητας, όπως ασκήσεις βαθιάς αναπνοής, πριν ξεκινήσετε αγχωτικές 

κοινωνικές καταστάσεις.

•	 Εξάσκηση σε ανοιχτούς και ειλικρινείς τρόπους να λέτε στους άλλους ότι έχετε Τουρέτ.

•	 Χρήση ενεργών δεξιοτήτων ακρόασης.

•	 Χρήση δηλώσεων «εγώ» όταν συζητάτε, διευκρινίζετε ή συζητάτε συναισθήματα με 

άλλους (π.χ. - «Ένιωσα σύγχυση και θλίψη γι' αυτό που είπες.» έναντι «Με μπέρδεψες 

και με στεναχώρησες.»).

ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Όταν ψάχνετε για μια ρομαντική σχέση, η γνωριμία μπορεί συχνά να είναι τόσο τρομακτική 

όσο και συναρπαστική. Μπορεί να αισθάνεστε επιπλέον άγχος όταν αποφασίζετε πώς ή 

πότε να πείτε σε έναν πιθανό σύντροφο για ραντεβού ότι έχετε Tουρέτ. Τα τικ σας μπορεί 
να αυξηθούν λόγω του άγχους των ραντεβού και οι συνυπάρχουσες παθήσεις μπορεί να 

κάνουν τα ραντεβού πιο δύσκολα. Αν αποφεύγετε τους δημόσιους χώρους εξαιτίας των 

τικ σας, αυτό μπορεί επίσης να σας εμποδίσει να γνωρίσετε ερωτικούς συντρόφους. Είναι 
σημαντικό να θυμάστε ότι το να έχετε Τουρέτ δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί δικαιολογία για 

να αποφεύγετε τα ραντεβού ή την κοινωνική συναναστροφή. 

Ενώ το σύνδρομο Tουρέτ μπορεί μερικές φορές να κάνει τα ραντεβού πιο δύσκολα, η 

ειλικρίνεια είναι πάντα η καλύτερη πολιτική. Το να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς μπορεί να σας 

βοηθήσει να νιώσετε άνετα και να διασφαλίσετε ότι οι άλλοι γύρω σας θα καταλάβουν ότι το 

σύνδρομο Τουρέτ δεν σας καθορίζει. Η αυτοπεποίθηση κάνει καλό στη σχέση σας. Να θυμάστε 

ότι έχετε ιδιότητες και ενδιαφέροντα που είναι σημαντικά, οπότε όταν συναντάτε κάποιον 

καινούργιο, μην αφήνετε το σύνδρομο Τουρέτ να παρεμβαίνει στο να βγαίνετε ραντεβού. 

Αν εστιάσετε στη συζήτηση για χόμπι, καριέρα και στόχους, μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα τικ 

σας μειώνονται με τη συγκέντρωση στη συζήτηση. Να είστε με ένα άτομο που σας αποδέχεται, 
σας υποστηρίζει και εργάζεται μαζί σας για να διαχειριστείτε τα τικ σας. 

Για επιπλέον βοήθεια σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες και τεχνικές, αναζητήστε 

τοπικές θεραπευτικές ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων στην περιοχή σας ή παρακολουθήστε 

μια τοπική ομάδα υποστήριξης ΤΑΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ομάδες 

υποστήριξης στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα tourette.org/find–local–chapter.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ

Το άγχος οποιουδήποτε είδους είναι η πιο συχνή αιτία για τα συμπτώματα του Τουρέτ. 

Αν και τα τικ δεν μπορούν να εξαλειφθούν εντελώς, η διαχείριση του άγχους σας και 
η αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο τα συναισθήματά σας δημιουργούν άγχος είναι 
σημαντικά μέρη της διαχείρισης των τικ. Το άγχος είναι αναπόφευκτο μέρος της ζωής και 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο σημαντικούς τρόπους: ρύθμιση των συναισθημάτων 

και ανοχή στη δυσφορία. Αν και τα τικ μπορεί να είναι ακούσια, το να μάθεις να 

αναλαμβάνεις την ευθύνη και να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου είναι ζωτικής 

σημασίας για μια υγιή και παραγωγική ζωή.

• Ρύθμιση των συναισθημάτων: την ικανότητα να διαμορφώνετε τα συναισθήματά 

σας, συμπεριλαμβανομένου του πότε τα έχετε και πώς βιώνετε και εκφράζετε αυτά 

τα συναισθήματα.

• Ανοχή στη δυσφορία: την πραγματική αντιλαμβανόμενη ικανότητά σας να αντέχετε 

τη συναισθηματική δυσφορία.

Η ρύθμιση των συναισθημάτων και η ανοχή στη δυσφορία είναι σημαντικοί τρόποι για 

τη διαχείριση του άγχους, την οικοδόμηση σχέσεων και τη διατήρηση της εργασίας. 

Η μειωμένη ανοχή στο άγχος μπορεί να καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχο των αρνητικών 

αντιδράσεων σε καταστάσεις, ανθρώπους και μέρη. Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων 

σε αυτόν τον τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να εξισορροπήσετε τη διάθεσή σας, να 

κρατήσετε το μυαλό σας συγκεντρωμένο και να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με 

πιο υγιείς τρόπους. Όταν η ρύθμιση των συναισθημάτων και η ανοχή στο άγχος είναι 
χαμηλές, τα τικ μπορεί να αυξηθούν!

Μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων πάνω στις οποίες μπορείτε να εργαστείτε για τη 

ρύθμιση των συναισθημάτων είναι:
•	 Απόσπαση της προσοχής: Μάθετε πώς να αλλάζετε την εστίαση της προσοχής σας 

μακριά από τις ενοχλητικές σκέψεις και τα συναισθήματα.

•	 Φροντίδα του εαυτού: Μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε τις αισθήσεις σας για να 

ηρεμήσετε το μυαλό και το σώμα σας. 

•	 Εστιάστε στα θετικά και τα αρνητικά: Πώς να περιηγηθείτε στο τι θα συμβεί αν 

ανεχτείτε τα συναισθήματα δυσφορίας σας και παρατηρήσετε άλλους τρόπους 

με τους οποίους μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματα που αναδύονται. 

Ένας από τους πιο θεμελιώδεις τρόπους για την ανάπτυξη ισχυρότερης ρύθμισης 

των συναισθημάτων και ανοχής στο άγχος είναι η βαθιά αναπνοή, η οποία βοηθά στην 

ενεργοποίηση του τμήματος του εγκεφάλου μας που διαχειρίζεται το στρες και το άγχος.

Υπάρχουν πολλοί τύποι τεχνικών αναπνοής. Μιλήστε με έναν τοπικό επαγγελματία 

ψυχικής υγείας για ατομικές συστάσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την 

τεχνική αναπνοής που αναφέρεται παρακάτω.

ΑΣΚΗΣΗ ΒΑΘΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
1. 	Κλείστε τα μάτια σας ενώ είστε ξαπλωμένοι ή καθισμένοι ευθεία σε μια καρέκλα.

2.	Εισπνεύστε βαθιά από τη μύτη σας και γεμίστε το στομάχι σας με αέρα, ενώ μετράτε 

μέχρι το έξι. Αν βάλετε το χέρι σας στην κοιλιά σας, θα πρέπει να την αισθανθείτε να 

κινείται προς τα έξω. 

3.	Κρατήστε χαλαρά την αναπνοή μέχρι το τρία.

4.	Μέχρι να μετρήσετε μέχρι το έξι, εκπνεύστε από το στόμα σας ενώ σφίγγετε τα χείλη 

σας σαν να φυσάτε σε καλαμάκι. 
5.	Επαναλάβετε για 2-5 λεπτά.
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6.	Στο τέλος του χρόνου, δείτε αν παρατηρήσετε διαφορές στη στάση του σώματός σας, στη 

μυϊκή ένταση ή/και στη διάθεσή σας.

Αυτή η πρακτική πρέπει να χρησιμοποιείται τακτικά κατά τη διάρκεια περιόδων στρες για να 

βοηθήσει το μυαλό να αντιδράσει με πιο υγιή τρόπο και να μειώσει την απελευθέρωση των 

ορμονών του στρες στον εγκέφαλο. Άλλες τεχνικές που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

είναι η γιόγκα, ο διαλογισμός, το τάι τσι και γενικές πρακτικές ενσυνειδητότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Πολλά άτομα με Τουρέτ και συνυπάρχουσες παθήσεις περιορίζουν ή αποφεύγουν 

δραστηριότητες που τους αρέσουν. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο περιορισμός των 

δραστηριοτήτων μπορεί:
•	 Να οδηγήσει στη μοναξιά.

•	 Να μειώσει την αυτοεκτίμηση.

•	 Να καταστρέψει τις κοινωνικές σχέσεις.

•	 Να επιδεινώσει τα συνυπάρχοντα συμπτώματα όπως το άγχος και την κατάθλιψη.

•	 Να μειώσει την ποιότητα της ζωής. 

Ο προγραμματισμός και η ενασχόληση με ευχάριστες δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσει 
στη βελτίωση των συμπτωμάτων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: συμμετοχή σε μια ομάδα 

υποστήριξης, ένταξη σε ένα σύλλογο, έναρξη ενός χόμπι και χρόνος με αγαπημένα πρόσωπα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Τι είδους γιατρό ή επαγγελματία θα πρέπει να 
επισκεφθώ αν εξακολουθώ να δυσκολεύομαι 
από τα τικ ή/και συνυπάρχοντα συμπτώματα 
ως ενήλικας;
Το είδος του επαγγελματία ιατρού που θα σας βοηθήσει 
περισσότερο εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες 

σας. Ευτυχώς, πολλοί γιατροί, συμπεριλαμβανομένων 

των νευρολόγων, των ψυχιάτρων και ορισμένων 

οικογενειακών γιατρών, είναι γνώστες του Τουρέτ 

και των κοινών συνυπαρχουσών παθήσεων. Ένας 

έμπειρος ιατρός μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες 

σας σε υγειονομική περίθαλψη, να συνταγογραφήσει φάρμακα (εάν χρειάζεται) και να σας 

συνδέσει με άλλες μη ιατρικές υπηρεσίες και πόρους, όπως θεραπευτές ψυχικής υγείας και 
προγράμματα επαγγελματικής και εκπαιδευτικής βοήθειας. Η TAA διατηρεί έναν κατάλογο 

επαγγελματιών με γνώσεις σχετικά με το σύνδρομο Tουρέτ και είναι ένα καλό σημείο να 

ξεκινήσετε την αναζήτηση παρόχου υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή σας.

Δοκίμασα πολλές διαφορετικές θεραπείες για το σύνδρομο Tουρέτ όταν 
ήμουν νεότερος και δεν λειτούργησαν πολύ καλά. Να προσπαθήσω ξανά;
Παρόλο που δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις σχετικά με τις αιτίες και τις θεραπείες του 

Tουρέτ, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα τώρα απ' ό,τι πριν από 10 χρόνια. Νέες θεραπείες 

αναπτύσσονται και δοκιμάζονται συνεχώς- οι αποτελεσματικές θεραπείες γίνονται όλο και 
πιο εύκολα διαθέσιμες. Επιπλέον, ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται και κατά τη νεαρή 

ενήλικη ζωή, γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στις ιατρικές όσο και 
στις μη ιατρικές θεραπείες. Εάν εξακολουθείτε να δυσκολεύεστε με τικ ή/και συνυπάρχοντα 

συμπτώματα στην ενήλικη ζωή σας, αξίζει να αφιερώσετε χρόνο για να συμβουλευτείτε έναν 

επαγγελματία ιατρό σχετικά με τις νέες θεραπευτικές επιλογές που μπορεί να είναι διαθέσιμες. 
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Έχω ακούσει ότι τα τικ μειώνονται ή φεύγουν στην ενηλικίωση. Είναι αλήθεια;
Για πολλά άτομα, τα τικ τείνουν να μειώνονται σε σοβαρότητα ή/και να γίνονται πιο 

σταθερά μετά την εφηβεία. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει για όλα τα άτομα με Τουρέτ και είναι 
δύσκολο να προβλεφθεί αν τα τικ ενός ατόμου θα βελτιωθούν. Η ξαφνική εμφάνιση ή/και 
επιδείνωση των τικ στην ενήλικη ζωή είναι σχετικά σπάνια, αλλά έχει αναφερθεί. Εάν τα τικ 

σας επιμένουν ή επιδεινώνονται κατά την ενηλικίωση, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε 

έναν επαγγελματία ιατρό για να διερευνήσετε πιθανές εξηγήσεις και συστάσεις θεραπείας. 

Η αλλαγή των ρόλων και των ευθυνών που συνοδεύουν την ενηλικίωση (όπως η είσοδος 

στο εργατικό δυναμικό) μπορεί να δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τα άτομα με Τουρέτ, 

γι' αυτό είναι σημαντικό να είστε προληπτικοί στο να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε και να 

αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα τικ και τα συνυπάρχοντα συμπτώματα. 

Τα τικ μου δεν είναι τόσο άσχημα όσο ήταν όταν ήμουν νεότερη, αλλά τα 
συνυπάρχοντα συμπτώματά μου δεν βελτιώνονται (ή επιδεινώνονται). Γιατί;
Πολλοί νέοι με Tουρέτ διαγιγνώσκονται με συνυπάρχουσες παθήσεις. Αν και αυτά τα 

ζητήματα εμφανίζονται συνήθως στην παιδική ηλικία, ο χρόνος είναι διαφορετικός για τον 

καθένα. Αν και τα τικ βελτιώνονται μετά την εφηβεία για πολλούς ανθρώπους, καταστάσεις 

όπως η ΔΕΠΥ και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι πιο πιθανό να επιμείνουν ή 

να επιδεινωθούν στην ενήλικη ζωή. Επιπλέον, για ορισμένα άτομα, οι συνυπάρχουσες 

παθήσεις μπορεί να έχουν αγνοηθεί στην παιδική ηλικία ή να μην έχουν αναπτυχθεί μέχρι 
την ενηλικίωση. Επειδή αυτές οι καταστάσεις συχνά προκαλούν περισσότερες προκλήσεις 

από τα τικ, είναι σημαντικό να αναζητήσετε βοήθεια αν αντιμετωπίζετε συνυπάρχουσες 

παθήσεις, ανεξάρτητα από το αν τα τικ σας έχουν βελτιωθεί.

Δυσκολεύομαι να ελέγξω το θυμό μου, τη διάθεσή μου ή/και άλλα 
συναισθήματα. Πώς μπορώ να μάθω να ελέγχω καλύτερα τα συναισθήματά μου;
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στη διάθεση και τα συναισθήματα ενός ατόμου 

είναι απολύτως φυσιολογικές- οι άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματά τους με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Ωστόσο, ορισμένα άτομα με Tουρέτ αναφέρουν ότι δυσκολεύονται 
να ελέγξουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους σε σημείο που αυτό να προκαλεί 
άγχος και να επηρεάζει την ικανότητά τους να λειτουργούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

οι δυσκολίες στη διαχείριση των συναισθημάτων μπορεί να είναι σημάδι μιας υποκείμενης 

πάθησης, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος. Σε άλλες περιπτώσεις, σχετίζεται με στρεσογόνους 

παράγοντες της ζωής. Πολλοί άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση 

και τα συναισθήματα ενός ατόμου. Αν δυσκολεύεστε να ελέγξετε ή/και να εκφράσετε 

αποτελεσματικά τα συναισθήματά σας, σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε με το γιατρό σας.

Θέλω να κάνω παιδιά κάποια στιγμή, αλλά ανησυχώ ότι επειδή έχω 
τικ, το παιδί μου θα έχει επίσης σύνδρομο Tουρέτ ή τικ. Ποιες είναι 
οι πιθανότητες το παιδί μου να κληρονομήσει τικ/σύνδρομο Τουρέτ;
Αν και η ακριβής αιτία του Tουρέτ δεν είναι σαφής, γνωρίζουμε ότι η γενετική παίζει ρόλο. 

Το γνωρίζουμε αυτό επειδή τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τικ αν 

ο ένας ή και οι δύο γονείς τους έχουν/είχαν τικ. Γνωρίζουμε επίσης ότι το σύνδρομο Tουρέτ 

δεν αφορά ένα μόνο γονίδιο, αλλά μάλλον περιλαμβάνει πολλά γονίδια που αυξάνουν τον 

κίνδυνο ενός παιδιού να το αναπτύξει. Κατά γενικό κανόνα, εάν ο ένας γονέας έχει Tουρέτ, 
υπάρχει περίπου 50% πιθανότητα το παιδί να κληρονομήσει τον κίνδυνο να το αναπτύξει. 
Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που κληρονομούν τον γενετικό κίνδυνο θα έχουν περισσότερες 

πιθανότητες από άλλα παιδιά να εμφανίσουν συμπτώματα σε κάποιο σημείο της ζωής τους.  
Οι ακριβείς πιθανότητες ενός παιδιού να αναπτύξει συμπτώματα του συνδρόμου Tουρέτ, ακόμη 

και αν έχει «επικίνδυνα γονίδια», εξαρτώνται από διάφορους άλλους παράγοντες, πολλούς 

από τους οποίους δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι τα αγόρια 
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έχουν περισσότερες πιθανότητες από τα κορίτσια να αναπτύξουν τικ, αν κληρονομήσουν τα 

«επικίνδυνα γονίδια». Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η σοβαρότητα του Τουρέτ του 

γονέα δεν αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για το αν το παιδί θα αναπτύξει τικ ή για 

τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του.

Υπάρχουν διατροφικές ή φυσικές θεραπείες για τα τικ ή συνυπάρχουσες 
παθήσεις;
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη χρήση 

εξειδικευμένων διατροφών ή συμπληρωμάτων διατροφής για τη θεραπεία του συνδρόμου 

Tουρέτ. Ωστόσο, πολλά άτομα αναφέρουν ότι ορισμένα τρόφιμα ή πρόσθετα τροφίμων, 

όπως τα καφεϊνούχα ποτά, επιδεινώνουν τα τικ τους. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως είναι 
καλή ιδέα να περιορίσετε την πρόσληψη αυτών των τροφίμων. Επιπλέον, ορισμένες 

προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής που περιλαμβάνει 
θρεπτική διατροφή, άσκηση και επαρκή ύπνο μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και τη 

νόηση, να μειώσει τα τικ και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Εάν είναι απαραίτητο, 

ζητήστε βοήθεια από έναν προσωπικό γυμναστή, διαιτολόγο ή θεραπευτή για συμβουλές 

σχετικά με το πώς να κάνετε πρακτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και να επιμείνετε σε έναν 

υγιεινό τρόπο ζωής. Φυσικά, μιλήστε με το γιατρό σας προτού προβείτε σε σημαντικές 

αλλαγές στη ρουτίνα άσκησης ή τη διατροφή σας.
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Η παρούσα δημοσίευση υποστηρίχθηκε από τον αριθμό επιχορήγησης ή 

συμφωνίας συνεργασίας, NU58DD005375-02, που χρηματοδοτήθηκε από 

τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το περιεχόμενό του αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα 

τις επίσημες απόψεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ή του 

Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. 


