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LÍLA ÀMÌ ÀÌLÉRA 
TOURETTE SYNDROME JÁ
Ìtọ́sọ́na fún Ọ̀dọ́

42-40 Bell Blvd., Suite 205, Bayside, NY 11361 Tourette.org 888-4TOURET
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ÀÌLÉRA TOURETTE SYNDROME: ÀWỌN ÌPÌLẸ ̀
•	 Àìléra	Tourette	Syndrome	jẹ́	àkùdé	ọpọlọ	tí	ó	maa	ń	farahàn	ní	ìgbà	èwe	tabi	
nigba	ọ̀dọ́.	TS	jẹ	ara	awọn	àìlèra	tí	wọ́n	jọra	tí	a	mọ̀	sí	Ìṣiṣẹ́gbòdì	Tíìkì.	Tíìkì	
onimọto	ati	tíìkì	olóhùn	ni	awọn	kókó	gbòógì	tí	a	ṣàpèjúwe	ninu	èsì	àyẹ̀wò	TS.	

•	 Tíìkì	aláwọ̀ọ́ká	jẹ	awọn	ìyíkáàkiri	tí	kò	seé	ṣàkóso,	gẹgẹbi	ojú-ṣíṣẹ,	gbígbọn	èjìká	
ati	fífo.	Tíìkì	olóhùn	jẹ	àwítúnwí	awọn	ọ̀rọ̀	tabi	ohùn	tí	eniyan	kò	le	ṣàkóso,	àwọn	
bii	fífa	nnkan	símú,	gbíngbin	ati	títún	ọ̀rọ̀	awọn	ẹlòmìíràn	sọ.

•	 TS	ati	tíìkì	jọra	lọ́pọ̀lọpọ̀	ju	bí	o	ti	lérò	lọ.	TS	ati	Ìṣiṣẹ́gbòdì	Tíìkì	ń	ṣe	ìpalára	fún	
ó	kéré	tan	ọ̀kan	(1)	ninu	ọgọrun	(100)	ọmọ	nigba	èwe.	

•	 Lẹ́yìn	ìgbà	kan,	tíìkì	le	yípada,	iye	ìgbà	tó	ń	ṣe	ni	lè	yípadà,	ati/tabi	ipò	ara	naa	
lè	yípadà.

•	 Awọn	onímọ̀	ìjìlẹ̀	sayẹnsi	kò	tíì	ní	idánilójú	bi	àìléra	Tourette	Syndrome	se	pọ̀tó	
ni	aarin	awọn	ọ̀dọ́.	Pupọ	awọn	eniyan	tí	ó	ní	TS	ń	rí	awọn	àyípadà	rere	nigbati	
wọ́n	di	ọ̀dọ́	tabi	nigba	tí	wọ́n	bá	ṣẹ̀sẹ̀	di	agbalagba,	ṣugbọn	àwọn	mìíràn	maa	
n	tẹ̀síwájú	lati	ni	tíìkì	tí	ó	buru	ni	lemọ́lemọ́	titi	wọ́n	fi	di	agbalagba.	Tí	a	bá	fi	wé	ti	
awọn	ọmọdé,	ọpọlọpọ	awọn	agbalagba	jábọ̀	pé	tíìkì	awọn	durodeede,	wọ́n	jàbọ́	
pé	irúfẹ́	tíìkì	awọn,	iye	ìgbà	tí	ó	ń	ṣe	wọ́n	tabi	ipò	ara	kò	tí	tíìkì	na	ń	ṣe	kò	yípadà.	

•	 A	kò	mọ	ohun	tí	ó	ǹ	fa	tíìkì.	Àìléra	Tourette	Syndrome	ṣábà	maa	ń	wáyé	ninu	ẹbi,	
ìwádìí	sì	ti	fi	ìdí	rẹ̀	mùlẹ̀	pe	jiini	(genes)	wà	lara	awọn	okùnfà	rẹ.	Awọn	oniwadi	ń	
tẹsiwaju	lati	wá	awọn	jiini	(genes)	ati	awọn	ohun	mìíràn	tó	ṣeéṣe	kó	fa	TS.

Tí	o	bá	fẹ́	mọ̀	sii	nípa	Àìléra	Tourette	Syndrome	tabi	lati	wá	dokita	ní	àyíka	rẹ,	jọwọ	
kàn	sí	Àjọ	Tourette	ní tourette.org tabi	nipa	pípe888-4TOURET. 

A piyamọ ohun èlò irinṣẹ́ yii lati jẹ atọ́na fún awọn ọd̀ọ́ tí wọ́n ń kọ lati gbé 
ìgbésí ayé wọn pẹl̀ú àìléra Tourette Syndrome (TS). Ọpọlọpọ eniyan maa 
n ṣe àsiṣe rírò pe àìsàn TS jẹ́ àìsàn ìgba kékeré ẹni, ṣíbẹ ó se pàtàkì lati mọ ̀
pé àìsàn TS ń ṣe gbogbo eniyan láì fi ti ọjọ́ ori ṣe. Jíjẹ́ ọd̀ọ́ ati dídi agbalagba 
n ṣafihan awọn àdojúkọ túntún ati àwọn àǹfàní tuntun. Ọpọlọpọ awọn 
ìyípòpadà lò wá ti eniyan bá ní TS, ọpọlọpọ nnkan ni ẹni naa sì ní lati kọ. 
Atọ́nà yii ń ṣiṣẹ́ bi ohun tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ nipa àwọn ìrírí aye tí ó lè làkọjá. 

Ninu ohun èlò irinṣẹ́ yii, wàá ri àwọn àlàyé lori awọn oriṣiriṣi awọn àkòrí tí 
yoo ràn ọ́ lọ́wọ́, àwọn bi: àwọn àlàyè kukuru lori TS ati awọn àkùdé tí wọ́n 
jọ maa ń rìn pọ;̀ àwọn ìlànà ìtọ́jú tó le ṣiṣẹ; ṣíṣípòpadà lọ sí ile-ẹkọ girama, 
kọlẹẹji ati bíbẹr̀ẹ ̀iṣẹ́; nini àwọn ọgbọ́n ìwà àwùjọ ati dídọ́ọr̀ẹ́; ṣíṣàkóso 
wàhálà; àti àwọn ibeere ti awọn ọd̀ọ ̀lè ní nípa gbígbé ayé pẹl̀ú TS.
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ÀWỌN ÀKÙDÉ IPÒ ÌLÉRA ALÁRÌNPỌ̀
Ẹnikan	tí	ó	ní	TS	lè	ní	àkùdé	ipò	ìléra	
alárìnpọ̀	kan	tabi	jù	bẹ́ẹ̀	lọ.	Awọn	
àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	yii	lè	dàmú	
ẹni	jú	àwọn	tíìkì	fúnrawọn	lọ.	Láàrín	
awọn	eniyan	tí	àyẹ̀wò	fi	hàn	pé	wọ́n	ní	
TS,	èsì	àyẹ̀wò	fi	hàn	pé	ìdá	86%	nínú	
wọn	ní	ó	kéré	tan	àìléra	kan	mìíràn.	
Àwọn	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	tó	
wọ́pọ̀	jù	lè	jẹ́:	ìṣòro	kíkọ	ìwé,	sísoríkọ,	
àìbàlẹ̀	ọkàn,	ADHD	(àìlèpọkàpọ̀/àìbalẹ̀	
ara),	ìṣòro	kíkọ́	ìwé,	níní	ìṣòro	nigba	ti	
àyípadà	bá	wà,	àìlèpọkanpọ̀	ati	ìrunú.	
Àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	tó	wọ́pọ̀	
mìíràn	ní	ìsòro	wíwa	nǹkan	mọ́yà	láìníjàánu,	tabi	tàbí	OCD	ní	kúkúrú,	èyí	ti	ó	jẹ	mọ	
ṣíṣe	nǹkan	lọ́nà	kan	pàtó	tàbi	tí	yoo	fi	dára	lójú	wọn.	

Àwọn	kan	tí	wọ́n	ni	TS	tún	ní	ìṣòro	kíka	ati	kíkọ̀	ẹ̀kọ́	ìṣirò	ati	ṣíṣe	iṣẹ́	lori	àlàyé.	
Àwọn	ìṣòro	wọnyi	lè	ṣẹ̀dá	awọn	ìpènijà	pataki	ní	ile-iwe	ati	ní	ibi	iṣẹ̀.	

Ní	àfikún,	awọn	eniyan	tí	ó	ní	TS	lè	ní	ìrírí	àwọn	ìṣòro	mìíràn	bíi:	ìṣòro	rírí	oorun	sùn,	
ìṣòro	àìlèṣàkóso	ìbínú,	ìṣòro	àìlèkóraẹniníìjánu,	kíkórira	kí	a	fí	ọwọ	kan	ni,	kíkórira	
ohùn,	ìtọ́wò,	tabi	òórùn	ati	àwọn	ìṣòro	àìlọ́ọ̀rẹ́	ati	níní	ọ̀rẹ̀	fún	ìgbà	pípẹ́.

ÌLÒKULÒ OÒGÙN
Àwọn	kan	maa	ń	lo	oògùn	nílòkulò,	bii	
ọtí	ati	awọn	oògùn	mìíràn	lati	dojúkọ	
tíìkì	ati	awọn	àkùdé	tí	ó	ń	bá	tíìkì	rìn	
pọ̀.	Ìlòkulò	oògùn	lè	ni	ipa	bururu	lori	
ayé	ẹni	bii	níní	ipa	buburu	lori	ìlera,	
iṣẹ́,	ilé-ìwé	ati	awọn	ìbánidọ́ọ̀rẹ́	ẹni.	
Awọn	ami	ìlòkulò	oògùn	nìyí:	
•	 Lílo	awọn	oògùn	tó	pọ̀/	fún	ìgbà	
pípẹ̀	ju	bí	a	ti	pinnu	rẹ̀	lọ.	

•	 Fífẹ́	dín	ìlòkúlò	oògùn	kù	sugbọn	tí	
kò	seéṣe.

•	 Lílo	ọ̀pọ̀lọpọ̀	àkókò	lati	wa	oògùn	naa.	
•	 Lílo	ọ̀pọ̀lọpọ̀	oogùn	naa	lati	rí	èsì	tí	a	fẹ.
•	 	Àwọn	ifẹkufẹ	ati/tabi	awọn	aami	aisan	yíyọ	kúrò.
•	 Lílo	oògùn	naa	ní	ìgbà	tó	léwu	(fún	apẹrẹ-	ṣaájú	wíwakọ̀).
•	 Títẹ̀síwájú	lati	maa	lo	oògùn	pẹlu	wàhálà	láwùjọ,	wahala	láàrín	ojúlùmọ̀,	wàhálà	tó	
jọ	mọ́	ti	iṣẹ́.

Tí	ìwọ	tabi	ẹnikan	tí	o	mọ̀	bá	ń	dojúkọ	wàhálà	àṣìlo	oògùn,	o	lè	pe	Àjọ	Ìlòkulò	Oògùn	ati	
Isẹ́	Ìléra	Ọpọlọ	lọfẹẹ	ní	ìgbàkugbà	(24/7),	ni	ìdákọ́kọ́	1-800-662-HELP	(4357)	tabi	ṣabẹwo	
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sí samhsa.gov Fún	àlàyé	lẹ́kùnrẹ́.	Àjọ	yii	ń	darí	awọn	eniyan	lọ	sí	ilé	itọju	ti	agbègbè,	
awọn	ẹgbẹ	alátìlẹyìn,	ati	awọn	àjọ	tó	wà	ní	agbègbè,	ati	awọn	ohun	èlò	ọ̀fẹ́	mìíràn.

ÌTỌ́JÚ FÚN ÀÌLÉRA TOURETTE SYNDROME
Nigbati	tíìkì	bá	jẹ	ìwọnba	tí	ó	ṣì	ṣeé	ṣàkóso,	kò	nílò	ìtọ́jú.	Ẹ̀wẹ̀	tí	tíìkì	bá	ń	yọnilẹ́nu,	
a	lè	pèsè	ìtọ́jú.	Ìgbésẹ̀	àkọ́kọ́	fún	gbígba	ìtọ́jú	ni	ki	a	ṣe	àyẹ̀wò	ní	ọ̀dọ	akọ́ṣẹ́mọṣẹ́	
oniṣegun	tó	mọ̀	nípa	TS.	Nígbà	tó	jẹ́	pé	àwọn	dokita	mìíràn	ní	ìrírí	nípa	títọ́jú	
àìléra	tíìkì,	ó	dára	kí	a	ṣe	àyẹ̀wò	lọdọ	akọ́ṣẹ́mọṣẹ́	onímọ̀	ìjìnlẹ̀	bii	neurologist	tabi	
psychiatrist.	Dọkita	rẹ	lè	fún	ọ	ní	imọran	ibi	tí	o	le	lọ	tabi	ṣabẹwo	si tourette.org/
find-a-doctor lati	wá	akọ́ṣẹ́mọṣẹ́	onímọ̀	ìjìnlẹ̀.	Itọ́jú	fún	TS	lè	jẹ́	ìtọ́jú	ìhùwàsí	ẹni	ati/
tabi	oògùn	lílò.	Fún	ọpọlọpọ	eniyan,	àpapọ̀	mejeeji	ni	ó	ṣiṣẹ́	daadaa	jù.	

O	ní	lati	ṣiṣẹ́	pẹlu	dokita	tó	mọ̀	nípa	TS	tó	sì	ní	òye	àwọn	àṣàyàn	ìtọ́jú	tó	wà.	Ó ṣe 
pataki lati mọ ̀pé ìwọ nikan kọ lò ń dá kojú èyí, ati pé ó lè gba akoko díẹ ̀lati 
mọ ọǹà tí yoo ṣiṣẹ́ jùlọ fún ọ.

ẸK̀ÚNRẸ́RẸ́ ÌDÁSI ÌHÙWÀSÍ FÚN TIIKI (CBIT)
Ẹ̀Kúnrẹ́rẹ́	Ìdási	Ìhùwàsí	Fún	Tíìkì	(CBIT,	tí	à	ń	sọ	lẹnu	bii	“see-bit”)	jẹ́	ìtọ́jú	ìhùwàsí	
ẹni	láìlo	oògùn	eyiti	ìwádìí	ìṣègùn	ti	fi	hàn	pé	ó	ń	mú	àdínkù	bá	tíìkì	lára	ọmọdé	ati	
agbalagba.	Ìwádìí	ti	fi	hàn	pé	ní	ọ̀pọ̀	ìgbà,	CBIT	ń	ṣiṣẹ́	daadaa	bii	oògùn	tí	ń	ṣiṣẹ́,	ati	
pé	wọ́n	maa	ń	dába	rẹ	lati	lò	gẹ́gẹ́	bi	ìtọ́jú	àkọ́kọ́.	

Awọn	ẹ̀yà	pataki	CBIT	mẹta	ló	wà:
•	 Kíkọ	ẹni	naa	ní	ẹ̀kọ́	lati	mọ̀	síi	nípa	àkùdé	tíìkì	ti	ó	ní	ati	ìmọ̀lára	pé	ìṣesí	tíìkì	fẹ́	
ṣe	wọn.

	 Kìkọ̀	àwọn	ènìyàn	lati	hùwà	mìíràn	tí	ó	yàtọ̀	nígbà	tí	wọ́n	bá	ní	imọ̀lára	pé	ìṣesí	
tíìkì	fẹ́	ṣe	wọn.	

	 Ṣíṣe	àyípadà	sí	àwọn	iṣẹ́	ojoojúmọ́	ní	ọ̀nà	tí	ó	lè	ṣe	ìrànwọ́	lati	dín	àrùn	tíìkì	kù.	

CBIT	lè	dàbí	ilànà	ìlera	tí	ó	rọ̀rún,	ṣugbọn	ṣe	akiyesi	pé	ó	nílo	ìgbìyànjú	ati	àkókò	
fún	CBIT	lati	ṣiṣẹ́,	bii	eyikeyi	ọgbọ́n	tuntun.	CBIT	máa	ń	rọ̀rún	bi	ọjọ́	ṣe	ń	nlọ	ati	pe	
ọpọlọpọ	eniyan	maa	ń	ní	iriri	adinku	tíìkì.	CBIT	wúlò	lọpọlọpọ	nigbati	tíìkì	ba	buru	
tí	ó	sì	ń	dààmú	ìgbé	ayé	ẹni	lojoojumọ.	A	kò	se	àgbékalẹ̀	CBIT	lati	ṣe	ìtọ́jú	awọn	
àkùdé	ipò	ìlera	mìíràn	tí	ń	bá	tíìkì	rìn.	

Fún	àlàyé	lẹ́kùnrẹ́	lori	CBIT,	ṣabẹwo	sítourette.org/cbit.

AWỌN OÒGÙN TIIKI
Tí	o	bá	ní	tíìkì	tí	ó	pọ̀	tabi	èyí	tí	ó	lágbárá,	dokita	rẹ	lè	dábàá	àwọn	oògùn	kan	fún	ọ.	
Bí	ótilẹ̀	jẹ́pé	ògùn	lè	ṣe	iranlọwọ,	kìí	ṣe	àwòtán	fún	tíìkì.	

Haloperidol	(Haldol),	Pimozide	(Orap),	ati	Aripiprazole	(Abilify)	nìkan	ni	àwọn	
oògùn	ti	Àjọ	tó	ń	rí	sí	Oúnjẹ	ati	Oògùn	ní	ilẹ̀	Amẹrika	(FDA)	fọwọ́	sí	lati	tọju	àrùn	tíìkì	
lọ́wọ́lọ́wọ́	bayii.	Rii	dájú	láti	bèèrè	lọ́wọ́	dọ́kítà	rẹ	nípa	àwọn	àǹfàní	àti	àwọn	ewu	
lílo	èyíkéèyí	àwọn	oògùn.

Fún	àlàyé	lẹ́kùnrẹ́rẹ́	lori	awọn	àṣàyàn	oògùn,	ṣàbẹ̀wò	sí	tourette.org/pharmacology.
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ÌTỌ́JÚ ÀWỌN ÀKÙDÉ IPÒ ÌLÉRA 
ALÁRÌNPỌ̀
Ní	ọ̀pọ̀	ìgbà,	àwọn	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	
maa	ń	fa	ìṣòro	ati	idaamu	ju	tíìkì	lọ.	Ìtọ́jú	
àwọn	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	yàtọ̀	sí	èyí	tí	
wọ́n	fi	ń	tọ́jú	tíìkì.	Ní	àfikún,	àwọn	àkùdé	ipò	
ìléra	alárìnpọ̀	kan	bii	ADHD,	lè	jẹ́	kí	ó	nira	lati	
kọ	ẹkọ	ìlànà	ìtọ́jú	Ìhùwàsí	CBIT.	Ní	irú	awọn	
ìṣẹ̀lẹ̀	wọnyi,	a	gbọ́dọ̀	kọ́kọ́	tọ́jú	àwọn	àkùdé	
ipò	ìléra	alárìnpọ̀.	Ṣíṣe	ìtọ́jú	àwọn	àkùdé	ipò	
ìléra	alárìnpọ̀	ṣábà	maa	la	líloogun	kọja,	ìtọ̀jú	
ìpò	ìlera	ọpọlọ	tabi	àpapọ̀	mejeeji.	Ìwádìí	ti	fi	
hàn	pé	fún	ọ̀pọ̀	àwọn	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	bii	ìṣoríkọ́,	àìbalẹ̀	ọkàn,	ati	OCD,	àpapọ̀	
oògùn	ati	saikotẹrapi	(psychotherapy)	ló	ṣiṣẹ́	jù.	

SAIKOTẸRAPI (PSYCHOTHERAPY) FÚN ÌTỌ́JÚ ÀKÙDÉ  
IPÒ ÌLÉRA ALÁRÌNPỌ̀
Saikotẹrapi	jẹ́	ṣíṣiṣẹ́pọ̀	pẹlu	akọ́ṣẹ́mọṣẹ́	
onisegun	ìléra	ọpọlọ	lati	túbọ̀	loye	
awọn	ìpènija	rẹ	ati	lati	kọ	bi	o	ṣe	le	
fara	dàá	lọ́nà	tí	ó	dára.	A	ṣábà	maa	ń	
lo	saikotẹrapi	pẹlu	oògùn.	Ọpọlọpọ	
oriṣiriṣi	saikotẹrapi	ló	wà.	Irú	èyí	tí	ó	
dára	jùlọ	fún	ọ	dá	lórí	irú	àwọn	ìṣòro	tí	
o	ní,	ipò	tí	o	wà	ati	awọn	ohun	tí	o	yàn	
láàyò.	Saikotẹrapi	ń	kọ́	àwọn	eniyan	lati	
ṣe	ìdánimọ̀	ati	àyípadà	àwọn	ìlànà	tí	kò	
ran	bí	wọ́n	ṣe	ń	ronú,	hùwà	ati	bí	wọ́n	
ṣe	ń	pa	nnkan	mọ́ra	lọ́wọ́	kí	wọ́n	lè	ní	
agbara	lati	kojú	ìṣẹ̀lẹ̀	ati	wahala	àyíká	ni	
aye	wọn	lojoojumọ.	

Tí	o	bá	ní	ìmọ̀lára	pé	ò	ń	kojú	awọn	ààmì	àìsàn	tó	jọ	mọ	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀,	mọ̀	
wípé	o	kò	dá	wà.	Ó	yẹ	kí	o	bá	àwọn	òbí	rẹ	tabi	ẹni	kan	tí	o	finú	tán	pẹlu	dokita	sọrọ	
lori	àwọn	ààmì	àìsàn	yii	lati	piyamọ	ètò	ìtọ́jú	tí	yoo	ṣiṣẹ́	jùlọ	fún	ọ.	
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ÌMÚPADÀBỌ̀SÍPÒ ATI ÀWỌN ÌṢẸ MIRAN
Àwọn	ìlànà	mìíràn	tí	o	lè	ṣe	iranlọwọ	fún	ilọsiwaju	igbesi	aye	rẹ	pẹlu	TS	lojoojumọ	
ati	awọn	ààmì	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀.	Awọn	iṣẹ	naa	níwọnyi	bíótilẹ̀jẹ́pe	wọ́n	ju	
ìwọ̀nyí	lọ:	ìtọ́jú	ìhùwàsí,	ìtọ́jú	ailera	ti	ara,	ati	awọn	iṣẹ	tó	jẹ	mọ́	ìtọ́jú	ìṣòro	ọ̀rọ̀	sísọ	
ati	èdè.

•	 Ìtọ́jú	àwọn	ìṣòro	lẹnu	Iṣẹ	(OT)	-	Ìtọ́jú	lati	mú	ilọsiwaju	bá	igbesi	aye	ẹni	lojoojumọ	
nipasẹ	iyipada	àyíká	ati	ìṣètò	awọn	ìwà	ilera	ati	awọn	ilana	ojoojumọ	ní	ilé,	ile-
iwe,	ibi-iṣẹ́,	agbègbè	ati	awọn	ètò	mìíràn.

•	 Ìtọ́jú	ailera	ti	ara	(PT)	-	Ìtọ́jú	ailera	lati	ṣe	ìmúpadàbọ̀sípò,	ìtọ́jú	ati	ìgbélárugẹ́	àgọ́	
ara	ẹni.

•	 Ẹ̀kọ̀	lori	ọ̀rọ̀	sísọ	ati	èdè	(SLP)	-	Ìtọ́jú	ọ̀rọ̀	sísọ,	èdè,	ibaraẹnisọrọ	awujọ,	
ibaraẹnisọrọ	ọlọ́pọlọ	ati	awọn	gbígbé	àwọn	àkùdé	àgọ́	ara	mì.

•	 Ti	tíìkì	rẹ	tabi	awọn	ààmì	àkùdé	ipò	ìléra	alárìnpọ̀	bá	pa	àwọn	iṣẹ́	rẹ	ní	ilé,	ibi	iṣẹ́,	
ilé-ìwé	ati	àwùjọ	lára,	bíbéèrè	fún	ìmúpadàbọ̀sípò	lè	ṣe	ìrànwọ́.	Àwọn	wọnyi	ni	díẹ̀	
ninu	àwọn	ibeere	tí	o	le	beere	lọwọ	ile	ìwòsan	nigba	ti	o	bá	ìtọ́jú:
•	 Ṣé	ile-iṣẹ	rẹ	n	funni	ni	itọju	àlàfibọ	̀pẹlu	OT,	PT	ati	SLP?
•	 Ṣé	o	gba	ẹk̀ọ́	pataki	tabi	iwe-ẹri	ní	awọn	ẹka	tó	wà	lókè	yìí?
•	 Ṣe	o	ni	ẹk̀ọ́	pataki	tí	a	piyamọ	lati	tọju	alaisan	TS	(tabi	eyikeyi	awọn	àkùdé	ipò	ìléra	

alárìnpọ	̀tí	ò	ń	tọ́jú)?

MỌ ẸT̀Ọ́ RẸ
Ẹ̀ka	Ìdájọ́	ti	Ilẹ̀	Amẹrika	ka	TS	sí	awọn	ailera	àláàbọ̀	ara.	Nígbà	tó	jẹ́	pé	àwọn	eniyan	
kan	le	ṣàkóso	àìléra	Tourette	Syndrome	won	pẹlu	ìgbàmọ́ra	díẹ̀	tabi	láìsí	ìgbàmọ́ra,	
ó	ṣe	pataki	fún	ọ	lati	mọ	ẹ̀tọ́	rẹ	lábẹ̀	òfin.	Èyí	ṣe	pataki	nitori	pé	nigbamìíràn	awọn	
eniyan	maa	ń	fi	ojú	burúkú	wo	àwọn	tí	wọ́n	ni	aisan	TS	bíótilẹ̀jẹ́pé	wọ́n	n	ṣàkóso	
àwọn	àmì	àìsàn	wọn	láì	fa	ewu	fún	ara	wọn	tabi	awọn	ẹlòmìíràn.	
Àwọn	tí	wọ́n	ní	TS	ní	ẹ̀tọ́	sí:
•	 	Gbígba	ilé	láìṣègbè	labẹ	ofin	Gbígbélé	Láìṣègbè	ti	Ẹka	Idajọ.
•	 	Gbígba	ètò	ẹ̀kọ́	tí	ó	yẹ	ati	àwọn	ibùgbé	ìdánwò.
•	 Níní	ẹ̀tọ́	si	ìgbaniṣíṣẹ́	aláìṣègbè	ati	ìgbéga	lẹnu	iṣẹ́.
•	 	Ìgbàmọ́ra	tó	ṣe	déédéé	ni	ibi	iṣẹ́	kí	wọ́n	ṣe	iṣẹ́	wọn	tó	ṣe	pàtàkì.
•	 	Ìrìn-àjò	òfurufú	láìsí	ìhàlẹ̀mọ́ni	nitori	tíìkì.
•	 	Lílo	awọn	ọ̀nà	ìrìnà	mìírànláìsí	ìhàlẹ̀mọ́ni.
•	 	Ṣe	iṣẹ́	èyí	tí	wọ́n	kàwé	gboyè	fún,	láìsì	ìdádúró	lẹnu	iṣẹ́	nitori	àìsàn	wọn.
Fún	àlàyé	lẹ́kùnrẹ́	lori	awọn	ẹ̀tọ́	ìjọba	àpapọ̀	ati	ìkónimọ́ra,	ṣàbẹ̀wò	sí	
tourette.org/ADA.
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ÌYÍPÒPADÀ SÍ ILÉ-ÌWÉ 
GIRAMA
Lílọ	sí	ilé-ìwé	gìga	lè	jẹ	ohun	tó	ń	dáyà	
já	ni,	síbẹ̀	o	lè	jẹ	àkókò	tó	dùn	mọ́ni.	
Nígbàmìíràn,	níní	àísán	TS	lè	jẹ́	àfikún	
ìpènijà	ní	àkókò	ilé-ìwé	gíga.	Àwọn	ojúgbà	
rẹ	lè	dójú	lé	ọ	kí	wọ́n	sì	dúnkokò	mọ́	nitori	
tíìkì	rẹ.	Àwọn	ọmọ	ilé-ìwé	mìíràn	le	beere	
lọwọ	rẹ,	“Kíni	ìdí	tí	o	fi	ń	ṣe	bẹ́ẹ̀?”,	Kí	wọ́n	
sí	se	àfarawé	tíìkì	rẹ.	

Ọ̀kan	ninu	àwọn	ìdí	tí	awọn	ọmọ	ilé-ìwé	lè	
fí	dójú	lé	ọ	ni	pé	wọ́n	kò	mọ	ohun	tí	TS	tabi	
tíìkì	jẹ.	Kíkọ́	àwọn	ọmọ	ilé-ìwé	rẹ	ati	àwọn	
olùkọ́	nipa	àìléra	Tourette	Syndrome	lè	
mú	kí	nǹkan	rọrùn	fún	ọ.	O	lè	lọ́ra	tabi	gbọ̀nrìrì	nípa	ṣiṣé	èyí	nitori	o	kò	fẹ́	kí	gbogbo	
wọ́n	dójú	lé	ọ.	Ṣugbọn,	má	yọ	ara	rẹ	lẹ́nu-níní	àìbálẹ̀	ọkàn	jẹ́	ìmọ̀lára	àdáyébá.	Lọ́pọ̀	
ìgbà,	ìdàkejì	ni	ó	maa	ń	ṣẹlẹ̀.	Ọ̀pọ̀lọpọ̀	awọn	ọ̀dọ́	tí	ó	ní	TS	jábọ̀	pé	àwọn	ọ̀kan	awọn	
maa	ń	balẹ̀	lọdọ	awọn	ojúgbà	wọn	lẹ́yìn	ètò	ìdánilẹkọ.	Ọ̀pọ̀lọpọ̀	tilẹ̀	maa	ń	jábọ̀	pé	
tíìkì	wọ́n	dínkù	nitori	hílàhílo	wọn	dínkù	àti	pàápàá,	àìbalẹ̀	ọkàn	tí	wọ́n	maa	ń	ni	
láwùjọ	wọ́n	ti	dínkù.	

Fún	àwọn	ohun	èlò	lati	ṣe	ètò	ìdánilẹ́ẹ̀kọ́	fún	awọn	ọmọ	kilaasi	rẹ	lori	TS,	ṣàbẹ̀wò	sí	
tourette.org/educating-classmates.	Ní	àfikún,	o	lè	pe	Aṣojú	Ọ̀dọ́	ti	Àjọ	Tourette	
kan	lati	wa	ṣe	ìdánilẹ́ẹ̀kọ́	ní	ilé-ìwé	rẹ.	Ètò	Aṣoju	Ọdọ̀	ti	TAA	kẹ́	ìkórajọpọ̀	awọn	ọdọ́	tí	
a	kọ́	lati	sọ̀rọ̀	nípa	TS.	Kọ́	ẹ̀kọ́	sii	nípa	ètò	naa	ní	tourette.org/youth-ambassador.

ÌYÍPÒPADÀ SÍ KỌLẸẸJI
Ìyípòpadà	lati	ile-iwe	girama	sí	
kọlẹẹji	lè	jẹ	ìlànà	tó	nira	tó	sì	tún	
ní	èrè.	O	lè	kúrò	ní	ilé	fún	ìgbà	
akọ́kọ́	ati	pé	o	ní	lati	kọ	lati	dágbé.	
O	ṣeéṣe	kí	o	ní	òmìnira	ati	ààyè	díẹ̀	
sii.	Ìwọ	fúnrararẹ	gbọ́dọ̀	mójútó	
ètò	ẹ̀kọ́	àti	ìtọ́jú	ara	rẹ.	

Àwọn	ìbánidọ́ọ̀rẹ́	àwùjọ	ti	a	se	ni	
kọlẹẹji	naa	ṣe	pàtàkí	wọ́n	sì	nítumọ̀.	
Síbẹ̀síbẹ̀,	ṣíṣe	ìpinnu	bóyá	o	fẹ	sọ	
fún	àwọn	eniyan	nipa	TS	rẹ	tabi	
ṣiṣe	ipinnu	igba	ti	o	fẹ́	sọ	fún	wọn	
lè	jẹ́	èyí	tó	lágbára.	O	lè	fẹ	lati	sọ	oòtọ́	fún	awọn	ọ̀rẹ́	rẹ	nípa	ipò	ìléra	rẹ.	Ó	ṣeése	kí	
àwọn	ọ̀rẹ́	jẹ	olóye	eniyan	kí	wọ́n	ṣì	ṣàtìlẹyìn.	

Ó	dára	tí	o	bá	nílò	irànlọ́wọ́.	Kò	dabi	ile-iwe	girama,	nibiti	àwọn	òbí	rẹ	ti	ṣèdúró	fún	àwọn	
ohun	tí	o	nílò	ati	ibùgbé	rẹ,	o	ṣeése	kí	o	dá	èyí	se	ní	kọlẹẹji.	Tí	o	bá	nílò	ibugbe,	o	lè	kàn	
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sí	ọfiisi	tó	ń	mójútó	àwọn	aláàbọ̀-ara	ní	kọlẹji	rẹ.	Awọn	ile-iwe	kọlẹẹji	gbọ́dọ̀	gba	àìléra	
Tourette	Syndrome	gẹgẹbi	ailera	tí	ó	yẹ	ní	iyara	ìkàwé.	Ọ̀pọ̀lọpọ̀	awọn	kọlẹẹji	ló	ní	ọfiisi	
tó	ń	mójútó	àwọn	aláàbọ̀-ara	tabi	ojúkò	àwọn	ohun	èlò	tí	ó	lè	ràn	ọ́	lọ́wọ́	gba	àwọn	
ohun	tí	o	nílò	lati	bá	àìní	rẹ	pádé.	Awọn	ile-iwe	kọlẹẹji	yoo	nilo	ìwé	àkọsílẹ̀	ati	awọn	
ẹ̀rí	àyẹ̀wò	rẹ,	ati	àwọn	àlàyá	pàtó	lori	àwọn	ibugbe	tí	o	nílò.	

Tí	o	bá	nílò	ìdánilẹ́ẹ̀kọ́	síwájú	sii	tabi	ẹ̀kọ́	ìlànà	ìgbaniṣíṣẹ́,	àwọn	ètò	iṣẹ́	ìmúbọ̀sípò	
lè	wúlò	fún	ọ.	Ní	àfikún,	o	lè	ní	àǹfàní	sí	àfikún	owó	ati	awọn	ohun	èlò	atilẹyin	fún	
awọn	ọ̀dọ́	tí	wọ́n	ni	TS	lati	ọwọ́	àjọ	ìpínlẹ̀	tabi	ìbìlẹ̀	tó	n	ṣe	àwọn	ètò	iṣẹ́	ìmúbọ̀sípò.

Ọ̀pọ̀lọpọ̀	awọn	ohun-èlò	agbègbè	ló	wà	lati	ṣèrànwọ́	fún	awọn	agbalagba	tí	wọ́n	ni	
àìléra	Tourette	Syndrome	nípa	wíwá	ọ̀nà	lati	ní	àwọn	àfojúsùn	wọn	kí	wọ́n	sì	gbáyé	
lọ́nà	tó	nítumọ̀.	Fún	àlàyé	lẹ́kùnrẹ́	lori	awọn	ohun-èlò	wọ́nyì,	o	lè	ṣàbẹ̀wò	sí	ọọfisi	
àjọ	ìbìlẹ̀	fún	àwọn	ètò	iṣẹ́	ìmúbọ̀sípò	tabi	TAA	Center	of	Excellence.	Kọ́	ẹ̀kọ́	síwájú	síi	
nípa	TAA	Center	of	Excellence	ní	tourette.org/centers-of-excellence.

ÌYÍPÒPADÀ SÍ IBI-IṢẸ́
Ìyípòpadà	lati	ile-iwe	si	ibi-iṣẹ́	lè	jẹ́	èyí	tó	le	fún	ẹnikẹ́ni	ṣùgbọ́n	ó	tún	le	nira	pàápàá	
fún	àwọn	tí	wọ́n	ní	àìsàn	TS.	Àwọn	eniyan	tí	wọ́n	ní	TS	wà	ní	gbogbo	abala	ati	ẹk̀a	iṣẹ.́	
Abala	kan	tó	ṣe	pataki	nipa	ìyípòpadà	lati	ilé-ìwé	sí	ibi-iṣẹ́	ní	níní	ìdánimọ	ati	ṣíṣe	
àmúlò	àwọn	okun	rẹ.	Mọ̀	pé	TS	kò	ní	lati	jẹ́	ìdèná	fún	àwọn	ohun	tí	o	fẹ́	ṣe	ní	ìgbésí	
ayẹ́	rẹ.	Àwọn	kókó	gbòǹgbò	tí	ó	lè	se	ìrànwọ́	fún	ọ	lati	yípòpadà	lati	ilé-ìwé	sí	ibi-iṣẹ́	
ni	a	kọ	sí	ìsàlẹ̀	wọ̀nyí.

Ránti àwọn ohun mẹta wọǹyí:

Dúróni´ rere. 

Ní	ọkàn	rere	nípa	TS,	
agbára	rẹ	àti	ọjọ́	ọ̀la	rẹ.	Di	
ìwa	tó	dára	mú	ni	gbogbo	
ìgbà	tí	ó	fi	ń	wá	iṣẹ́,	nínú	
ètò	ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò,	àti	
nígbàtí	ó	bá	ń	kọjá	lọ	sí	ẹnu	
iṣẹ́.	Ìwà	rere	rẹ	yí	ò	ràn	dé	
ọ̀dọ̀	àwọn	tó	wà	ni	àyíká	rẹ.

JáFáfá. 

Ṣètò	síwájú,	kí	o	sì	ní	ìrònú	
tíó	bójúmu	nípa	bóyá	TS	
àti	àwọn	ipò	àjọ-wáyé	rẹ	
ṣeéṣe	kí	ó	ní	ipa	lórí	ìjáfáfá	
rẹ	lẹ́nu	iṣẹ́	lójoójúmọ́.	
Ronú	nípa	àwọn	okun	àti	
àìlera	rẹ,	bí	o	ṣe	lè	lo	okun	
rẹ	láti	ṣe	àṣeyọrí	kí	o	sì	ní	
inúdídùn	ní	ibi	iṣẹ́.

Máa	Ṣe déédé. 

Ní	òye	pé	ìdíwọ́	ati	ìdénà	
máa	wà.	Rí	ìdènà	gẹ́gẹ́	bí	
ìpènijà	tí	o	le	borí.	Ní	pàtakì	
jùlọ,	máṣe	jáwọ́	tàbí	fi	àkókò	
sòfò	nígbàtí	àwọn	nkan	ba	
le.	Ni	àwọn	afojúsùn	kí	o	si	
ṣiṣẹ́	tọ̀	wọ́n	lẹ́hìn.
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ṢAÁJÚ ÌFỌ̀RỌ̀WÁNILẸ́NUWÒ
Àìléra	Tourette	Syndrome	ko	ṣe	àlàyé	ohun	tí	o	jẹ́.	Ronú	lori	àwọn	okun	ati	àìlágbára	
rẹ.	Ronú	lori	awọn	irú	isẹ́	tó	wù	ọ	lati	ṣe	ati	bi	àìsàn	TS	ṣe	le	nípa	lori	iṣẹ́	yẹn.	O	lè	
ràn	ọ́	lọ́wọ́	lati	kọ	àwọn	èrò	rẹ	sílẹ̀	kí	o	sì	piyamọ	ètò	lati	mọ̀	dájú	pé	awọn	iṣẹ́	tó	wà	
ní	ìbámu	pẹlu	ọgbọ́n	rẹ	ni	ò	ń	wá.	Tí	o	bá	ń	ṣe	iyèméjì,	kàn	sí	ọọfisi	àjọ	ìbìlẹ̀	tó	n	ṣe	
àwọn	ètò	iṣẹ́	ìmúbọ̀sípò	fún	ìrànwọ́.	Àwọn	ètò	iṣẹ́	ìmúbọ̀sípò	ń	funni	ni	ọpọlọpọ	
awọn	àṣàyàn	iṣẹ́	fún	ẹnikọọkan	tí	ó	darapọ̀	mọ́	ẹgbẹ́	àwọn	òṣìṣẹ́	tabi	àwọn	tó	tún	
n	dárapọ̀	lẹ́ẹ̀kan	síi	pẹlu	àmọ̀ràn	lori	ẹ̀ka	iṣẹ	ẹni	ati	àwọn	iṣẹ́	fífini	ṣí	ẹnu	iṣẹ́	mìíràn.

ÌLÀNÀ ÌFỌ̀RỌ̀WÁNILẸ́NUWÒ
Ranti	pé	ìdí	ìfọ̀rọ̀wánilénuwò	yii	ni	lati	mọ̀	boya	o	lagbara	lati	ṣe	iṣẹ́	naa,	ati	lati	
mọ	boya	o	yẹ	fún	isẹ́	naa	ati	lati	mọ̀	boya	agbaniṣíṣẹ́	naa	fẹ́	gbà	ọ́	ṣíṣẹ́.	O	tún	jẹ́	
àǹfàní	lati	ṣe	àgbéyẹ̀wò	bóyá	iṣẹ́	naa	ati	ile	iṣẹ	naa	jẹ́	ibi	tó	yẹ	fún	ọ.	Se	ìmúra	
ìfọ̀rọ̀wánilénuwò	rẹ	pẹ̀lú	awọn	ọ̀rẹ́,	ẹbi	ati	awọn	alatilẹyin	mìíràn	ninu	ayé	rẹ.	Ó	ṣe	
pataki	lati	gbé	ara	rẹ	jáde	kí	o	sì	sọ̀rọ̀	nìpa	àwọn	ẹ̀bùn	rẹ	ati	ìdí	tí	o	fi	yẹ	fún	ilé-iṣẹ́	
naa.	Tí	tíìkì	rẹ	bá	jẹ́	èyí	tó	farahàn-	tí	o	kò	sì	fẹ́	kí	ó	di	“wahala	fún	ọ”	tabi	ó	rí	bákan	
loju	rẹ	pé	àwọn	eniyan	kò	tilẹ̀	sọ̀rọ̀	nìpa	rẹ	-	O	lè	ṣàlàyé	saájú	fún	ẹni	tó	fẹ́	gbà	ọ́	
ṣíṣẹ́	rẹ	ní	ìbẹ̀rẹ̀	ìfọ̀rọ̀wánilénuwò	naa.	Ni	àfikún	sí	ìmúrasílẹ̀	ìfọ̀rọ̀wánilénuwò	rẹ,	se	
ìmúrasílẹ̀	bi	o	se	fẹ́	sọ	òtítọ́	nipa	ara	rẹ.	Bíi	igbagbogbo,	ranti	lati	ní	ọkàn	réré!

SỌ FÚN AGBANIṢÍṢẸ́ RẸ
Mímọ	ìgbà	tí	wá	sọ	fún	agbanisiṣẹ́	wípé	oní	TS	ní	ó	jẹ́	ìbéèrè	tó	wọ́pọ̀	láàrin	àwọn	
ọ̀dọ́	Kòsí	ìdáhùn	tó	rọrùn	fún	ìbéèrè	yìí.	Ìwádìí	tí	fí	hàn	wípé	ìfarahàn	ara	ẹni	máa	
n	mu	àdínkù	bá	àbùkù	àti	wípé	ó	máa	mú	àfikún	bá	ìṣiṣẹ́	wípé	àwọn	òṣìṣẹ́	yóò	Yàn	
Ìrírí	àwọn	ènìyàn	lórí	TS	yàtọ̀	sí	ara	wọn	àti	àìléra	Tourette	Syndrome	ní	o	jẹ́	tóní	
kálùkù	nìkan	ṣoṣo.	Fún	àpẹẹrẹ,	àwọn	tic	ènìyàn	kàn	ní	óṣeese	láti	rí	dáadáa	ju	ti	
àwọn	ìyókù	lọ,	ni	àwọn	ìgbà	mìíràn,	àwọn	ipò	tí	wọ́n	nkọ́wọ̀ọ́	rìn	ní	wọ́n	má	n	roni	
nínú	ju	àìṣedéédé	tic	lọ.	Nígbà	gbogbo	awọn	ìpele	ìríṣẹ̀	gbà,	ìyárá	láti	ṣe	nkàn	ló	jẹ́	
kọ́kọ́rọ́.	Ó	yẹ	kó	lè	wo	bi	àìsedéédé	tic	yóo	ṣe	yọọ́	lẹ́nu	nígbà	tó	bá	wà	lẹ́nu	iṣẹ́.	Tí	okò	
bá	ní	ìgbàgbọ́	wípé	àìléra	Tourette	Syndrome	yóò	yọ	ìṣọwọ́	ṣíṣe	rẹ	lẹ́nu,	o	le	máa	
nílò	láti	sọfún	àwọn	ìyókù	wípé	ọ	ní	TS.	Àmọ́,	ó	ṣe	pàtàkì	láti	ro	àwọn	abala	TS	tí	kò	
ṣe	f'ojú	rí	fún	àwọn	ìyókù,	eléyìí	tó	kó	ṣùgbọ́n	tí	kò	Pin	Síbẹ:	ìrora	àti	ìnira,	ìrẹ̀wẹ̀sì,	
àníyàn,	àti	àkókò	ìlò	òògùn	àti	àwọn	ìpalára	rẹ̀.	Ríro	ìrònú	dáadáa	lórí	bí	àwọn	àmì	
ṣe	leè	yọ	ẹ́	lẹ́nu	leè	jẹ́	ìrànlọ́wọ́	nínú	mímọ	ìgbà	tàbí	tí	o	bá	fẹ́	láti	sọ	fún	agbanisíṣẹ́	
rẹ	àti/tàbí	àwọn	olùbáṣiṣẹ́	ìyókù.

Tí	o	bá	ní	ìmọ̀lára	wípé	TS	yóò	yọ	ìṣọwọ́	ṣíṣe	rẹ	lẹ́nu	àti	wípé	o	ṣetan	tàbí	pinnu	láti	
sọfún	agbanisíṣẹ́	rẹ,	ó	yẹ	kí	o	ṣètò	àti	ìgbáradì	fún	bí	wàá	ṣe	sọ	èsì	àyẹ̀wò	rẹ.	Tí	o	bá	
máa	sọ,	fí	ara	balẹ̀	dáadáa,	kí	o	sì	ní	ìwà	rere	àti	wípé	jẹ́	olóòótọ́.	O	fẹ́	sọ	ní	gbangba	
gbàngbà	wípé	ọ	ní	TS	àti	wípé	o	leè	ṣe	ìtọ́jú	àwọn	àmì	yìí	dáadáa.	Máṣe	rò	wípé	
agbanisíṣẹ́	rẹ	ní	òye	àìléra	Tourette	Syndrome	àti	bí	ó	ṣenṣe	ọ́.	O	lè	ranni	lọ́wọ́	láti	
pèsè	àlàyé	lórí	ìṣòro	àìléra	Tourette	Syndrome	yìí.	Tí	wá	bá	nílò	àlàyé	tí	gbogbogbò	
lórí	TS,	jọ̀wọ́	kàn	sí	tourette.org/patient–tool–kit.
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Ní àkótán, nígbàtí o bá ń wá iṣẹ́, fi àwọn ǹkan wọǹyí sí ọkàn: 

Ó ṣe pàtàkì láti rántí wípé àwọn ènìyàn tóní àìléra Tourette Syndrome yìí 
ní a dáàbòbò lábẹ́ òfin àwọn tó ní àlébù ara tí ìlú Améríkà. O ní àwọn ẹt̀ọ́ ní 
agbègbè yìí. Tí o bá jẹ́ olùdíje tó yẹ fún iṣẹ́ náà, àti wípé TS kò ní gbégidínà 
ìṣọwọ́ ṣíṣe rẹ, ó jẹ́ oun ìyàsọ́tọ ̀láàrín ẹgbẹ́ tí wọn kò bá gbà ọ́ ṣíṣẹ́ nítorí àìléra 
Tourette Syndrome.

ÀWỌN IBÙGBÉ NÍ IBI IṢẸ́
Agbanisíṣẹ́	rẹ	lè	ṣe	ìrànlọ́wọ́	láti	
ṣe	àmútóbitán	àṣeyọrí	rẹ	níbi	iṣẹ́	
rẹ̀.	Nígbà	tí	o	bá	n	bèèrè	fún	àwọn	
ibùgbé,	ó	ṣe	pàtàkì	wípé	kí	ìwọ	àti	
agbanisíṣẹ́	ní	òye	bí	(tàbí	bóyá)	
TS	yóò	ṣe	ìpalára	fún	ìṣọwọ́	ṣisẹ́	
pàtàkì	rẹ.	Àwọn	ibùgbé	ibi	iṣẹ́	ní	a	
leè	ṣe	àgbékalẹ̀	rẹ̀	tí	àìléra	Tourette	
Syndrome	tàbí	àwọn	ipò	tí	wọ́n	
nkọ́wọ̀ọ́	rìn	bá	n	yọ	ipá	tàbí	agbára	
láti	sisẹ́	rẹ	lẹ́nu.	Fún	àpẹẹrẹ,	tí	ó	bá	
jẹ́	ẹnìkan	tí	o	máa	n	pẹ́	ṣe	iṣẹ́	tán	
tàbí	pẹ́	dé	sí	ìbi	iṣẹ́	gẹ́gẹ́bí	àbájáde	
àwọn	ipò	tó	nkọ́wọ̀ọ́	rìn	bíi	ADHD,	ó	
ṣe	kókó	láti	sọ	fún	agbanisíṣẹ́	rẹ	bí	
àwọn	àmì	yìí	ṣe	ní	ìpalára	lórí	iṣẹ́	rẹ,	àti	irú	ilé	ìgbé	tó	leè	ṣe	ìrànwọ́	láti	rí	dájú	wípé	
ọ	ṣe	àṣeyọrí	lẹ́nu	iṣẹ́	rẹ.	Àwọn	ibùgbé	kan	tí	wàá	nílò	lè	dá	lé	lórí	àwọn	àmì	rẹ.	Tí	ó	
kò	bá	ní	ìdánilójú	irú	àwọn	ibùgbé	tí	o	le	nílò,	jẹ́	alákọ̀kọ́ọ́	nínú	bíbá	àwọn	dókítà	
rẹ	àti/tàbí	ilé-iṣẹ́	àwọn	àjọ	tó	n	mójútó	iṣẹ́	ìmúbọ̀sípò	agbègbè	rẹ.	Bẹ̀ẹ̀rẹ̀	ìgbésẹ̀	ní	
kíákíá,	gẹ́gẹ́bí	ó	ṣe	lè	gbà	èèyàn	ní	àkókò.

Ronú	bi	àwọn	àmì	
àìsàn	ṣe	le	ní	ipa	lórí	
iṣẹ́	rẹ.	Bí	ìwọ	kò	bá	
rò	pé	o	le	ni	ipa	lórí	

ìṣọwọ́	ṣiṣẹ́	rẹ,	o	le	ṣe	ki	
o	ma	tu	àṣírí	àyẹ̀wò	rẹ.

Ránti	pe	ipo	
kọ̀ọ̀kan	jẹ́	èyi	ti	
ko	lẹ́gbẹ́	si	ọ.

Wá	ọ̀nà	bí	o	ṣe	
má	sọ	fún	ẹni	
tó	gbà	ọ́	sí	iṣẹ́.
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ÀWỌN ÌBÁṢEPỌ̀ L'ÁWÙJỌ
Àwọn	ìbáṣepọ̀	jẹ́	iṣẹ́	líle.	Dídá	àti	níní	ìbáṣepọ̀	tó	dán	mọ́rán	gẹ́gẹ́bí	ọ̀dọ́	tóní	àìléra	
Tourette	Syndrome	leè	wá	pẹ̀lú	àwọn	ìpènijà	pàtàkì.	Ibi	tó	ṣe	pàtàkì	jù	nínú	ṣí	
ṣàgbékalẹ̀	àwọn	ìmọ̀	àwùjọ	tó	dára	ní	níní	ìmọ̀lára	àwọn	agbègbè	eléyìí	tí	o	ti	leè	
ní	wàhálà.	Tí	o	bá	ní	wàhálà	ní	àwọn	ìgbà	kan	láwùjọ,	o	leè	kọ́	àwọn	ìmọ̀	ìfaradà	
nípa	bíbá	àwọn	dókítà	tàbí	olùdámọ̀ràn	pàdé,	sí	sọ̀rọ̀	pẹ̀lú	òṣìṣẹ́	kàn	láwùjọ	tàbí	
dókítà	tón	rísí	iṣẹ́,	tàbí	bí	bèèrè	fún	èsì	láti	ọ̀dọ̀	àwọn	tí	o	fí	inú	tán.	

KÍKỌ́ ÀWỌN ÌMỌ̀ ÀWÙJỌ
Tí	o	bá	ní	wàhálà	pẹ̀lú	àwọn	ìgbà	kan	láwùjọ,	ó	ṣe	kókó	láti	máa	ṣe	àmúlò	àwọn	
ìmọ̀	àwùjọ	láti	leè	jèrè	àwọn	ìmọ̀	ìbáraẹnisọ̀rọ̀	láwùjọ.	Àwọn	àpẹẹrẹ	àwọn	ìmọ̀	
àwùjọ	tí	à	n	kọ́	ni:

•	 Níní	ìmọ̀	ìdánkànṣe,	bí	àwọn	eré	ìdárayá	mímí	kan	lẹ̀,	kó	tó	wọ	àwọn	ìgbà	tóní	
wàhálà	kan	láwùjọ.

•	 Kíkọ́	àwọn	ọ̀nà	òtítọ́	láti	sọ	fún	àwọn	ìyókù	wípé	oní	TS.
•	 Lílo	ìmọ̀	ìfetísílẹ̀.
•	 Lílo	àwọn	ọ̀rọ̀	“èmi”	ní	ìgbà	tí	a	bá	n	sọ̀rọ̀,	ṣíṣe	àlàyé	tàbí	sí	sọ̀rọ̀	àwọn	ìmọ̀lára	
pẹ̀lú	àwọn	ìyókù	(fún	àpẹẹrẹ-	“Mo	ní	ìdojúrú	àti	ìbìnújẹ́	nípa	oun	tí	o	sọ”	Dípò	
“òún	ṣìmí	lọ́nà	àti	wípé	òún	bàmí	nínú	jẹ́”.)

FÍFẸ́
Nígbà	tí	o	bá	n	wá	ìbánidọ́rẹ̀ẹ́	eléré,	fífẹ́	leè	máa	bani	lẹ́rù	bí	ó	ti	máa	n	dunni	nínú	
tó.	O	leè	ní	ìmọ̀lára	àfikún	wàhálà	nígbà	tí	o	bá	n	ṣe	ìpinnu	lórí	bí	tàbí	ìgbàwo	ní	
o	fẹ́	sọ	fún	àfẹ́sọ́nà	tàbí	ẹni	tí	òún	fẹ́	wípé	oní	TS.	Àwọn	àìṣedéédé	tic	àti	àwọn	
ipò	tí	nkọ́wọ̀ọ́	rín	rẹ	leè	pọ̀	sí	nítorí	àbájáde	wàhálà	fífẹ́	ó	sí	leè	mú	kí	ìfẹ́	yìí	le	sí.	
Tí	o	bá	tí	yẹ'ra	fún	àwọn	ibi	ní	ìta	gbangba	nítorí	àwọn	àìṣedéédé	tic	rẹ,	eléyìí	leè	
gbégidínà	rírí	olólùfẹ́	rẹ.	Ó	ṣe	pàtàkì	láti	rántí	wípé	níní	TS	kìí	ṣe	àròyé	láti	máa	leè	
fẹ́	enikẹ́ni	tàbí	kó	ọ̀rẹ́	láwùjọ.	

Nígbàtí	àìléra	Tourette	Syndrome	leè	mú	kí	ìbádọ́rẹ̀ẹ́	lè	sí,	òtítọ	sí	ní	yóò	má	jẹ́	
ìlànà	tó	dára	jù.	Sí	sọ	òtítọ	leè	mú	kí	ọkàn	balẹ̀	àti	rírí	dájú	wípé	àwọn	yòókù	to	wà	
ní	àyíká	rẹ	ní	òye	wípé	TS	kò	jẹ́	Olùdarí	rẹ.	Níní	ìgbàgbọ	nínú	ara	ẹni	ní	ó	dára	fún	
ìbáṣepọ̀	rẹ.	Rántí	wípé	oní	àwọn	àmuyè	àti	àwọn	oun	tí	ó	fẹ́	tí	ó	sì	ṣe	pàtàkì,	nítorí	
náà	nígbà	tí	o	bá	n	rí	ẹlòmìíràn	tójẹ́	ẹni	títún,	má	jẹ̀	kí	níní	TS	ní	ṣe	ìlọ́wọ́sí	pẹ̀lú	
ìbánidọ́rẹ̀ẹ́	rẹ	Nípa	níní	àfojúsùn	lórí	sí	sọ̀rọ̀	nípa	àwọn	oun	tí	o	fẹ́	láti	máa	ṣe,	iṣẹ́,	
àti	àwọn	àfojúsùn	tàbí	ìlépa	rẹ,	o	leè	rí	wípé	àwọn	àìṣedéédé	tic	rẹ	yóò	dínkù	tí	
o	bá	f'ọkàn	sí	ọ̀rọ̀	náà	tí	òún	sọ.	Wà	pẹlú	ẹni	to	gbà	ọ,	to	tì	ọ	lẹ́yìn,	ti	o	si	ṣiṣẹ	pẹlu	
rẹ	lati	ṣàbójútó	tíìkì	rẹ.	

Fún	afikún	ìrànlọ́wọ́	pẹ̀lú	àwọn	iṣẹ́	àwùjọ	ati	àwọn	ọgbọ́n	àtinúwá,	ṣawari	awọn	
ẹgbẹ	akọṣẹmọṣẹ	oníṣègùn	awujọ	ni	agbegbe	rẹ	tàbí	ki	lọ	si	ọdọ	awọn	ẹgbẹ́	ibilẹ	
alatilẹhin	TAA.	Fún	àlàyé	lẹkunrẹrẹ	lori	àwọn	ẹgbẹ́	alátìlẹhìn	ní	agbègbè	rẹ,	kàn	sí 
tourette.org/find–local–chapter .
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ṢÍṢÀKÓSO WÀHÁLÀ
Èyíkeyi	irúfẹ´	wàhàlà	ní	o	ma	n	ṣe	okùnfà	ti	wọ́pọ̀	jùlọ	fún	àmì	àwọn	àìsàn	TS.	
Nígbàtí	àwọn	tics	kole	parun	patapata,	sísàbójúto	làálàá	rẹ	ati	dida	àwọn	imọlara	ti	
o	n	fa	wahala	mọ	ṣe	pàtàkì	nínú	àwọn	ọ̀nà	tí	a	le	fi	ṣe	àkóso	tics.	Wàhálà	jẹ	kòṣééyẹ̀	
nìnú	aye	a	si	le	ṣe	akoso	rẹ	ni	àwọn	ọ̀nà	pàtàkì	meji	wọnyi:	ìlànà ìmọl̀áraàtiìfarada 
pàjáwìrì.	Nígbàtí	tics	jẹ́	dandan,	kíkẹkọ	láti	gba	ojuṣe	ati	ṣiṣakoso	àwọn	imọ̀lára	jẹ	
apakan	gbòógì	si	ìlera	àti	ìgbé	aye	ti	o	ní	èrè.

• Ìlànà ìmọl̀ára:	agbára	láti	ṣatọ́nà	fún	àwọn	ìmọ̀lára	rẹ,	pẹ̀lú	ìgbàtí	o	ní	wọn	ati	bi	
o	ṣe	ni	ìrírí	ati	bi	o	ṣe	fi	àwọn	ìmọ̀lara	wọ̀nyi	hàn.

• Ìfarada pàjáwìrì:	agbára	ìsàkíyèsí	rẹ	pàto	lati	duro	lòdi	sí	ìmọ̀lára	pàjáwìrì.

Ìsàkóso	ìwà	wíwù	ati	ìfaradà	pajawiri	jẹ́	àwọn	ọna	pàtàkì	láti	ṣàbójútó	ìnira,	
sàgbédìde	ìbáṣepọ,	áti	lati	ṣe	ìtọ́jú	iṣẹ́.	Níní	ifarada	ti	ko	to	nkan	le	mu	kó	nira	lati	
ṣàkóso	ìfèsì	rẹ	si	àwọn	ipò,	ènìyàn	àti	àwọn	ibi	gbogbo.	Ní	àfikún,	níni	àwọn	ìmọ̀	ni	
agbègbè	yi	le	ṣeranwọ	lati	mú	iṣesi	rẹ	ṣe	déédé,	kó	mu	ki	ọkan	rẹ	ni	àfojúsùn	ki	o	sì	
ní	ìfaradà	ní	àwọn	ọ̀nà	ìlera.	Nígbàtí	ìsàkóso	ìwà	wíwù	àti	fífarada	pàjáwìrì	bá	dínkù,	
Tíìkì	le	pọ̀si!

Ọpọ	àwọn	àpẹẹrẹ	iṣẹ́	ọwọ	ti	o	le	ṣe	lati	ṣàkóso	imọlara	rẹ	niwọnyi:
•	 Ṣíṣèdíwọ́	ọkàn:	Kikọ	bi	o	se	àfojúsun	kúrò	lara	àwọn	ero	ti	o	bíni	nínú	àti	àwọn	
ìmọ̀lára.

•	 Títẹ	ara	ẹni-lọ́rùn:	Kọ́	lílo	òye/ọpọlọ	rẹ	lati	fi	ara	ati	ọkan	rẹ	balẹ̀.	
•	 Gbígbájúmọ	anfaani	ati	ewu:	Bí	o	se	le	tukọ̀	ohun	ti	yoo	sẹle	ti	o	farada	ìmọ̀lára	
pajáwìri	rẹ	ti	o	si	kiyesi	àwọn	ọ̀nà	mìíràn	lati	bori	àwọn	imi-ẹdun	ti	ole	máa	
jẹyọ.	

Ọ̀kan	lára	àwọn	ọ̀nà	lati	ṣe	agbekalẹ	ìṣàkóso	èrò	ọkan	tí	ó	lagbara	ati	ifarada	ipọnju	
ni	mímí	kanlẹ̀,	èyí	tí	ó	maa	ń	ṣe	iranlọwọ	lati	pe	abala	ọpọlọ	wa	tí	ó	ń	ṣàkóso	wàhálà	
àti	àìbàlẹ̀	ọkàn	ṣíṣẹ́.

Oniruru	àwọn	ọna	ti	a	le	fi	maa	mi.	Sọ̀rọ̀	pẹlu	àwọn	akọ́ṣẹ́mọṣẹ́	eleto	ilera	àrùn	ọpọlọ	
ni	ẹsẹkuku	fun	àwọn	ìmọ̀ràn	ẹnikọọkan.	Bakan	naa	o	le	lo	ọ̀nà	mímí	tí	a	kọ	si	ìsàlẹ̀.

ERE IDARAYA MIMIKANLẸ
1.	Di	oju	rẹ	nigbati	o	ba	dùbúlẹ̀	tàbí	joko	lóòró	ní	ori	àga.
2.	Mí	sínú	kanlẹ̀	nipasẹ	imu	rẹ	ki	o	si	jẹ	ki	inu	rẹ	kun	fun	atẹgùn	nigbati	o	ba	n	ka	
ohunka	titi	de	mẹ́fà.	Ti	o	ba	gbe	ọwọ	le	inú	rẹ,	ó	yẹ	ki	o	le	ni	imọlara	pe	o	n	rin	
jade sita. 

3.	Tu	èémí	rẹ	sile	titi	ìgbà	to	fi	ma	ka	títídé	mẹ́ta.
4.	Titi	di	òhùnkà	mẹfa,	mí	jáde	lati	ẹnu	rẹ	nigbati	o	ba	n	da	àwọn	ete	rẹ	duro	bi	
ẹnipe	o	n	fun	un	sinu	ọ̀pá.	

5.	Tuṣe	fún	iṣẹju	2-5.
6.	Lẹyin	ọrẹyin,	wò	bóyá	o	ṣakiyesi	àwọn	ìyàtọ̀	ni	ìdúró	rẹ,	iṣan/tàbí	ìmọ̀lára.

Ìgbáradì	yi	wa	fun	lati	maa	ṣe	ni	deede	ní	akoko	ti	o	ba	rẹ	ara	lati	ṣeranwọ	fún	ọkàn	
lati	fèsì	ni	ọ̀nà	ilera	pipe	ki	o	si	mu	àdínku	ba	ìyọ̀nda	eroja	ti	o	n	fa	àárẹ	nínú	ọpọlọ.	
Àwọn	ọna	mìíràn	ti	a	le	lo	wa	lara	yoga,	àṣàrò,	tai	chi	ati	àwọn	ìwà	ìsọ́ra	gbogbo.
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FIFETO SI IGBOKEGBODO
Ọ̀pọ̀lọpọ̀	àwọn	tó	ní	TS	ati	àwọn	ipò	àìléra	aláwọ̀ọ́pọ̀	maa	fi	òpin	sí	tàbí	dín	àwọn	
nnkan	tí	wọ́n	gbádùn	kù.	Iwadi	ti	fihàn	pe	dídènà	àwọn	iṣe	kan	le:
•	 Yọrí	si	dídánìkanwà.
•	 Fa	àdínkù	ba	títóbi	ara-ẹni	lójú	ẹni	ati	gbígbayì	lójú	ara	ẹni.
•	 Fabíba	ibaṣepọ	àwùjọ	jẹ́.
•	 Mú	kí	àwọn	àmì	àìsàn	ti	wọn	jọ	nkọwọrin	túbọ̀	burú	síi,	àwọn	àníyàn	ati	ìrẹ̀wẹ̀sì.
•	 Mú	àdińkù	ba	ìgbé	ayé	to	dára.	

Ṣíṣàlàkalẹ̀	àti	kíkópa	nínú	àwọn	iṣẹ	to	ládùn	le	ṣe	raw	wọ.	Àwọn	apẹẹrẹ	wa	lara:	lilọ	
si	ìpàdé	ẹgbẹ	alatilẹyin,	didarapọ	mọ	ẹgbẹ,	ati	nipa	bibẹrẹ	ohun	ti	o	fẹran	lati	maa	
ṣe,	ati	lilo	akoko	pẹlu	awọn	ololufẹ	ẹni.

ÀWỌN ÌBÉÈRÈ ÀTÌGBÀDÉGBÀ 
Iru oniṣegun tàbí akọṣẹmọṣẹ wo ló yẹ kí n lọ rí tí mo bá si n ja ijakadi 
pẹlu tíìkì ati/tàbí awọn ami àìsàn ti wọn jọ n kọwọ rìn gẹ́gẹ́bí àgbàlagbà?
Irufẹ	akọ́ṣẹ́mọṣẹ́	oniṣegun	ti	yoo	le	seranwọ	to	gaju	fun	ọ	dalori	àwọn	ohun	to	
nilo	ní	pàtó.	Eyi	to	dara	nipe,	ọpọlọpọ	àwọn	dọkita	oniṣegun,	pẹlu	oníwòsàn	iṣan,	
oniwosan	alárùn	ọpọlọ	ati	àwọn	idile	to	n	ṣiṣẹ	
oniṣegun,	ni	wọn	mọ	nipa	TS	atieyi	ti	o	wọpọ	nínú	
awọn	ipò	ti	wọn	jọ	nfarahàn.	Oníwósán	ti	o	ni	òye	
le	ṣàkójọpọ̀	awọn	èto	ilera	ti	o	nilo,	kọ	ogun	lilo	(ti	
o	ba	nilo)	ki	o	si	so	ọ	mọ	pẹlu	àwọn	iṣẹ	mìíràn	ti	kii	
ṣe-imọ	ìṣe	iṣegun,	awọn	bi	oniwosan	ọpọlọ	ati	iṣẹ	
ati	àwọn	eto	iranlọwọ	ẹkọ.	TAA	náà	ni	àwọn	orukọ	
àwọn	to	ní	ìmọ̀	nípa	àìléra	Tourette	Syndrome	eyi	jẹ	
ọna	ti	o	dára	lati	bẹrẹ	ti	o	ba	ń	wa	olùpèse	ètò	ilara	
ni	agbegbe	rẹ.

Mo ti gbìyànju oniruru itọju fún àìléra Tourette Syndrome nigbati mo 
ṣì kere wọn kò si ṣiṣẹ fún mi daradara. Ṣé kí n gbìyànjú sí?
Bó	tilẹ	jẹ	wipe	a	koni	idahun	si	gbogbo	ibeere	nipa	ohun	ti	o	un	ṣe	okùnfà	ati	itọ́jú	
TS,	a	ti	mọ	ọpọlọpọ	nísinsìnyí	ju	bi	ti	ṣe	mọn	lọ	ni	nkan	bi	ọdun	10	sẹyin.	Awọn	
itọju	tuntun	ni	a	ti	ń	gbé	dide	ti	a	si	tin	dánwò;	àwọn	ìtọ́jú	to	peye	ti	bẹ̀rẹ̀	sí	ní	wà.	
Ní	àfikun,	ọpọlọ	yóò	bẹ̀rẹ̀	sín	dàgbà	dáradára	si	ti	ọ̀dọ́mọdé,	èyí	to	ṣeéṣe	kíó	ni	ipa	
pataki	fún	ìtọ́jú	ìṣègùn	òyìnbó	àti	eyi	tí	kìí	ṣe	ìṣegun	òyìnbo.	Tí	o	ba	si	n	tiraka	pẹlu	
tics	ati/tàbí	àwọn	àmìn	ti	wọ́n	jọ	máa	ń	farahan	ni	nínú	àgbalagbà,	ó	to	akoko	to	yẹ	
láti	bẹ	akọṣẹmọṣẹ	oniṣegun	oyinbo	wo	nipa	àwọn	àtẹ	ìtọju	tuntun	ti	o	le	wa.	

Mo ti gbọ́ pé tics máa ń dínkù tàbí pòórá ní àgbàlagbà. Ṣé òtítọ ni èyí?
Fún	ọ̀pọ̀lọpọ̀	ẹnìkọ̀ọ̀kan,	tics	le	dinku	ni	ìmúná	àti/tàbí	dúró	déédé	nigbati	o	ba	
bàlágá.	Sí	ìyàlẹ́nu,	èyi	ko	ribẹ	fún	gbogbo	ẹnikọọkan	ti	o	ni	TS,	ati	bóyá	pe	ẹni	to	
ni	tics	máa	ni	ìyípada	jẹ	ohun	to	nira	láti	sọtẹlẹ.	Bíbẹ̀rẹ̀	lójijì	ati/tàbí	bíburú	síi	tics	
ní	àgbàlagbà	kò	wọ́pọ̀	sùgbọ́n	a	ti	gbọ	pé	óń	ṣẹlẹ̀.	Tí	tics	rẹ	ba	si	n	tẹ̀síwájú	tàbí	ti	
o	ba	n	buru	si	ni	àgbàlagbà,	a	dábá	ki	o	kàn	si	akọṣẹmọṣẹ	oniṣegun	oyinbo	ẹni	yi	lo	
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gbogbo	àwọn	alaye	ati	àwọn	aba	ìtọ́jú.	Ìṣàyípadà	àwọn	ipa	ati	ojúṣe	tí	o	máa	n	wá	
pẹ̀lú	dídàgbàlagbà	(bi	wíwọ	iṣẹ)	le	sẹ̀dá	àwọn	ìpènijà	tuntun	fun	ẹni	kọọkan	ti	o	ni	
TS,	nitorina	o	ṣe	pataki	lati	ni	ìtara	kíkẹ́kọ̀ọ́	nípa	bi	a	ti	ṣe	le	ṣabojuto	ati	gbé	pẹ̀lú	
tics	ati	àwọn	àmì	tí	óún	farahan	pẹlu	rẹ.	

Àwọn tics mi ko buru bíi ti ìgbà tí mo wa ni èwe sugbọn àwọn àmì 
àbárìn kò ní àyípadà (tàbí wọn ń buru si). Kí ni ìdí?
Ọ̀pọ̀lọpọ̀	àwọn	ọ̀dọ́	ti	o	ni	TS	ni	a	ṣe	àyẹ̀wò	pẹ̀lú	àwọn	ipo	tí	wọ́n	jọ	ún	farahàn.	 
Bi	o	tilẹ	jẹ	pe	àwọn	nkan	wọnyi	sábà	ma	á	n	ṣẹlẹ̀	lọ́mọdé,	àsìkò	ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀	fún	gbogbo	
ènìyàn.	Bi	o	ti	lẹ	jẹ	pe	tics	má	a	ń	ní	ayipada	fún	ọpọlọpọ	eniyan	ti	wọn	ba	ti	bàlágà,	
àwọn	ipò	bi	ADHD	ati	OCD	ṣeéṣe	kí	ó	tẹ̀	síwájú	tàbí	ki	o	buru	síi	ni	àgbàlagbà.	 
Ní	àfikún,	fún	ọpọlọpọ	àwọn	ẹnikọọkan,	àwọn	ipo	akọwọrin	ni	o	ṣeeṣe	ki	wọ́n	ti	
fojufo	ni	kékeré	tàbí	ki	o	má	dàgbà	titi	di	àgbàlagbà.	Nítori	àwọn	ipo	yi	túbọ̀	ma	
n	fa	àwọn	ìpènijà	ní	gbogbo	ìgbà	ju	tics	lọ,	ó	ṣe	kókó	lati	wa	ìrànlọ́wọ́	ti	o	ba	n	tiraka	
pẹlu	àwọn	ipo	ti	wọn	jọ	ma	ń	farahan,	lai	fi	boya	tics	rẹ	ti	ni	ìyípadà	ṣe.

 O má a n ṣòro fún mi láti ṣàkóso ìbínú, ìṣesí ati/tàbí àwọn ìmọl̀ára mi. 
Báwo ni mo ṣe kọ́ láti ṣàkóso àwọn imọlara mi?
Ó	ṣe	pàtàkì	lati	mọ	wipe	àwọn	iyipada	ninu	iṣesi	ènìyàn	ati	àwọn	ìmọ̀lára	rẹje	eyi	to	
pe	déédé;	àwọn	ènìyàn	ma	n	fi	imọlara	wọn	han	ni	àwọn	ọna	ti	o	yatọ.	Ẹ̀wẹ,	díẹ̀	nínú	
àwọn	ti	o	ni	TS	jábọ̀	pé	wọ́n	n	tiraka	lati	ṣakoso	ati	lati	ṣafihan	imọlara	wọn	debi	pe	o	
ti	doju	ki	o	ma	sokunfa	àárẹ̀	ti	o	si	ń	ṣe	àkóbá	fún	agbára	wọn	lati	ṣiṣẹ́.	Ni	àwọn	ìgbà	
mìíràn,	àwọn	ipenija	lati	ṣàkóso	imolara	le	jẹ	àmì	ipo	tí	ó	farasin,	àwọn	bi	rírẹ̀	tàbí	
àníyàn.	Ni	àwọn	igba	mìíràn,	ó	rọ̀	mọ́	àwọn	ohun	tí	ó	ń	sokùnfà	àárẹ̀.	Ọ̀pọ̀lọpọ̀	àwọn	
okùnfà	mìíràn	le	ni	ipá	lori	ìṣesí	àti	àwọn	ìmọ̀lára	ènìyàn.	Ti	o	ba	n	làkàkà	lati	ṣàkóso	
ati/tàbí	sàfihàn	imọlara	rẹ,	a	gbà	ọ́	niyanju	lati	dọ́kítà	rẹ	sọ̀rọ̀.

Mo fẹ bi àwọn ọmọ ní ọjọ kan, sugbọn ẹru n ba mi nitori mo ni tics 
àwọn ọmọ mi yi o ni Tourette Syndrome tàbí tíìkì. Kini àwọn àmì pé 
ọmọ mi yi o jogún tics/TS?
Bi	o	tilẹ̀	jẹ́	pé	ohun	ti	o	ṣokùnf`	TS	kò	ì	tí	han	gbangba,	a	mọ̀	pé	ó	ní	ipa	tí	jíìnì	ko.	 
A	mọ	eyi	nitoripe	o	ṣeéṣe	ki	tíìkì	yára	dàgbà	sókè	ninu	awọn	ọmọde	ti	ọ̀kan	tàbí	òbí	
mejeji	bání	tíìkì.	A	si	tún	mọ	bakanna	pe	àìléra	Tourette	Syndrome	ko	ni	ṣe	pẹlu	jíìnì	
kan,	sùgbọ́n	o	seése	ki	ni	íse	pẹ̀lú	ọ̀pọ̀	jíìnì	ti	o	le	fa	kí	ewu	ati	ni	pọ̀	si	fun	ọmọde.	
Gẹ́gẹ́	bi	ìlànà	gbogboògbò,	ti	òbí	kan	ba	ni	TS,	àǹfààní	50%	wà	pé	ọmọ	yi	o	jogun	
ewu	ti	yio	mu	dàgbàsókè.	Èyí	túmọ̀sí	pé	àwọn	ọmọ	to	jogún	ewu	jíìnì	náà	seése	
ki	wọn	ní	àwọn	àmì	àìsàn	ju	àwọn	ọmọ	mìíràn	lọ	ni	ìkòríta	kan	ni	ayé	wọn.	Àwọn	
àìdọ́gba	pàtó	ti	o	wa	fun	ọmọde	tí	àìléra	Tourette	Syndrome	ń	dàgba	nínú	rẹ,	koda	
bi	wọn	tilẹ	ni	“jíìnì	to	léwu”,	da	lórí	ọpọ	àwọn	nkan,	ọ̀pọ̀lọpọ̀	eyi	ti	kò	yé	wa.	A	sìmọ̀,	
ẹ̀wẹ̀	pé	ó	ṣeéṣe	kí	àwọn	ọmọkùnrin	ní	tics	àwọn	ọmọbìnrin	lọ	ti	wọn	ba	jogun	“àwọn	
jíìnì	tó	léwu”.	Ó	ṣe	pàtàkì	bakanna	lati	kiyesi	pe	bíburú	jáì	TS	nínú	òbí	kìí	ṣe	àfihàn	to	
lágbára	pe	bóyá	ọmọ	máa	ni	tics	tàbí	bíburú	jai	àwọn	àmì	àìsàn	okùnrin/obìnrin.
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Ǹjẹ́ àwọn itọju nipasẹ ounjẹ tàbí ti àdáyébá wa fún tics tàbí àwọn ipò 
akọ́ọẁọ́-rìn rẹ?
Ní	ikorita	yi,	ko	i	ti	sí	ẹ̀rí	àrídaju	sáyẹ́ǹsì	to	fi	idi	rẹ	múlẹ̀	pe	àwọn	oúnjẹ	tí	a	yà	sọtọ	
tàbí	awọn	afikun	ounjẹ	wa	fun	ìtọ́jú	àìléra	Tourette	Syndrome.	Ẹ̀wẹ̀,	ọpọlọpọ	àwọn	
ẹnìkọ̀ọ̀kan	jábọ̀	wipe	àwọn	ounjẹ	kan	tàbí	àwọn	afikun	eroja	ounjẹ,	bí	i	àwọn	ohun	
mímu	oní	kaféènì,	máa	ń	mú	ki	tíìkì	túbọ̀	burú	si.	Tí	ó	bá	rí	báyí,	ó	le	jẹ́	ohun	tó	
dára	láti	fi	gbèǹdéke	sí	jíjẹ	àwọn	oúnjẹ	náà.	Ní	àfikún,	àwọn	iwadi	to	ṣaaju	fihan	pe	
ìgbéayé	ìlera	pípé	ní	íṣe	pẹ̀lú	oúnjẹ	asara	lóore,	eré	idaraya,	ati	sísùn	dáradára	le	
mu	ìdàgbàsokè	ba	iṣesi	ati	ihuwasi,	mu	adinku	ba	tics,	mu	ìlọsíwájú	ba	ìgbé	rere.	
Tí	o	ba	jẹ́	dandan,	wa	ìrànlọ́wọ́	lati	ọdọ	olùkọ́ni	ara	ẹni,	onimọ	nípa	ohun	jíjẹ,	tàbí	
oniwosan	fun	àmọ̀ràn	lórí	bi	a	ṣe	le	mú	àyípadà	ba	ìgbèayé	ati	bi	a	ṣe	le	rọ	mọ́	
ìgbéayé	ìlera	pipe.	Bẹ́ẹ̀ni,	bá	dọ́kítà	rẹ	sọ̀rọ̀	kí	o	tó	ṣe	àyípadà	ti	o	ni	àpẹẹrẹ	sí	ọ̀nà	tí	
o	ńgba	ṣe	eré	ìdárayá	tàbí	jẹun.
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Àtẹ̀jáde	yi	ní	àtìlẹhin	ìfifúnni	tàbí	Nọmba	ìfohùnṣọ̀kan	àwọn	aláfọwọ́sowọ́pọ̀,	
NU58DD005375-02,	ti	Ilé-iṣẹ́	Ìdènà	àti	Ìsàkóso	Àrùn	sanwó	fún.	Àwọn	ohun	tí	
a	kọ	sínu	rẹ̀	jẹ́	ojúṣe	àwọn	olùkòwé	kò	sì	dúró	fún	àwọn	èróngbà	ìkànnì	fún	
ìdẹ́kun	àti	ìsèdènà	ààrùn	tàbí	ti	ẹ̀ka	ètò	ìlera	àti	àwọn	iṣẹ́	ọmọnìyàn.	
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