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Noong 2001, sinubok at na-publish 

ng Behavioral Science Consortium 

ng Tourette Association of America 

ang unang malawakang pag-aaral na 

nagpapakitang epektibong nakakabawas 

sa tindi ng tic ang isang paggamot 

na hindi gumagamit ng medikasyon. 

Tinatawag ang paggamot na ito na 

Comprehensive Behavioral Intervention 

for Tics (Komprehensibong Behavioral na 

Pagtugon para sa Mga Tic) o CBIT (see-

bit). Malaki ang pag-asa at kasabikang 

dala ng pagkabuo ng bagong paggamot 

na ito para sa komunidad ng Tourette 

Syndrome (TS). Layunin ng brochure 

na ito na ipakilala sa iyo ang CBIT at 

ang mga karaniwang tanong tungkol sa 

paggamot na ito, talakayin ang pagiging 

epektibo ng CBIT, at ilarawan kung paano 

makakahanap ng sinanay na provider 

ng CBIT. 

Ano ang CBIT?

Ang CBIT ay paggamot para sa mga tic na hindi gumagamit ng gamot at binubuo 

ng tatlong mahalagang bahagi:

(a)  Pagsasanay sa pasyente na mas maunawaan ang kanyang mga tic at udyok na 

mag-tic.

(b)  Pagsasanay sa mga pasyente na magsagawa ng pantunggaling asal kapag 

nakaramdam sila ng udyok na mag-tic.

(c)  Paggawa ng mga pagbabago sa mga pang-araw-araw na aktibidad sa mga 

paraang makakatulong sa pagbabawas ng mga tic.

Marami sa mga estratehiyang ito ang ginagamit na sa pamamahala ng mga 

sintomas ng TS. Maraming taong nasa hustong gulang na may TS ang nagsasabing 

nakahanap sila ng mga estratehiyang katulad ng CBIT para sa pamamahala ng 

kanilang mga tic. Isinasaalang-alang ng CBIT ang mga pinakaepektibong konsepto 

at isinasama nito ang mga iyon sa mga estratehiyang nakakatulong sa mga tao na 

mabilisang matutunan ang mga technique.

Paano matututunan ang CBIT?

Ang CBIT ay therapy na sumusunod sa mahigpit na istruktura na isinasagawa 

ng isang therapist nang isang beses sa isang linggo. Ang batayang paggamot 

ay binubuo ng walong sesyon sa loob ng sampung linggo, pero puwede itong 

isaayos ayon sa mga pangangailangan ng pasyente at ng kanyang pamilya. 

Unang hakbang ng CBIT ang pagtuturo sa pasyente na maging pamilyar sa 

kanyang mga tic at udyok na nararamdaman bago mag-tic. Sunod na hakbang 

ang pagtuturo sa pasyente ng pantunggaling tugon na puwedeng gamitin kapag 

napansin ng pasyente ang udyok na mag-tic o napansin niyang ginagawa niya 

ang mismong tic. Ang pantunggaling tugon ay partikular na asal o galaw na 

nagpapahirap sa pagsasagawa ng tic. Nakakatulong ang mahalagang hakbang na 

ito para mabawasan ang tic, at sa ilang sitwasyon, para mawala ito nang tuluyan. 

Halimbawa, kung may taong may tic na madalas na pag-ubo, maaaring turuan 

siyang magsagawa ng mabagal at ritmikong paghinga kapag nakakaramdam siya 

ng udyok na isagawa ang tic na ito. Puwedeng gamitin ang pagbabanat ng leeg 

para mapigilan ang tic na pag-aalog ng ulo. Tuturuan ang pasyente na matukoy 

ang udyok at simulang banatin ang mga kalamnan niya sa ulo o leeg bilang 

pantunggaling tugon. 



Maaaring 

makapag-udyok 

at makapagpatindi 

ng mga tic ang 

ilang partikular na 

kapaligiran, sitwasyon, 

o reaksyon. Dito 

naman ipapatupad ang 

hakbang na functional 

intervention (FI). 

Layunin ng FI na tukuyin 

ang mga pang-araw-

araw na sitwasyong 

nagpapatindi ng mga tic 

at baguhin ang mga ito 

sa paraang nagpapaliit 

ng posibilidad na 

ma-udyok ang mga tic. Halimbawa, kung may taong may tic na nagiging mas 

madalas habang gumagawa ng takdang aralin o bago magbigay ng presentasyon 

sa trabaho, tuturuan siyang pamahalaan ang kanyang stress bago at habang 

nagaganap ang mga sitwasyong ito. Gayundin, kung may taong mas madalas 

mag-tic kapag matagal siyang nakaupo, maaaring hikayatin siyang pana-panahong 

magpahinga sa aktibidad na iyon sa paglipas ng isang araw.

Matagal nang sinasabi sa atin na neurological na kapansanan 
ang TS at hindi nakokontrol ang mga tic. Kung totoo iyon, paano 
posibleng gumana ang CBIT?

Hindi mapagkakailang neurological ang sanhi ng mga tic. Gayunpaman, 

napakasensitibo ng mga tic sa kapaligiran kung saan nagaganap ang mga 

ito. Nakakaranas ang bawat taong may TS ng mga partikular na sitwasyong 

nagpapatindi ng kanyang mga tic. Gayundin, alam ng karamihan sa mga taong 

may TS na may ibang sitwasyon o aktibidad na nakakatulong sa pagpapakalma 

ng kanilang mga tic. Sinusubukan ng CBIT na tulungan ang mga bata at 

nasa hustong gulang na maging mas pamilyar sa mga salik ng kapaligiran 

na nagpapatindi sa kanilang mga tic at tukuyin ang mga ito. Nagtuturo din 

ang CBIT ng mga kasanayan sa paggawa ng mga kapaligirang mas matatag, 

maaasahan, at madaling pamahalaan. 

Kung gumagana ang CBIT, ibig sabihin ba ay nagagawa ng 
mga taong may TS na pigilan ang kanilang mga tic?

Kadalasan, nakakaya ng mga taong may mga tic na pansamantalang pigilan ang 

kanilang mga tic, pero hindi ibig sabihin nito ay nakokontrol nila ang mga iyon sa 

lahat ng oras. Nakaka-stress at kadalasang nakakapagod, nakakapanghina ng loob, 

at nagdudulot ng pagka-iritable ang boluntaryong pagpipigil. Hindi magkapareho 

ang CBIT at ang boluntaryong pagpipigil ng tic. Tinuturuan ng CBIT ang mga 

taong may TS ng isang hanay ng mga partikular na kasanayang magagamit nila 

para pamahalaan ang kanilang mga udyok o pag-aasal kaugnay ng tic nang hindi 

nangangailangang gumamit ng boluntaryong pagpipigil. Kailangan para sa therapy 

na ito ng pagtutuon at pagsasanay para matuto ng mga pantunggaling tugon. 

Hinihikayat ng CBIT ang pagsasanay sa mga partikular na pantunggaling tugon na 

binuo kasama ng therapist. Kapag isinagawa ang pantunggaling tugon sa kalmado 

at nakatuong paraan, maaaring mabawasan ang mga tic at magbigay ito ng 

pakiramdam sa mga pasyente na mas may kontrol sila. 



May nakapagsabi na sa 
akin na dapat ay hindi ko 
pansinin ang mga tic ng 
aking anak dahil magiging 
mas matindi ang mga 
tic kapag alam niyang 
nangyayari ang mga ito. 
Hindi ba makakapagpatindi 
pa ng mga tic ang CBIT?

Karaniwang tumitindi ang mga 

tic kapag may mga stressor 

gaya ng pagbibigay ng lubos na 

pansin sa mga ito, sa bahay man, 

sa paaralan, o sa trabaho. Hindi layunin ng CBIT na mas ikahiya ng mga bata at 

nasa hustong gulang ang kanilang mga tic, kundi mas maunawaan nila ang mga 

ito. Kapag mas nauunawaan ng mga taong may TS kung ano ang TS, kadalasan 

silang mas nakakapag-relax, nakakaramdam ng katatagan, at nagkakaroon ng 

kumpiyansa sa sarili – nauugnay ang mga emosyong ito sa pagkabawas ng mga 

tic, hindi sa pagdalas ng mga ito. Sa CBIT, nakakatulong ang layuning kamalayan 

tungkol sa sarili para maunawaan ng pasyente kung ano ang nagpapabuti o 

nagpapatindi ng kanyang mga tic.

May nakapagsabi na sa akin na kapag sinusubukan ng mga taong 
may TS na pigilan ang kanilang mga tic, mapapatindi nito ang iba 
pang tic o babalik din ito pagkatapos ihinto ang mga pagsisikap 
na pahintuin ang mga tic. Hindi ba magdudulot din ng mga 
ganitong problema ang CBIT?

Hindi nagtuturo ang CBIT ng boluntaryong pagpipigil, kundi ng mga technique 

para makontrol ang iba pang pag-aasal na hindi tumutugma sa pag-tic hanggang 

sa mabawasan o mawala ang udyok na mag-tic o ang mismong tic. Hindi 

boluntaryong pagpipigil ang pagsasanay sa mga pag-aasal na hindi tumutugma 

sa pag-tic. Ayon sa mga pag-aaral, hindi nagdudulot ang mga estratehiyang 

ginagamit sa CBIT ng pagtindi ng mga kasalukuyang tic o pagkakaroon ng mga 

bagong tic. Sa halip, kasama sa diagnosis ng TS ang mga bagong tic o pagtindi 

ng mga kasalukuyang tic, at hindi side effect ng CBIT. 

Hindi ba ang pantunggaling tugon lang ang nagiging bagong 
tic kapag isinagawa ang CBIT?

Karaniwan nang maranasan ng mga pasyenteng may TS na magkaroon ng 

mga bagong tic at mawala ang mga dating tic. Karaniwan na ito para sa TS. 

Kung minsan, nag-aalala ang mga pasyente na magiging bagong tic ang 

pagsasagawa ng pantunggaling tugon. Sa kabutihang-palad, walang ebidensyang 

nagpapakitang nangyayari ito. Hindi ito karaniwang iniuulat ng mga pasyente at 

hindi pa ito naoobserbahang mangyari sa pananaliksik. 

Gaano kaepektibo ang CBIT para sa taong may TS?

Ayon sa mga malawakang pag-aaral na pinondohan ng Mga Pambansang 

Institute ng Kalusugan at isinagawa sa maraming site, mahigit kalahati ng mga 

taong sumailalim sa CBIT ang nagkaroon ng makabuluhang pagkabawas sa tindi 

ng tic at mas mahusay na kakayahang mamuhay nang maayos. Pana-panahon 

ding nawawala nang tuluyan ang lahat ng tic at iba pang sintomas ng TS sa 

pamamagitan ng CBIT. Hindi lunas ang CBIT para sa TS, kundi pamamaraang 

makakatulong sa mga indibidwal na mas mapamahalaan ang kanilang mga tic 

at mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. 



Mainam ba ang CBIT para sa lahat ng may TS o mga tic?

Mahalagang maunawaan na hindi lahat ay makikinabang sa CBIT. Maaaring mas 

mahirap ituro ang technique na ito sa mga batang may hindi pa ginagamot na 

ADHD dahil sa mga problema sa pagtutuon, pagsunod sa udyok, at maikling 

pasensya sa pagkayamot. Gayundin, maaaring maging mas mahirap isagawa ang 

CBIT dahil sa anupamang psychiatric o social na problemang makakahadlang sa 

pakikilahok sa paggamot. Maaaring gamitin ang CBIT nang hindi ginagamot ang 

iba pang kondisyong kasalukuyang mayroon din, pero inirerekomenda naming 

tugunan ng mga pasyente ang anumang kasalukuyang kondisyon sa pamamagitan 

ng pagsusuri. Maaaring makahadlang ang mga kondisyon o sintomas na ito sa 

kakayahan nilang magsanay sa CBIT. 

Madali bang gawin ang CBIT?

Maaaring magmukhang simpleng technique at therapy ang CBIT, pero dapat 

tandaang kailangan ng pagsisikap at panahon para maging epektibo ang CBIT, 

gaya ng anupamang bagong kasanayan. Magiging mas madali rin ang CBIT sa 

paglipas ng panahon.

Dapat bang gamitin ang 
CBIT bilang pangunahing 
paggamot o kasabay ng 
paggamit ng medikasyon, 
o kung gumagamit ako 
ng medikasyon, dapat ba 
akong huminto sa paggamit 
ng medikasyon?

Dapat gawin ang pagpapasyang 

ito kasama ng naaangkop na 

propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan. Nagiging mas 

available na ang CBIT at maaari 

itong gamitin bilang pangunahing 

paggamot. Hindi inirerekomendang 

ihinto o bawasan ang paggamit 

ng mga gamot para sa tic bago 

magsimula ng CBIT, maliban na lang 

kung inirerekomenda ng tagareseta 

ng pasyente ang estratehiyang ito. 

Kapag nakasanayan na ang CBIT, magtatagal ba ito habambuhay?

Ayon sa kamakailang pag-aaral, 87% ng mga kalahok na nakaranas ng mabuting 

epekto mula a CBIT ang patuloy na natulungan nito hanggang sa anim na buwan 

pagkatapos ng paggamot. Tandaang hindi lunas ang CBIT, kundi estratehiya sa 

pamamahala. Matututo ang mga pasyente ng isang hanay ng mga kasanayan sa 

pamamahala na magagamit nila buong buhay nila kung kailangan.

Dahil paggamot na kaugnay ng pag-aasal ang CBIT, ibig sabihin ba 
ay dapat kong parusahan ang aking anak kapag nagkakaroon siya 
ng mga tic at gantimpalaan ko siya kapag hindi siya nagkakaroon 
ng mga tic?

Mahigit 30 taon nang itinatanggi ng mga propesyonal ang paggamit ng 

pagpaparusa para sa anumang problema. Hindi gumagamit o naghihikayat ang 



CBIT ng pagpaparusa para sa mga tic; kabaliktaran pa nga. Hindi epektibo ang 

pagpaparusa sa bata kapag nagti-tic siya o hindi niya napipigilan ang kanyang 

mga tic. Hindi makakatulong kung papagalitan, sisigawan, o aalisan ng mga 

pribilehiyo ang isang bata dahil nagkakaroon siya ng mga tic, at malamang na 

magdulot ito ng pagkabalisa at mapatindi nito ang mga tic. Hindi rin makakatulong 

kung gagantimpalaan ang mga bata dahil hindi sila nagkakaroon ng mga tic.

Isa sa mga kagandahan ng pagtulong sa mga bata na matuto ng CBIT ang pagiging 

saksi sa kanilang kasabikan kapag talagang nakasanayan na nila ang mga technique 

at nagsimula silang makaranas ng pagkabawas sa mga sintomas ng tic. Para 

maabot ang puntong iyon, gusto naming pagsanayan ng mga bata ang kanilang 

pantunggaling tugon at gantimpalaan at suportahan ng mga magulang ang kanilang 

anak para sa pagsisikap nila (hindi para sa pagkabawas sa mga tic). Maaaring 

mahirap matutunan ang CBIT, kaya napakahalaga ng suporta at positibong feedback 

ng mga magulang at propesyonal sa pagsasanay ng mga kasanayan sa pamamahala 

ng CBIT para matulungan ang bata sa simula ng paggamot.

Ano ang dapat kong gawin kung ayaw ng anak ko na gawin ang 
mga gawain niya sa CBIT?

Paano palaging ginagawa ng marami sa atin ang makabubuti para sa atin – 

pag-eehersisyo, pagkain nang tama, pagtulog nang maayos, atbp.? Hindi laging 

madali ang pagsasagawa ng bagong aktibidad para sa ating sarili. Maaaring 

talagang mahirapan ang ilang batang may TS na matutunan ang CBIT. Tungkulin 

ng mga magulang na kilalanin kung gaano sila nahihirapan, tulungan silang 

manatiling magiliw, at hikayatin sila para patuloy silang magsikap. 

Makakatulong din kung tuturuan mo ang iba, gaya ng mga guro, tauhan ng 

paaralan, at employer tungkol sa CBIT para masuportahan nila ang mga pagsisikap 

na ito at makatulong sila sa pagbuo at pagpapanatili ng positibong kapaligirang 

kinakailangan para maging epektibo hangga’t maaari ang CBIT.

Saan ako puwede pumunta para maisagawa ang CBIT?

Maituturo ang CBIT ng sinanay na clinician, kabilang ang mga psychologist, 

doktor, nurse, social worker, o iba pang therapist. Gaya ng anumang paggamot, 

napakahalaga sa kalalabasan ng pagsasanay at kakayahan ng clinician. 



Inirerekomenda namin na ang mga 

therapist lang na sinanay sa mga 

prisipyo ng cognitive behavior 

therapy at nakatanggap ng partikular 

na pagsasanay sa CBIT ang dapat 

magbigay ng paggamot na ito. Sa 

kasamaang-palad, kaunting clinician 

pa lang ang nakatanggap ng 

pagsasanay sa CBIT sa ngayon. 

Nagtataguyod ang TAA ng mga 

programa ng pagsasanay sa CBIT 

sa iba’t ibang bahagi ng bansa. 

Gayunpaman, kulang pa rin ang 

mga therapist na nakatanggap ng 

pagsasanay sa CBIT. Susubukan ng 

ilang propesyonal na hindi nagdaan 

sa masinsinang pagsasanay sa 

CBIT na isagawa ang paggamot, 

at mahalagang maunawaang 

maaaring hindi sila makapagdulot 

ng resultang kasinghusay ng mga 

resultang maidudulot ng mga 

clinician na sinanay at dalubhasa 

sa CBIT. Hinihikayat ka naming piliin 

nang mabuti ang iyong therapist 

at magtanong tungkol sa kanyang 

pagsasanay sa CBIT. 

Batid ng Tourette Association ang 

matinding kakulangan sa mga 

sinanay na behavioral therapist 

para sa paggamot ng Tourette 

Syndrome at Mga Tic Disorder, kaya 

itinatag nito ang Tourette Syndrome 

Behavior Therapy Institute (TS-BTI). 

Ang programa ay binuo ng mga 

miyembro ng Behavioral Science 

Consortium ng Tourette Association, at idinisenyo ito para matulungang maparami 

ang bilang at pagiging available ng mga therapist na sinanay sa CBIT. Isinasagawa 

ang mga programa sa mga regular na yugto ng panahon sa iba’t ibang lokasyon 

sa bansa sa tulong ng Faculty ng TAA TS-BTI. Matapos magdaan sa programa at 

sa mga sesyon ng konsultasyon, ililista ang mga kalahok sa listahan ng referral 

na CBIT therapist na pinapanatili ng Tourette Association. Para matuto pa o 

magparehistro para sa programa ng TS-BTI, pumunta sa tourette.org o tumawag 

sa 888-4TOURET.

Buod

Ang CBIT ay epektibong technique na napatunayan nang nakakabawas sa tindi 

ng tic, at nagpapakita ng modernong pag-unawa sa kung paano naaapektuhan 

ng kapaligiran ang utak. Nakatuon ang Tourette Association at ang Behavioral 

Science Consortium ng Association sa malinaw na pagpapabatid ng kabuluhan ng 

pananaliksik na ito para magamit ang paggamot sa wasto at epektibong paraan.
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