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Pag-unawa sa Tourette Syndrome at Mga Tic 

Disorder: Pangunahing Impormasyon

Ang Tourette Syndrome (TS) ay 

isang uri ng Tic Disorder. Ang 

mga tic ay mga hindi nakokontrol, 

biglaan, at mabilis na paulit-ulit na 

paggalaw at paggawa ng tunog. 

Ang mga tic ang pinakakilalang 

katangian ng isang pangkat 

ng mga neurodevelopmental 

na kondisyon na nagsisimula 

sa pagkabata. 

May dalawang uri ng tic—motor 

(mga paggalaw) at vocal (mga 

paggawa ng tunog). Gaya ng 

nakasaad sa chart sa ibaba, 

maraming iba’t ibang tic, mula 

sa pag-alog ng ulo hanggang sa 

pag-ubo. Maaaring mahigit isang 

tic ang makita mo mula sa isang 

tao sa isang pagkakataon. 

Mahalagang tandaan na maaaring 

may makahalubilo kang taong 

nagbibigkas ng pagmumura, mga pahayag tungkol sa lahi, o mga bastos na parirala 

(corprolalia). Gayunpaman, 1 sa 10 indibidwal lang ang nagpapakita ng ganitong uri ng 

tic. Posible ring may makahalubilo kang taong nagsasagawa ng mga bastos na paggalaw 

(copropraxia). Hindi nakokontrol ang mga tic na ito, gaya ng iba pang uri.

Mga Uri ng Tic

MGA URI SIMPLE KOMPLIKADO

Mga Motor Tic

Ilang Halimbawa:

BIGLAAN AT MABILIS NA 
PAGGALAW: 
Pagkurap ng mata, pag-alog ng 
ulo, pagkunot ng mukha, pagkibit 
ng balikat, pagbanat ng kalamnan 
sa tiyan, o pagbaltak ng braso

KADALASANG MAS 
MABAGAL ANG MGA 
GALAW AT MAAARING 
MAGMUKHANG SINADYA: 
Paghawak, pagtapik, paglundag, 
pag-squat, paglukso, pagtalon, 
o copropraxia (mga bastos 
na paggalaw)

Mga Vocal Tic

Ilang Halimbawa:

MGA BIGLAANG PAGGAWA 
NG TUNOG O PAGBIGKAS: 
Pagsinghot, pag-ubo, pagdura, 
pag-ungol, pag-igham, 
pagsinghal, mga tunog na parang 
hayop, o pagsigaw

MGA SALITA O PARIRALA 
NA MADALAS SINASABI 
NANG WALA SA KONTEKSTO: 
Mga pantig, salita, o parirala 
(“tahimik,” “tigil”), coprolalia 
(pagsasabi ng mga bastos na 
pananalita), palilalia (pag-uulit 
ng sariling sinasabi), echolalia 
(pag-uulit ng sinasabi ng iba) 



Ang Komplikasyon ng Tic sa Mga Sitwasyon 

ng Pakikihalubilo

Maaaring maging mas madalas 

ang mga tic sa mga sitwasyong 

nagdudulot ng lubos na 

stress, gaya ng pagkasita ng 

tagapagpatupad ng batas. Madalas 

napagkakamalang sadya ang 

mga tic at iba pang sintomas. 

Napagkakamalang bastos, hindi 

angkop, nakakapanakit, agresibo, at 

magulo ang mga indibidwal na may 

TS. Sa kasamaang-palad, madalas 

na maging target ng pang-aapi 

o diskriminasyon ang mga taong 

may TS, na nagdudulot ng mga 

komplikadong sitwasyon sa mga 

paaralan, pampublikong lugar, 

trabaho, at maging sa tahanan. 

Madalas iugnay ang TS sa 

kakulangan sa pagpipigil, ang hindi 

sadyang pagsasagawa o pagsasabi 

ng mga hindi angkop na bagay. 

• Nag-uugat ang mga hindi angkop 

na pananalita o asal sa kakulangan 

sa kakayahang gumamit ng “mga 

brake sa pag-iisip” – maaaring hindi 

mapigilan ng taong may TS ang 

kanyang sarili sa pagsasaad ng mga 

iniisip niya o pagpapakita ng mga 

pagkilos na kayang kontrolin ng 

karamihan sa mga tao. Halimbawa, 

kung may taong may problema sa 

pagpipigil na makakita ng karatulang 

nagsasabing, “Huwag hawakan, basa 

pa ang pintura,” maaaring mahirapan 

ang taong iyon na pigilan ang sarili 

niya na hawakan ang pintura. 

• Hindi nauugnay ang mga hindi 

mapigilang pagkilos sa mga marahas 

na pag-iisip kundi sa mga hindi 

angkop na asal sa pakikihalubilo,, gaya 

ng kawalang pakundangan, pagsasabi 

ng mga hindi angkop na pahayag, 

pagpapakita ng mga asal na “hindi 

angkop sa lipunan,” mga pagsilakbo ng emosyon, matinding galit, at mga sumasalungat 

na asal. 

• Maraming nasa hustong gulang at teenager na may TS ang mayroon nang mga 

kasanayan sa pamamahala ng kakulangan sa pagpipigil, na nakakabawas sa mga 

problema sa pakikihalubilo at kahihiyan mula sa mga pag-aasal na ito.

Mas marami pang hadlang sa pakikihalubilo ang naidudulot ng mga komplikadong vocal 

tic gaya ng coprolalia at copropraxia.



Mga Pagsasaalang-alang para sa Mga 
Tagapagpatupad ng Batas 

Stress at Pagkabahala

Nakakapagpatindi ng mga 

sintomas na nauugnay sa 

TS at Mga Tic Disorder 

ang stress at pagkabahala. 

Napakahalagang tandaan 

na kumpara sa mas 

kalmadong sitwasyon, 

maaaring mas magdulot 

ng tic at mga sintomas 

para sa taong may TS ang 

pakikihalubilo sa opisyal 

na tagapagpatupad 

ng batas—isa itong 

karanasang nagdudulot ng 

stress at pagkabahala para 

sa ilang indibidwal. 

Mga Nakakabahalang Asal at Karaniwang Kasabay na Kondisyon

Ang TS ay isang lubhang underdiagnosed na kapansanan, partikular na sa mga nasa 

hustong gulang. Madalas mapagkamalan ang mga asal na nauugnay sa diagnosis na ito 

bilang mga pagkilos na nauugnay sa paggamit ng droga o alak, at maaaring magmukha 

itong kakaiba, saliwa, at walang galang. Susubukan ng karamihan sa mga indibidwal na 

may TS na ipaalam sa mga opisyal na tagapagpatupad ng batas ang diagnosis nila, dahil 

alam nilang maaaring mapagkamalan itong kahina-hinala. Napakahirap para sa mga taong 

may TS na huminto nang hindi gumagalaw at tahimik dahil sa mga biglaang paggalaw at 

pagsasalitang dulot ng mga tic. 

Tinatantyang 86% ng mga indibidwal na may TS ang mayroon ding kasabay na kondisyon, 

na maaaring makaapekto rin sa kung paano tutugon ang taong iyon sa sitwasyong 

nauugnay sa tagapagpatupad ng batas. 

• Nakakadagdag ang attention deficit o hyperactivity disorder (ADHD) at obsessive-

compulsive disorder (OCD) sa kahirapang sumunod sa mga tagubilin, partikular na sa 

sitwasyong maaaring magdulot ng stress, gaya ng pagharap sa pulis. Isang halimbawa 

ng bagay kung saan maaaring mahirapan ang taong may TS o nauugnay na kapansanan 

ay ang pagtigil sa paggalaw, kahit na utusan siyang huminto. 

• Karaniwan ang mga isyu sa pagpoproseso ng pandama, at maaaring mauwi ang 

mga ito sa lubos na pagkasensitibo sa paghawak at mga tunog, na magdudulot ng 

matinding reaksyon. Dahil sa ilang tic, maaaring maging mahirap para sa taong may TS 

na makipag-ugnayan, at maaaring may kakulangan sa kakayahang makipag-ugnayan sa 

sitwasyon ng pakikihalubilo ang ilang indibidwal. Samakatuwid, maaaring kailangan ng 

mahabang pasensya para mabigyang-daan ang taong iyon na maiparating ang gusto 

niyang sabihin.

• Isa sa pinakamalalaking problema para sa mga taong may TS ang mga biglaang 

pagsilakbo ng galit. Kahit maliit na di-pagkakasundo ay maaaring magdulot sa hindi 

angkop na reaksyon mula sa taong may TS. Karaniwang pag-aasal ang pagsigaw, 

panghahataw, at pagbabato ng mga bagay sa mga ganitong sitwasyon. Maaaring 

mauwi sa away at maging kaguluhan ang anumang maliit na diskusyon.

Mahalaga para sa mga opisyal na tagapagpatupad ng batas na subukang hindi pansinin 

ang mga karaniwang pag-aasal bunsod ng TS, maging ang pagmumura at pagkagalit, 

at hindi sila magbigay-daan sa mas malaki pang away.



Mga Technique sa Pagpapakalma ng Sitwasyon
Kapag lalapit sa taong maaaring nagpapakita ng mga ganitong sintomas, makakatulong na 

itanong lang kung “May maitutulong ba ako sa iyo?” at “Ayos ka lang ba?” May ilang taong 

hindi komportableng sagutin ang mga tanong. Kung gagamit ng mga pasalitang technique 

sa pagpapakalma ng sitwasyon, maaaring mapalaki ang posibilidad na sumunod ang 

indibidwal at hindi lumala ang sitwasyon. 

Napakahalaga ng pagpapasensya at pag-unawa, at ng pananatiling kalmado, para sa 

pagpapakalma ng umiigting na sitwasyon. Dapat ay kalmado at kalkulado ang mga 

paggalaw ng opisyal na tagapagpatupad ng batas. Dapat ay malinaw at panatag ang 

pananalita ng opisyal, at ipaalam niya sa indibidwal na may TS na puwede niyang sabihin 

ang nasa isip niya at na nakikinig sa kanya ang opisyal. Sa mga sitwasyong nagdudulot ng 

stress, napakahalagang mabigyang-daan ang indibidwal na kumpletuhin ang gusto niyang 

sabihin nang hindi naaantala. Kung minsan, mahirap ito depende sa tindi ng mga motor at 

vocal tic habang sinusubukang makipag-ugnayan ng indibidwal na may TS.

5 Tip sa Pagpapakalma ng Sitwasyon para sa Mga Tagapagpatupad 

ng Batas

Karaniwang nagdaan na sa pagsasanay sa mga technique sa pagpapakalma ng sitwasyon 

ang mga opisyal na tagapagpatupad ng batas, pero higit na mahalagang tandaan ang mga 

sumusunod na technique kapag humaharap sa indibidwal na may TS o Tic Disorder:

1. Manatiling kalmado at 

magalang kapag may 

engkuwentro. Makakatulong 

ito para pagkatiwalaan ka ng 

indibidwal at mapadali ang 

pagsunod niya. 

3. Maging alisto para sa mga 

sintomas na nauugnay sa TS at 

Mga Tic Disorder – mga biglaan 

at mabilis na paggalaw at 

paggawa ng tunog. Tandaang 

hindi nakokontrol ang mga ito 

at maaaring mayroon o walang 

kakayahan ang indibidwal na 

pansamantalang pigilan ang 

mga ito. 

2. Subukang iparating na 

naroon ka para tulungan ang 

indibidwal, dahil maaaring 

tumugon siya sa depensibong 

paraan kapag nilapitan.

4. Subukang unawain ang 

uri ng stress na maaaring 

nararanasan ng taong may 

TS. Magtanong nang wasto 

para makuha ang mga 

kinakailangang impormasyon 

para makapagpatuloy at 

makatulong sa naaangkop 

na paraan. 

5. Magpasensya at pakinggan 

ang indibidwal. Titindi 

lang ang tic kung pipilitin 

mo siyang tumugon. 

Kadalasang sasabihin ng 

indibidwal na ayos lang siya o 

nagkakaproblema siya dahil sa 

mga tic o iba pang sintomas. 



Mga Mapanganib na Engkuwentro

Maaaring mas mapanganib ang ilang 

engkuwentro kaysa sa iba. Maaaring 

gumawa ang isang indibidwal na 

may TS ng mga biglaan at hindi 

inaasahang galaw at tunog habang 

sumusunod sa pamantayang 

protocol ng ahensya sa paghingi ng 

dokumentasyon (hal., lisensya, ID, 

rehistrasyon). Kakailanganin mong 

tandaan ang iyong pagsasanay 

habang pinoprotektahan ang 

iyong sarili para manatiling ligtas. 

Gayunpaman, maliban na lang kung 

direkta kang pinagbabantaan ng tao, 

pinakamainam na gamitin ang iyong 

mga kasanayan sa pakikipag-usap, 

tulad ng pagtatanong kung “May maitutulong ba ako sa iyo?” at paggamit ng mga 

partikular na pasalitang utos, gaya ng “Sir o Ma’am, pakilagay lang ang mga kamay mo 

sa manibela”. Tiyaking tatanungin mo ang indibidwal kung kaya niyang sumunod sa mga 

ibinibigay na tagubilin. Mabibigyan nito ang indibidwal ng pagkakataong banggiting 

mayroon siyang TS at hindi niya kayang huminto sa pagkilos o paggawa ng tunog, at 

hindi niya nilalayong masaktan ka. 

Sa pangkalahatan, maaaring 

magdulot ng mas magagandang 

resulta ang mga technique 

sa pagpapakalma ng 

sitwasyon. Napakahalaga ng 

pagpapasensya, pag-unawa, 

at wastong pagtatanong sa 

pagsuri sa mga sitwasyon, 

pagtugon sa naaangkop na 

paraan, at pangangasiwa 

ng pakikipag-ugnayan at 

pakikipagtulungan ng indibidwal 

na may TS. Gayunpaman, kung 

mapanganib ang taong iyon sa 

kanyang sarili o sa ibang tao, 

dapat gamitin ang mga batayang 

pamamaraan sa pagkilos ng 

departamento. Napakahalagang 

matukoy ang pinagkaiba 

ng pagiging mapanganib 

at pagiging takot. 

Referral sa Ospital para sa Medikal na Pangangalaga

Kabilang sa mga sitwasyong maaaring mauwi sa emergency ang mga tic na nakakapinsala 

sa katawan gaya ng pag-uuntog ng ulo o paghataw sa sarili, pagbanggit ng pag-iisip 

tungkol sa pagpapakamatay, kagustuhang saktan ang sarili o ibang tao, pagka-overdose, 

o kawalan ng malay.



Smart911

Sa ilang estado, nakakonekta 

ang mga 911 center sa online na 

tool na tinatawag na Smart911. 

Magagamit ng mga tao ang 

tool na ito para maglagay ng 

mahalagang impormasyon para 

sa mga first responder at opisyal 

na tagapagpatupad ng batas na 

reresponde sa mga emergency. 

Para matuto pa, pumunta sa 

www.smart911.com.

Mga Pagsasanay 

sa Trabaho

Nagbibigay ang Tourette 

Association ng mga 

pang-edukasyong pagsasanay 

tungkol sa Tourette Syndrome 

at Tic Disorder sa mga 

propesyonal at miyembro ng 

komunidad sa iba’t ibang bahagi ng United States, kabilang ang mga lokal na kapulisan 

at fire department. Kung interesado kang manood ng presentasyon, makipag-ugnayan 

sa Tourette Association of America sa support@tourette.org o tumawag nang libre sa 

(888) 4-TOURET.

Ang publication na ito ay sinusuportahan ng Grant o Cooperative Agreement Number, 

NU58DD005375-02, na pinondohan ng Centers for Disease Control and Prevention. 

Tanging ang mga may-akda ang responsable sa mga nilalaman nito at hindi nito 

sinasalamin ang mga opisyal na pananaw ng Centers for Disease Control and Prevention 

o ng Department of Health and Human Services.
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