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Tìm hiểu về Hội chứng Tourette & các Rối loạn Tic:  
Thông tin cơ bản

Hội chứng Tourette (Tourette 
Syndrome, hay gọi tắt là TS) là một 
loại Rối loạn Tic. Tic (tật máy cơ) là các 
cử động và âm thanh phát ra bất ngờ, 
lặp đi lặp lại nhanh chóng một cách 
không kiểm soát được. Tic là biểu 
hiện đặc trưng của một nhóm bệnh 
về phát triển thần kinh khởi phát ở 
trẻ em. 

Có hai loại tic—tic vận động (các 
cử động) và tic âm thanh (các âm 
thanh phát ra). Như bạn thấy ở bảng 
dưới đây, tic có thể biểu hiện theo 
nhiều cách từ việc lắc đầu đến hắng 
giọng. Bạn có thể thấy người bệnh 
mắc nhiều tic khác nhau vào cùng 
một lúc. 

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn có thể gặp phải người nào đó thốt ra các từ mang tính tục tĩu, 
miệt thị chủng tộc hay các cụm từ khác không phù hợp về mặt xã hội (chứng nói tục). Tuy nhiên, 
chỉ 1 trong mỗi 10 người mắc bệnh có biểu hiện tic này. Bạn cũng có thể gặp phải ai đó có các cử 
chỉ thô thiển (chứng cử chỉ tục). Các tic này, giống như tất cả các tic khác, đều không có chủ ý.

Các loại tic

LOẠI ĐƠN GIẢN PHỨC TẠP

Tic vận động
Một số ví dụ:

CÁC CỬ ĐỘNG ĐỘT NGỘT, 
NHANH CHÓNG: 
Nháy mắt, lắc đầu, nhăn mặt, nhún vai, 
căng bụng hay giật tay

CÁC CỬ ĐỘNG THƯỜNG CHẬM 
HƠN VÀ CÓ THỂ CÓ VẺ NHƯ CỐ Ý: 
Đụng chạm, gõ, nhảy một chỗ, ngồi 
xổm, nhảy chân sáo, nhảy từ chỗ này 
sang chỗ khác hoặc có cử chỉ tục tĩu

Tic âm thanh
Một số ví dụ:

CÁC ÂM THANH HAY TIẾNG ĐỘNG 
PHÁT RA ĐỘT NGỘT 
Khụt khịt, ho, nhổ bọt, rên rỉ, hắng 
giọng, sụt sịt, phát ra âm thanh giống 
tiếng thú vật, rít lên hay la hét

CÁC TỪ HAY CỤM TỪ THƯỜNG 
KHÔNG ĐÚNG VỚI HOÀN CẢNH: 
Các âm tiết, từ ngữ hay cụm từ (như 
“câm mồm đi”, “ngừng lại”), chứng 
nói tục (nói các từ tục tĩu), chứng nói 
lắp (lặp lại lời nói của chính mình), 
chứng nhại lời (nhại lại lời nói của 
người khác) 



Các khó khăn do tic gây ra trong những tình huống xã hội

Triệu chứng tic có thể tăng nặng hơn 
trong các tình huống rất căng thẳng, 
ví dụ như khi bị nhân viên công lực 
chặn lại. Cùng với các triệu chứng 
khác, tic nhiều khi bị hiểu lầm là có chủ 
ý. Những người mắc TS bị coi là bất lịch 
sự, không đứng đắn, xúc phạm, thích 
tranh cãi và gây rối. Tiếc thay, người 
mắc TS thường trở thành mục tiêu bị 
bắt nạt hay phân biệt đối xử, dẫn đến 
nhiều tình huống khó khăn tại trường 
học, nơi công cộng, sở làm và thậm chí 
ở trong gia đình. 

Nhiều khi bệnh TS có liên quan đến 
hành vi giải ức chế, nghĩa là người bệnh 
vô ý nói ra hay làm những điều gì đó 
không phù hợp. 

• Các lời nói hay hành vi thiếu đúng đắn 
này xuất phát từ việc mất khả năng 
“phanh lại trí óc” – người mắc TS có thể 
không có khả năng dừng lại việc biểu lộ 
các suy nghĩ hay thể hiện các hành động 
mà hầu hết mọi người đều có thể kiểm 
soát được. Ví dụ, nếu một người thiếu khả 
năng kiềm chế nhìn thấy một tấm bảng 
có dòng chữ “Không chạm vào sơn ướt” 
thì họ có thể cảm thấy khó tránh được 
việc chạm tay vào sơn. 

• Các hành vi thiếu kiềm chế không xuất 
phát từ suy nghĩ bạo lực mà chỉ là hành vi 
không phù hợp với các chuẩn mực xã hội, 
ví dụ như thiếu tôn trọng, nói năng khiếm 
nhã, thể hiện hành vi không được xã hội 
chấp nhận, bộc phát cảm xúc, nổi giận và 
các hành vi chống đối. 

• Nhiều người lớn và thanh thiếu niên mắc TS đã phát triển các kỹ năng quản lý vấn đề giải ức 
chế, nhờ đó làm giảm các hậu quả xã hội cũng như tình huống đáng xấu hổ gây ra bởi các 
hành vi này.

Các tic âm thanh phức tạp như chứng nói tục và cử chỉ tục thậm chí có thể gây ra nhiều khó khăn 
hơn về mặt xã hội.



Các lưu ý dành cho nhân viên công lực 

Sự căng thẳng và lo âu

Sự căng thẳng và lo âu sẽ 
khiến cho các triệu chứng 
liên quan đến TS và Rối loạn 
Tic trở nên nặng hơn. Một 
điều hết sức quan trọng cần 
lưu ý là việc tiếp xúc với một 
nhân viên công lực—vốn là 
một trải nghiệm đầy căng 
thẳng và lo sợ đối với một 
số người—có thể khiến cho 
người mắc TS có nhiều triệu 
chứng tic hơn so với các 
hoàn cảnh ít căng thẳng hơn. 

Hành vi báo động và các bệnh đồng phát thường gặp

TS là một rối loạn không được chẩn đoán chính xác ở mức đáng kể, nhất là ở người lớn. Các hành 
vi liên quan đến chẩn đoán này thường bị ngộ nhận là hành vi liên quan đến tình trạng lạm dụng 
ma túy hay rượu bia và có thể có vẻ lạ lùng, thất thường và thiếu tôn trọng. Đa số người mắc TS sẽ 
cố gắng thông báo cho nhân viên công lực biết về chẩn đoán bệnh của mình vì biết rằng hành vi 
của họ có thể gây hoài nghi. Người mắc TS rất khó ở yên và giữ im lặng do các cử động và âm 
thanh bất ngờ gây ra bởi các tic. 

Theo dự tính thì khoảng 86% người mắc TS cũng có một bệnh đồng phát mà có thể ảnh hưởng 
đến cách người đó phản ứng với nhân viên công lực. 

• Rối loạn giảm chú ý hay tăng động (ADHD) và rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) đều góp phần 
khiến cho người bệnh khó tuân thủ theo lệnh, nhất là trong các tình huống có thể gây căng 
thẳng như khi tiếp xúc với cảnh sát. Ví dụ, một trường hợp mà trong đó người mắc TS hay một 
rối loạn liên quan có thể khó tuân thủ được là khi được lệnh ở yên tại chỗ hoặc thậm chí là khi 
chỉ được yêu cầu dừng lại. 

• Các khó khăn trong việc xử lý cảm giác là phổ biến và có thể dẫn đến tình trạng hết sức mẫn 
cảm với sự đụng chạm và âm thanh, khiến cho người bệnh phản ứng thái quá. Một số tic có 
thể khiến cho người mắc TS khó truyền đạt được điều muốn nói, và một số người có thể kém 
khả năng hay thiếu khả năng giao tiếp xã hội. Do đó, bạn có thể cần kiên nhẫn tạo điều kiện 
cho người đó biểu lộ điều muốn nói.

• Việc đột ngột nổi giận quá mức là một trong những vấn đề lớn nhất đối với người mắc TS. Một 
sự bất đồng nhỏ có thể khiến cho người mắc TS phản ứng theo cách rất khó chấp nhận được. 
La hét, đánh đập và ném đồ là các hành vi thường gặp vào những lúc này. Bất kỳ cuộc nói 
chuyện vặt vãnh nào cũng có thể biến thành xung đột và leo thang đến mức báo động.

Một điều rất quan trọng là nhân viên công lực cần cố lờ đi các hành vi điển hình của bệnh 
TS, ngay cả những việc như chửi rủa và nổi giận, để không bị lôi vào và làm tăng thêm cuộc 
xung đột. 



Các kỹ thuật xuống thang căng thẳng
Khi tiếp xúc với một người dường như đang thể hiện các triệu chứng này thì một điều hữu ích đơn 
giản là hỏi “Tôi có thể giúp gì cho bạn không?” và “Hiện tại bạn có ổn không?”. Một số người 
có thể cảm thấy ngại và không trả lời câu hỏi. Việc sử dụng các kỹ thuật nói chuyện để giảm căng 
thẳng có thể giúp tăng cơ hội có được sự tuân thủ từ đối tượng đồng thời giảm nguy cơ leo thang. 

Việc thể hiện sự kiên nhẫn và thông cảm trong khi luôn giữ bình tĩnh là chìa khóa để xoa dịu các 
tình huống xung đột. Phong cách của nhân viên công lực cần phải bình tĩnh và thận trọng. Giọng 
nói của nhân viên công lực phải rõ ràng và đầy tính trấn an, nói cho người mắc TS biết rằng họ có 
thể bày tỏ các cảm nghĩ và nhân viên sẽ lắng nghe. Trong các tình huống căng thẳng, một điều hết 
sức quan trọng là phải chờ cho người này nói hết câu mà không bị ngắt lời. Điều này đôi khi rất 
khó tùy theo mức độ trầm trọng của các tic vận động và tic âm thanh xảy ra trong khi người mắc 
TS đang cố gắng truyền đạt điều muốn nói.

5 lời khuyên cho nhân viên công lực về cách xuống thang căng thẳng

Nhân viên công lực thường được đào tạo nhiều kỹ thuật xuống thang căng thẳng nhưng các kỹ 
thuật sau đây là đặc biệt quan trọng cần nhớ khi tiếp xúc với người mắc TS hay một Rối loạn Tic:

1. Giữ bình tĩnh và đối xử tôn trọng 

khi tiếp xúc. Điều này có thể giúp 

bạn lấy lòng tin của người được 

tiếp xúc và tạo điều kiện cho họ 

sẵn lòng tuân thủ. 

3. Để ý đến các triệu chứng liên 

quan đến TS và các Rối loạn Tic – 

các cử động và âm thanh đột 

ngột, nhanh chóng. Nhớ rằng các 

tic này là vô ý và người đó có thể 

có hoặc không có khả năng tạm 

thời kiềm chế các tic. 

2. Cố gắng giải thích rằng bạn đến 

với ý định giúp đỡ, vì người được 

tiếp xúc có thể phản ứng theo 

cách tự vệ khi bạn đến gần.

4. Cố gắng tìm hiểu xem người 

mắc TS đang bị căng thẳng như 

thế nào. Đặt đúng câu hỏi nhằm 

lấy được thông tin cần thiết để 

có thể tiếp tục và can thiệp một 

cách phù hợp. 

5. Kiên nhẫn lắng nghe người được 

tiếp xúc. Việc ép buộc họ trả lời 

sẽ chỉ khiến cho các tic trở nên 

nặng hơn. Người đó thường sẽ 

cho biết rằng họ ổn hoặc đang 

gặp khó khăn vì các tic hay triệu 

chứng khác. 



Các trường hợp tiếp xúc có rủi ro cao
Một số tình huống tiếp xúc có thể có 
rủi ro cao hơn các tình huống khác. Khi 
được yêu cầu cho xem giấy tờ (ví dụ như 
bằng lái, thẻ căn cước hay giấy đăng ký) 
theo quy trình chuẩn của cơ quan thì 
những người mắc TS có thể tự nhiên có 
các cử động và phát ra âm thanh một 
cách bất ngờ. Bạn cần căn cứ vào kiến 
thức đào tạo để tự bảo vệ và giữ an toàn 
cho bản thân. Tuy nhiên, trừ phi người 
đó đang trực tiếp hăm dọa bạn thì cách 
tốt nhất có thể là sử dụng các kỹ năng 
nói chuyện, ví dụ như hỏi “Tôi có thể 
giúp gì cho bạn không?” và ra lệnh cụ 

thể như “Tôi yêu cầu ông/bà đặt hai bàn tay lên vô lăng”. Hãy nhớ hỏi người đó xem họ có khả 
năng tuân thủ lệnh hay không. Bằng cách này, bạn tạo cơ hội cho họ giải thích rằng họ mắc bệnh 
TS và không có khả năng ngừng cử động hay phát ra âm thanh, và rằng những hành vi này không 
có ý định gây hại cho bạn. 

Nói chung thì các kỹ thuật xuống 
thang căng thẳng có thể dẫn đến 
kết quả tốt hơn. Sự kiên nhẫn, cảm 
thông và việc biết đúng điều cần 
hỏi là không thể thiếu được trong 
việc đánh giá tình hình, phản ứng 
phù hợp và tạo điều kiện giao tiếp 
cũng như khuyến khích sự hợp tác 
của người mắc TS. Tuy nhiên, nếu 
người đó là mối nguy hiểm đối với 
bản thân họ hay người khác thì các 
quy trình hoạt động chuẩn của cơ 
quan cần được áp dụng. Vấn đề then 
chốt là cần biết cách phân biệt giữa 
các mối nguy khách quan và nỗi sợ 
chủ quan. 

Giới thiệu đến bệnh viện để chăm sóc y tế

Các tình huống có thể được coi là khẩn cấp bao gồm: các tic gây thương tích, ví dụ như tự đập đầu 
hay tự đánh vào người; việc bày tỏ các suy nghĩ muốn tự tử; có ý định gây hại cho bản thân hay 
người khác; dùng thuốc quá liều; hoặc bất tỉnh.



Smart911

Ở một số tiểu bang, các trung tâm 
911 được kết nối với một công 
cụ trực tuyến có tên là Smart911. 
Công cụ này cho phép người dân 
nhập vào các thông tin quan trọng 
mà người ứng cứu đầu tiên và nhân 
viên công lực cần biết khi ứng phó 
với các trường hợp khẩn cấp.  Để 
biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập www.smart911.com.

Lớp đào tạo tại chức

Hiệp hội Tourette cung cấp các lớp 
đào tạo về Hội chứng Tourette và 
Rối loạn Tic cho các chuyên gia và 
thành viên cộng đồng trên khắp 
nước Mỹ, gồm cả các sở cảnh sát 
và sở cứu hỏa địa phương. Nếu bạn muốn tổ chức một buổi trình bày thì vui lòng liên lạc với Hiệp 
hội Tourette của Mỹ theo địa chỉ support@tourette.org hoặc gọi số miễn phí (888) 4-TOURET.

Ấn phẩm này được tài trợ bởi khoản trợ cấp theo thỏa thuận hợp tác số NU58DD005375-02 từ 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, hay 
CDC). Nội dung của ấn phẩm này thuộc trách nhiệm duy nhất của tác giả và không nhất thiết thể 
hiện quan điểm chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hay Bộ Dịch vụ Y 
tế và Nhân sinh. 
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