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TOURETTE ASSOCIATION OF AMERICA 

Itinatag ang Tourette Association of America noong 1972 at nakatuon ito sa pagpapabuti ng buhay 
para sa lahat ng indibidwal na naaapektuhan ng Tourette at Mga Tic Disorder. Ang Association 
ang pangunahing pambansang organisasyon na naglilingkod sa komunidad na ito, at nagsisikap 
ito para magpalaganap ng kamalayan, magsulong ng pananaliksik at siyentipikong pag-unawa, 
at magbigay ng tuloy-tuloy na suporta. Nangangasiwa ang Tourette Association ng network na 
binubuo ng 32 Chapter at mahigit 80 support group sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Para sa higit 
pang impormasyon tungkol sa Tourette at Mga Tic Disorder, tumawag sa 888-4-TOURET, pumunta sa 
www.tourette.org, at hanapin ang “Tourette Association” sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.

ANG YOUTH AMBASSADOR (YA) PROGRAM NG TOURETTE ASSOCIATION 
OF AMERICA

Sinasanay ng Youth Ambassador Program ng Tourette Association of America ang mga teenager 
na talakayin ang Tourette at Mga Tic Disorder, para magsilbing tagapagtaguyod ng kanilang mga 
sarili at ng ibang tao, at bigyan ng tumpak na impormasyon ang kanilang mga kasamahan at ang 
mga nakababata sa kanila. Itinuturo ng Mga Youth Ambassador ang pag-unawa, pagiging sensitibo, 
at pagtitiis sa TS at mga sintomas nito, kasabay ng pagwawaksi ng mga sabi-sabi at stereotype 
na madalas na iniuugnay sa TS at iba pang Tic Disorder. Sa pamamagitan ng programang ito, 
magagawa ng mga kabataan na makipag-usap sa kanilang mga kasamahan sa paaralan, sports 
league, camp, programa pagkatapos ng eskuwela, at mga katulad na lugar, pati na rin sa harap 
ng mga lokal at pambansang pulitiko. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng Mga Youth 
Ambassador sa pagpapalaganap ng kamalayan at pag-unawa sa Tourette Syndrome at Mga Tic 
Disorder sa komunidad.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Youth Ambassador Program, mag-apply bilang Youth 
Ambassador, o humiling ng presentasyon ng Youth Ambassador sa iyong paaralan o organisasyon, 
makipag-ugnayan sa Tourette Association.

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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Ibahagi ang card na ito sa mga kaibigan mo sa 
paaralan para tulungan silang maunawaan ang 

Tourette Syndrome!



Ano ang Tourette Syndrome?

Kapag ang isang tao ay may Tourette Syndrome, o TS kapag pinaikli, sinasabi ng utak niya sa 
katawan niya na gumalaw o magsalita sa paraang baka hindi niya gusto. Kapag nangyayari ito, 
tinatawag itong tic. 

Kunwari ay kinagat ka ng isang insekto, hindi ba mahirap pigilan na kamutin mo ito kahit na ayaw mo? 
Kagaya rin nito ang mga tic. Posibleng magkaroon ng tic kahit kailan ang isang taong may TS, at hindi 
niya ito makokontrol kahit na ayaw niya itong gawin. Minsan, mapipigilan niyang mangyari ang tic, pero 
baka napakahirap nitong gawin; kagaya ng kagat ng insekto na mahirap pigilang kamutin. 

Ano ang iba’t ibang uri ng tic?

Motor: kapag may ginagawa ang katawan mo na hindi mo makontrol (mga halimbawa: pagkurap 
ng mata, pag-alog ng ulo, pagkibit ng balikat)

Vocal: kapag gumagawa ka ng tunog na hindi mo gustong gawin (mga halimbawa: pagsinghot, 
pag-ubo, pagpapatunog ng lalamunan) 

Minsan, isang bahagi lang ng katawan mo ang nagti-tic, at minsan naman, mas marami sa isang 
bahagi ang nagti-tic. Halimbawa, baka hindi mo mapigilang ikurap ang iyong mga mata o patunugin 
ang iyong lalamunan nang magkasabay. 

Ano pa ang dapat kong malaman tungkol sa mga tic at sa TS?

• Minsan, mapapanood natin sa TV na nagmumura o nagsasabi ng 
masasamang bagay ang mga taong may TS, pero nangyayari lang 
ito sa 1 sa bawat 10 taong may TS. 

• Malamang na mangyari nang mas madalas ang mga tic kapag 
kinakabahan, galit, nasasabik, o pagod ka. 

• Baka hindi ka magkaroon ng anumang tic kapag may ginagawa 
kang talagang pinagtutuunan mo ng pansin, gaya ng paglalaro 
ng sports o pagtugtog ng instrumento, paglangoy, pagsayaw, 
pagguhit, o paggawa ng bagay na ikinatutuwa mo. 

• Baka hindi mo laging mapansin kung kailan mangyayari ang isang 
tic, pero minsan, mararamdaman mong malapit na itong gawin ng 
katawan mo bago ito magsimula. 

• Minsan, nawawala ang mga tic habang tumatanda ka, at minsan, 
hindi nawawala ang mga ito kahit kapag malaki ka na. Posible rin na magkaroon ka ng mga bagong 
tic kasabay ng pagkawala ng iba pa. Puwede ring magbago ang iyong mga tic, at sa paglipas ng 
panahon, baka maging ibang uri ng mga tic na ang mayroon ka kaysa sa dati. 

Ano ang ibig sabihin kung mayroon akong Tourette 
Syndrome (TS)?

Karaniwan lang ang TS at mga tic, ibig sabihin, mas marami pang 
bata at matatanda ang mayroon nito kaysa sa inaakala mo. Sabi ng 
mga scientist, 1 o higit pa sa bawat 100 bata ang may TS o mga tic—
napakaraming bata nito! Kadalasan, nagsisimulang magkaroon ng mga 
tic ang mga bata mula 5 hanggang 7 taong gulang. Sa pagtanda mo 
at kapag naging teenager ka na, puwedeng magbago ang mga tic. 
Minsan, nawawala ang mga tic habang tumatanda ka, pero para sa 
mga tic na hindi nawawala, maraming maitutulong ang mga doktor. 

Paano ko malalaman kung mayroon akong TS?

Kung mayroon kang isa o mas marami pang tic, puwede kang pumunta sa doktor at tatanungin ka 
niya kung anong mga uri ng paggalaw at tunog ang ginagawa mo, at kung gaano kadalas mangyari 
ang mga tic. Itatanong ito sa iyo ng doktor para malaman niya kung mayroon kang TS. Tandaang 
puwede rin na mayroon kang tic pero wala kang TS. Alinman dito ang totoo, kung nasasaktan o 
naaabala ka sa iyong mga tic, hahanap ng mga paraan ang mga doktor para tulungang mapabuti 
ang kalagayan mo. 

Nagkakaroon din ng ibang kondisyon ang ilang batang may TS, gaya ng mga problema sa 
pagsusulat, sobrang kalungkutan, pagkabahala, kahirapan sa pagkatuto, kahirapan sa pagharap 
sa mga pagbabago, at matinding galit. Kailangan ng ilang bata na gawin ang ilang bagay sa 

1 o higit pa sa 100 bata ang may 
Tourette Syndrome o mga tic.

partikular na paraan o hanggang sa maging tama na ito sa pakiramdam nila, at posibleng dahil ito 
sa obsessive-compulsive disorder, o OCD kapag pinaikli. Mahalagang maging matapat ka sa iyong 
mga magulang tungkol sa nararamdaman mo. Matutulungan ka nilang talakayin ito at ang iba pang 
problema sa doktor na tutulong sa iyo. 

Paano ako nagkaroon ng Tourette Syndrome 
(TS)?

Wala kang ginawang mali na naging dahilan ng 
pagkakaroon mo ng TS, at hindi ito nakakahawa. Kung 
hindi ka mahahawa sa kulay ng mata ng kaibigan mo, 
ganito rin na hindi ka mahahawa ng Tourette sa ibang tao. 
Hindi alam ng mga doktor kung bakit nagkakaroon ng 
TS ang mga tao, pero alam natin na may kinalaman ito sa 
genes ng pamilya. Ibig sabihin, katulad ito ng pagkakaroon 
ng parehong kulay ng buhok o tangkad sa isa sa mga 
kapamilya mo. Ang pagkakaroon ng TS ay katulad ng 
pagkakaroon ng kaklase mo ng hika. Baka hindi alam ng 
iyong kaibigang may hika kung paano niya ito nakuha, pero 
pumupunta siya sa doktor para mapabuti ang kalagayan 
niya kapag nahihirapan siya sa kanyang hika.

Makakaapekto ba sa akin ang TS 
at mga tic sa paaralan?

Minsan, baka maramdaman mong mas 
nahihirapan ka sa paaralan dahil sa iyong mga 
tic. Halimbawa, baka nahihirapan kang magsulat 
o magtuon ng atensyon sa klase. Kung may 
guro ka na hindi nakakaunawa ng karanasan ng 
pagkakaroon ng TS o mga tic, puwede kang 
humingi ng tulong sa mga magulang mo para 
matiyak na matatanggap mo ang kailangan 
mong tulong. 

Minsan, inaapi ang mga tao dahil sa mga tic 
nila. Nangyayari ito dahil maraming tao ang 
hindi nakakaunawa kung ano ang TS. Kung 

matuturuan ang ibang tao tungkol sa TS at mga tic, kadalasan, mapipigilan o mababawasan nito 
ang pang-aapi. Kung komportable ka, puwede kang makipag-usap sa iyong mga magulang at sa 
paaralan tungkol sa pagtuturo sa iyong mga kaklase at kaibigan tungkol sa Tourette. 

Makakatulong ang paggawa ng presentasyong ipapakita sa klase, pamamahagi ng impormasyon, 
o pagpapanood ng pelikula para maturuan ang ibang tao at makabuo ng mabuting kapaligiran sa 
paaralan. Nakakatulong din minsan kung magpapasulat ng parehong bagay sa buong klase. Habang 
nagsusulat, ikaw o ang guro ay puwedeng magsabi na gumawa sila ng “tic,” gaya ng pagpalakpak ng 
kanilang mga kamay, sa tuwing gagawa ng tunog ang guro. Makakatulong ang aktibidad na ito para 
maunawaan ng mga kaklase mo ang karanasan ng pagkakaroon ng tic. 

Puwede kang kumuha ng libreng impormasyon at mga pelikula mula sa Tourette Association para 
matulungan ka. Puwede ka pa ngang magpapunta ng Youth Ambassador ng Tourette Association 
para magbigay ng presentasyon sa iyong paaralan! 

Mahalagang maunawaan na may mga sikat na atleta, singer, at aktor na may TS. Gaya mo, 
bahagi lang ito ng pagkatao nila, at hindi ito nakakapigil sa paggawa ng isang tao ng bagay 
kung saan siya magaling.

Para sa mga magulang na gusto ng higit pang impormasyon tungkol sa mga akomodasyon sa 
silid-aralan, pumunta sa tourette.org/family-tool-kit. 
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Ayusin ang mga salita sa ibaba
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