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HIỆP HỘI TOURETTE CỦA MỸ 

Hiệp hội Tourette của Mỹ (Tourette Association of America, hay TAA) được thành lập vào năm 1972 với 
cam kết cải thiện cuộc sống của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Hội chứng Tourette và các Rối loạn 
Tic. Hiệp hội là tổ chức hàng đầu trên toàn quốc phục vụ cho cộng đồng này cũng như nỗ lực nâng cao 
nhận thức, đẩy mạnh nghiên cứu, tăng cường kiến thức khoa học và cung cấp sự hỗ trợ liên tục. Hiệp hội 
Tourette điều hành một mạng lưới gồm 32 Chi hội và hơn 80 nhóm hỗ trợ trên toàn quốc. Để biết thêm 
thông tin về Hội chứng Tourette và các Rối loạn Tic, vui lòng gọi số 888-4-TOURET, truy cập trang web 
www.tourette.org và tìm kiếm từ khóa “Tourette Association” trên Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỨ TRẺ CỦA HIỆP HỘI TOURETTE CỦA MỸ

Chương trình Đại sứ Trẻ (Youth Ambassador, hay YA) của Hiệp hội Tourette của Mỹ chuyên đào tạo thanh 
thiếu niên về cách chia sẻ về Hội chứng Tourette và các Rối loạn Tic, tự bênh vực cho bản thân và người 
khác và cung cấp thông tin chính xác cho bạn đồng lứa cũng như trẻ em nhỏ tuổi hơn. Các Đại sứ Trẻ 
hướng dẫn cho người khác về việc thông cảm, có ý thức cũng như chấp nhận TS và các triệu chứng, đồng 
thời xua tan các hiểu lầm và suy nghĩ rập khuôn thường bị gán cho hay liên tưởng với TS và các Rối loạn 
Tic. Chương trình này tạo cơ hội cho các thanh thiếu niên nói chuyện với bạn đồng lứa tại nhà trường, câu 
lạc bộ thể thao, chương trình cắm trại, chương trình sau giờ học và những bối cảnh tương tự cũng như 
trình bày trước các chính trị gia của địa phương và quốc gia. Các Đại sứ Trẻ đóng vai trò quan trọng trong 
việc nâng cao nhận thức và sự thông cảm đối với Hội chứng Tourette và các Rối loạn Tic ở cộng đồng.

Để biết thêm về Chương trình Đại sứ Trẻ, để nộp đơn xin làm Đại sứ Trẻ hoặc để yêu cầu tổ chức một buổi 
trình bày bởi Đại sứ Trẻ tại trường học hay tổ chức của bạn thì vui lòng liên lạc với Hiệp hội Tourette.

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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Hãy cho các bạn học cùng xem 
thẻ này để giúp họ hiểu về Hội 

chứng Tourette!



Hội chứng Tourette là gì?

Hội chứng Tourette, hay còn được gọi tắt là TS, xảy ra khi não khiến cho cơ thể của bạn cử động hay nói ra 
một cái gì đó ngoài ý muốn. Khi điều này xảy ra thì chúng ta gọi đó là tic. 

Bạn có nhớ khi bị côn trùng cắn và bạn không thể tránh được việc gãi ngứa ngay cả khi bạn không muốn 
không? Tic giống như vậy. Những người mắc TS có thể bị tic vào bất kỳ lúc nào và không có cách nào kiểm 
soát ngay cả khi họ không muốn có tic. Một số người có thể ngăn chặn tic nhưng điều đó có thể rất khó, 
giống như việc không gãi vết cắn của côn trùng là rất khó thực hiện. 

Các loại tic khác nhau là gì?

Tic vận động: khi cơ thể của bạn có các cử động mà bạn không kiểm soát được (ví dụ: nháy mắt, lắc đầu, 
nhún vai)

Tic âm thanh: khi bạn phát ra âm thanh ngoài ý (ví dụ: khụt khịt, ho, hắng giọng)  

Đôi khi chỉ một bộ phận cơ thể bị tic và đôi khi nhiều bộ phận cơ thể bị tic. Ví dụ, bạn có thể thấy mình liên 
tục nháy mắt và hắng giọng vào cùng một lúc mà không ngăn cản được. 

Tôi cần biết gì nữa về tic và TS?

• Đôi khi chúng ta xem TV và thấy những người bị TS thường chửi thề 
hay nói những điều không phù hợp khác, nhưng chứng này chỉ xảy ra 
ở 1 trong mỗi 10 người mắc TS. 

• Các tic sẽ xảy ra nhiều hơn khi bạn cảm thấy hồi hộp, khó chịu, phấn 
khích hay mệt mỏi. 

• Có thể bạn sẽ không có tic nào trong khi làm một điều gì đó đòi hỏi sự 
tập trung, ví dụ như chơi thể thao hay nhạc cụ, bơi lội, nhảy múa, vẽ 
hay một hoạt động khác mà bạn đặc biệt thích thú.  

• Bạn không phải lúc nào cũng biết được trước khi tic xảy ra nhưng đôi 
khi bạn có thể bắt đầu có cảm giác thôi thúc trước khi có tic. 

• Đôi khi các tic sẽ biến mất khi bạn lớn lên và đôi khi bạn sẽ vẫn có tic 
khi trưởng thành. Bạn có thể phát triển một số tic mới trong khi các tic 
cũ biến mất. Các tic cũng có thể thay đổi, và qua thời gian bạn có thể bắt đầu có các loại tic khác so với loại 
bạn đã quen thuộc. 

Nếu tôi mắc Hội chứng Tourette (TS) thì điều này có nghĩa 
là gì?

TS và tic đều rất thường gặp, có nghĩa là số trẻ em và người lớn mắc bệnh 
này là lớn hơn nhiều so với bạn tưởng. Các nhà khoa học cho biết rằng 
ít nhất 1 trong mỗi 100 trẻ mắc TS hay tic—như vậy là rất nhiều trẻ em! 
Thường thì trẻ em bắt đầu có tic ở độ tuổi từ 5 đến 7. Khi bạn lớn lên và 
bước vào tuổi teen thì các tic có thể thay đổi. Đôi khi các tic của bạn sẽ 
biến mất khi bạn lớn lên nhưng nếu điều này không xảy ra thì các bác 
sĩ có nhiều cách để giúp. 

Làm thế nào để biết được tôi có mắc TS hay không?

Nếu bạn có một hay nhiều tic thì bạn có thể đến một văn phòng bác sĩ và bác sĩ sẽ hỏi xem bạn có các loại 
cử động và âm thanh gì và các tic xảy ra thường xuyên như thế nào. Bác sĩ sẽ hỏi về những điều này để giúp 
quyết định xem bạn có mắc TS hay không. Bạn cũng cần hiểu rằng việc có tic không nhất thiết có nghĩa là 
bạn mắc TS. Dù thế nào đi nữa, nếu các tic làm bạn đau hay gây phiền hà nhiều cho bạn thì bác sĩ sẽ tìm 
cách để giúp bạn cảm thấy khỏe hơn. 

Một số trẻ em mắc TS cũng có các bệnh khác như là trầm cảm, lo âu, gặp vấn đề trong việc viết chữ hay học 
tập, khó thích ứng với các thay đổi và thậm chí nổi giận. Một số trẻ em cảm thấy cần thực hiện một số việc 
theo những cách nhất định hoặc cho đến khi cảm thấy hoàn hảo, và điều này có thể là do một bệnh có tên 
là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay gọi tắt là OCD. Một điều rất quan trọng là bạn phải trung thực với cha mẹ 

Ít nhất 1 trong mỗi 100 trẻ em mắc Hội 
chứng Tourette hay triệu chứng tic.

khi nói về những cảm giác của bạn. Cha mẹ có thể giúp nói chuyện với bác sĩ khám cho bạn về các vấn đề 
khác này. 

Tại sao tôi mắc Hội chứng Tourette 
(Tourette Syndrome, hay TS)?

Bạn đã không làm gì sai trái khiến bạn mắc TS và bệnh này 
không lây nhiễm. Giống như bạn không thể lây màu mắt của 
một người bạn, bạn cũng không thể lây Tourette từ người khác.  
Các bác sĩ không biết nguyên nhân khiến cho một số người 
mắc TS nhưng chúng tôi biết rằng một yếu tố góp phần là gen 
di truyền trong gia đình. Có nghĩa là việc này tương tự như việc 
bạn có cùng màu tóc hay chiều cao với những người khác trong 
gia đình. Việc bạn mắc TS là giống như trường hợp một người 
bạn hay bạn học của bạn mắc bệnh hen suyễn. Người bạn mắc 
hen suyễn có thể không biết tại sao họ có bệnh đó nhưng họ có 
thể đến khám với bác sĩ để giúp họ cảm thấy đỡ hơn khi bị lên 
cơn khó thở.

Có phải TS và các tic sẽ ảnh hưởng đến tôi 
tại trường học không?

Đôi khi bạn có thể cảm thấy rằng các tic gây khó 
khăn cho bạn ở trường học. Ví dụ, bạn có thể gặp 
khó khăn trong việc viết chữ hay tập trung chú ý 
trên lớp. Nếu có khi nào giáo viên của bạn không 
hiểu về những gì người mắc TS hay tic phải trải qua 
thì bạn có thể yêu cầu cha mẹ giúp đỡ để đảm bảo 
bạn có được sự hỗ trợ cần thiết. 

Đôi khi những người có tic bị bắt nạt. Điều này xảy 
ra vì nhiều người không hiểu TS là gì. Nhiều khi việc 
nói cho người khác hiểu về TS và tic có thể làm giảm 
hay ngừng hẳn tình trạng bắt nạt. Nếu muốn, bạn 

có thể nói chuyện với cha mẹ và nhân viên nhà trường về việc hướng dẫn cho bạn bè và bạn học hiểu về 
bệnh Tourette. 

Bạn có thể làm một bài thuyết trình để trình bày trước lớp, phân phát tờ thông tin hoặc thậm chí có thể 
chiếu phim để giúp người khác hiểu và tạo ra một môi trường thân thiện ở trường nhằm giúp bạn thành 
công. Một hoạt động có thể hữu ích là yêu cầu tất cả các bạn trong lớp cùng viết một câu nào đó. Trong khi 
các bạn đang viết, bạn hay giáo viên của bạn có thể yêu cầu họ thực hiện một “tic”, ví dụ như vỗ tay, mỗi lần 
giáo viên tạo ra tiếng động. Hoạt động này sẽ giúp các bạn học hiểu được cảm giác khi có tic. 

Bạn có thể nhận được các tài liệu thông tin và bộ phim miễn phí từ Hiệp hội Tourette để giúp cho bạn. Thậm 
chí bạn có thể mời một Đại sứ Trẻ của Hiệp hội Tourette đến trình bày tại trường học của bạn! 

Một điều quan trọng cần hiểu là có nhiều vận động viên, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng cũng mắc TS. 
Giống như với bạn, bệnh này chỉ là một phần của con người họ và không ngăn cản họ thành công 
trong các lĩnh vực họ có khả năng.

Nếu các bậc cha mẹ muốn có thêm thông tin về các biện pháp hỗ trợ trên lớp học thì vui lòng truy cập 
tourette.org/family-tool-kit. 
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Sắp xếp lại các chữ cái để thành từ có ý nghĩa
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HỆ THỐNG THẦN KINH

bộ não

tủy sống

các dây 
thần kinh


