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HỘI CHỨNG TOURETTE: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

• Hội chứng Tourette là một rối loạn về phát triển thần kinh thường xuất hiện ở tuổi thơ 
ấu hay tuổi dậy thì. TS nằm trong một phổ rối loạn gồm các bệnh trạng tương tự được gọi 
chung là Rối loạn Tic. Các tic vận động và tic âm thanh là biểu hiện chính được miêu tả 
khi chẩn đoán bệnh TS. 

• Tic vận động là các cử động ngoài kiểm soát như là nháy mắt, nhún vai và nhảy. Tic âm 
thanh là các tiếng động phát ra hay từ ngữ lặp đi lặp lại một cách vô ý, bao gồm sụt sịt, 
rên rỉ và lặp lại lời nói của người khác.

• Bệnh TS và tic có thể phổ biến hơn bạn nghĩ. TS và các Rối loạn Tic ảnh hưởng đến ít nhất 
1 trong mỗi 100 người ở tuổi thơ ấu. 

• Qua thời gian, các tic có thể thay đổi loại, cường độ và/hoặc vị trí trên cơ thể.

• Các khoa học gia vẫn chưa hiểu rõ việc Hội chứng Tourette phổ biến đến mức độ nào ở 
người lớn. Đến cuối tuổi thiếu niên hay đầu tuổi thành niên, hầu hết những người mắc TS 
sẽ nhận thấy bệnh được cải thiện nhưng một số người tiếp tục bị triệu chứng tic nặng, dai 
dẳng ở tuổi trưởng thành. So với trẻ em, phần lớn người trưởng thành báo cáo rằng tic của 
họ ổn định hơn và không thay đổi nhiều về loại, cường độ hay vị trí trên cơ thể. 

• Chưa ai biết nguyên nhân gây bệnh TS là gì. Hội chứng Tourette có xu hướng di truyền 
trong gia đình và các nghiên cứu đã xác nhận là có một mối liên hệ đến gen. Các nhà 
nghiên cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm các gen và yếu tố tiềm năng khác có thể là nguyên nhân 
gây bệnh TS.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Hội chứng Tourette hoặc tìm một bác sĩ ở gần bạn thì vui 
lòng liên lạc với Hiệp hội Tourette tại tourette.org hoặc bằng cách gọi số 888-4TOURET. 

Tập tài liệu này nhằm hướng dẫn cho các thanh thiếu niên đang tìm hiểu cách sống 
chung với Hội chứng Tourette (Tourette Syndrome, hay TS). Nhiều người tưởng rằng 
TS là một bệnh ở trẻ em nhưng một điều quan trọng cần hiểu là TS ảnh hưởng đến mọi 
người ở tất cả các lứa tuổi. Là một thanh thiếu niên sắp sửa bước vào tuổi trưởng thành, 
bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách và cơ hội mới. Có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống 
và nhiều điều cần học hỏi, cân nhắc khi bạn là người chung sống với TS. Sổ hướng dẫn 
này là một tài liệu tham khảo nhằm giúp bạn đối phó với các trải nghiệm cuộc sống có 
thể xảy đến với bạn. 

Trong tập tài liệu này bạn sẽ tìm thấy thông tin về nhiều chủ đề hữu ích khác nhau, bao 
gồm: những điều cần biết về TS và các bệnh đồng phát; các lựa chọn điều trị tiềm năng; 
các giai đoạn chuyển tiếp lên trung học phổ thông, cao đẳng/đại học và đi làm; các kỹ 
năng xã hội và hẹn hò; cách quản lý căng thẳng; và các câu hỏi thường gặp về việc sống 
chung với TS mà các thanh thiếu niên có thể cần được giải đáp.
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CÁC BỆNH TRẠNG ĐỒNG PHÁT

Một người bị TS có thể mắc thêm một hay 
nhiều bệnh trạng đồng phát. Các bệnh 
đồng phát này có thể gây phiền hà nhiều 
hơn cả các tic. Ở người được chẩn đoán bị 
TS thì ước tính là 86% trong số đó đã được 
chẩn đoán thêm ít nhất một bệnh nữa.  Các 
bệnh đồng phát thường gặp nhất có thể 
bao gồm: chứng khó viết, trầm cảm, lo âu, 
ADHD (rối loạn tăng động/giảm chú ý), các 
khó khăn trong việc học tập, khó thích nghi 
với các thay đổi, khó tập trung và nổi giận. 
Một bệnh đồng phát thường gặp khác là 
rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay viết tắt là 
OCD, liên quan đến nhu cầu cần làm điều 
gì đó theo một cách nhất định hoặc cho đến khi cảm thấy hoàn hảo. 

Một số người mắc TS cũng có thể gặp khó khăn trong việc đọc, viết, làm toán và/hoặc xử lý 
thông tin. Những khó khăn này có thể tạo ra các thử thách riêng biệt tại trường học và sở làm. 

Ngoài ra, những người mắc TS có thể gặp phải các vấn đề khác như: khó đi vào giấc ngủ hay 
ngủ nguyên giấc, khó quản lý tính nóng, khó kiểm soát sự bốc đồng, nhạy cảm với các đụng 
chạm, âm thanh, mùi vị và khó xây dựng cũng như duy trì các mối quan hệ.

LẠM DỤNG CHẤT GÂY NGHIỆN

Một số người lạm dụng các chất gây 
nghiện như là rượu bia, thuốc và ma túy 
để đối phó với tic và các triệu chứng xảy 
ra đồng thời. Việc lạm dụng các chất này 
có thể tác động lâu dài đến tất cả các khía 
cạnh cuộc sống của một người, bao gồm 
ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, công 
việc hay thành tích học tập cũng như các 
mối quan hệ cá nhân. Các dấu hiệu của việc 
lạm dụng chất gây nghiện bao gồm: 
• Sử dụng các chất này với lượng lớn hơn/

trong thời gian lâu hơn dự định. 
• Muốn giảm lượng sử dụng nhưng không thể được.
• Dành quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm chất muốn dùng. 
• Cần sử dụng lượng nhiều hơn mới đạt được tác dụng mong muốn.
• Có cảm giác thèm các chất này và/hoặc triệu chứng cai nghiện.
• Sử dụng chất gây nghiện trong những tình huống nguy hiểm (ví dụ như trước khi lái xe).
• Tiếp tục sử dụng chất gây nghiện cho dù đang gặp phải các vấn đề về xã hội, trong quan 

hệ với người khác và công việc.
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Nếu bạn hay một người quen biết đang gặp khó khăn vì lạm dụng chất gây nghiện thì bạn 
có thể gọi điện cho đường dây nóng miễn phí và bảo mật, hoạt động 24/7 của Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration (Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần và 
Lạm dụng Chất gây nghiện) theo số 1-800-662-HELP (4357) hoặc truy cập samhsa.gov để 
biết thêm thông tin. Dịch vụ này có thể giới thiệu bạn đến các cơ sở điều trị tại địa phương, 
nhóm hỗ trợ và tổ chức cộng đồng cũng như cung cấp các nguồn hỗ trợ miễn phí khác.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TOURETTE
Nếu tic chỉ nhẹ và dễ kiểm soát thì việc điều trị là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu tic gây 
phiền hà thì bạn có thể cần được điều trị. Bước đầu tiên trong quá trình điều trị là được đánh 
giá bởi một chuyên gia y tế có hiểu biết về TS. Cho dù một số bác sĩ có kinh nghiệm trong 
việc điều trị tic nhưng có thể hữu ích hơn nếu bạn được đánh giá bởi một bác sĩ chuyên 
khoa, ví dụ như bác sĩ thần kinh hay bác sĩ tâm thần. Bác sĩ của bạn có thể hướng dẫn cách 
được giới thiệu đến nơi thích hợp, hoặc bạn có thể truy cập tourette.org/find-a-doctor để 
tìm một bác sĩ chuyên về TS. Quá trình điều trị TS có thể bao gồm liệu pháp hành vi và/hoặc 
thuốc. Với nhiều người thì việc kết hợp cả hai phương pháp này mang lại hiệu quả tốt nhất. 

Bạn sẽ cần làm việc với một bác sĩ có hiểu biết về TS để tìm hiểu về các phương pháp điều trị 
có sẵn cho bạn. Một điều quan trọng cần biết là bạn không đơn độc trong quá trình này 
và rằng việc xác định phương pháp hiệu quả nhất cho bạn có thể đòi hỏi thời gian.

PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP HÀNH VI TOÀN DIỆN ĐỂ ĐIỀU TRỊ TIC LÀ GÌ?

Phương pháp Can thiệp Hành vi Toàn diện để Điều trị Tic (Comprehensive Behavioral 
Intervention for Tics, còn được gọi tắt là CBIT hay “xi-bít”) là một phương pháp điều trị hành 
vi không dùng thuốc mà đã được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng là có tác dụng 
làm giảm tic ở trẻ em cũng như người lớn. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng CBIT có mức 
hiệu quả giống với thuốc trong nhiều trường hợp và thường được khuyến nghị như là hình 
thức điều trị bước đầu. 

CBIT bao gồm ba thành phần chính:
• Hướng dẫn bệnh nhân cách nhận thức rõ hơn các tic của mình và cảm giác thôi thúc báo 

hiệu tic sắp xảy ra.
• Đào tạo bệnh nhân về cách thực hiện hành vi thay thế mỗi khi cảm thấy sắp có tic. 
• Thay đổi lối sinh hoạt hàng ngày theo cách có thể giúp giảm tic. 

CBIT có thể nghe như là một loại liệu pháp đơn giản nhưng cần hiểu rằng, cũng giống như 
bất kỳ kỹ năng mới nào, bệnh nhân cần dành thời gian và nỗ lực thì CBIT mới có thể phát huy 
tác dụng. CBIT sẽ trở nên dễ dàng hơn qua thời gian và nhiều người nhận thấy rằng mức độ 
trầm trọng của tic giảm bớt. CBIT là phương pháp phù hợp nhất khi các tic trở nên rất trầm 
trọng và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày. CBIT không nhằm mục đích điều trị 
các bệnh đồng phát. 

Để biết thêm thông tin về CBIT, hãy truy cập tourette.org/cbit.

THUỐC ĐIỀU TRỊ TIC

Nếu bạn có nhiều loại tic khác nhau hoặc tic trầm trọng thì bác sĩ có thể khuyến nghị việc 
dùng thuốc. Cho dù thuốc có thể giúp một phần nhưng không thể chữa lành triệu chứng tic. 
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Haloperidol (Haldol), Pimozide (Orap) và 
Aripiprazole (Abilify) là các loại thuốc duy nhất 
hiện được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
(Food and Drug Administration, hay FDA) chấp 
thuận cho việc điều trị tic. Hãy đảm bảo bạn hỏi 
bác sĩ về các lợi ích và rủi ro của việc sử dụng bất 
kỳ loại thuốc nào.

Để biết thêm thông tin về các loại thuốc 
có thể phù hợp cho bạn, hãy truy cập 
tourette.org/pharmacology.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH 
TRẠNG ĐỒNG PHÁT

Các bệnh đồng phát thường gây nhiều vấn đề và sự khó chịu hơn cả các tic. Các bệnh đồng 
phát được điều trị bằng những phương pháp khác với phương pháp điều trị cho tic. Thêm 
vào đó, một số bệnh đồng phát, ví dụ như ADHD, có thể gây khó khăn cho việc rèn luyện các 
liệu pháp hành vi như CBIT. Trong trường hợp này, bệnh đồng phát cần được điều trị trước. 
Các bệnh đồng phát thường được điều trị bằng thuốc, tâm lý trị liệu hoặc kết hợp cả hai. Các 
nghiên cứu đã cho thấy rằng đối với hầu hết các bệnh đồng phát, ví dụ như trầm cảm, lo âu và 
OCD, thì việc kết hợp thuốc với tâm lý trị liệu là hiệu quả nhất. 

PHƯƠNG PHÁP TÂM LÝ TRỊ LIỆU TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH ĐỒNG PHÁT

Phương pháp tâm lý trị liệu bao gồm việc 
được tư vấn bởi một chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe tâm thần để hiểu rõ hơn các khó 
khăn của bản thân và học các kỹ năng đối 
phó lành mạnh. Tâm lý trị liệu thường được 
kết hợp với việc dùng thuốc. Có nhiều loại 
tâm lý trị liệu khác nhau. Loại tốt nhất cho 
bạn sẽ tùy thuộc vào bản chất của (các) vấn 
đề bạn đang gặp phải, hoàn cảnh riêng và 
các ưu tiên cá nhân của bạn. Tâm lý trị liệu 
hướng dẫn bệnh nhân cách xác định và thay 
đổi các thói quen bất lợi trong lối suy nghĩ, 
hành vi và cách điều tiết cảm xúc nhằm giúp 
họ có khả năng tốt hơn trong việc đối phó 
với các tình huống và sự căng thẳng trong 
cuộc sống hằng ngày. 

Nếu bạn cảm thấy chật vật vì các triệu chứng liên quan đến một bệnh đồng phát thì hãy hiểu 
rằng bạn không đơn độc. Bạn nên tâm sự với phụ huynh hay một người bạn tin tưởng về các 
triệu chứng này cũng như trao đổi với bác sĩ của bạn để xác định một kế hoạch điều trị phù hợp 
nhất cho bạn. 
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CÁC DỊCH VỤ PHỤC HỒI VÀ BỔ SUNG

Có các dịch vụ khác có thể giúp bạn cải thiện khả năng chung sống hằng ngày với TS và các 
triệu chứng đồng phát. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn ở: chức năng trị liệu, 
vật lý trị liệu và âm ngữ trị liệu.

• Chức năng trị liệu (occupational therapy, hay OT) – Liệu pháp này nhằm cải thiện cuộc sống 
hằng ngày bằng cách điều chỉnh môi trường sống và thành lập các thói quen và lịch hoạt 
động có lợi cho sức khỏe ở nhà cũng như tại trường học, sở làm, cộng đồng và ở các bối 
cảnh khác.

• Vật lý trị liệu (physical therapy, hay PT) – Liệu pháp này nhằm phục hồi, duy trì và nâng cao 
các chức năng thể chất.

• Âm ngữ trị liệu (speech-language pathology, hay SLP) – Điều trị khả năng nói, ngôn ngữ, 
giao tiếp xã hội và các rối loạn trong việc nhận thức-giao tiếp cũng như khả năng nuốt.

• Nếu các tic hay triệu chứng đồng phát đang ảnh hưởng đến các hoạt động của bạn ở nhà, 
tại sở làm, trường học hay cộng đồng thì việc tìm đến nơi cung cấp dịch vụ điều trị phục 
hồi có thể hữu ích. Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra cho cơ sở điều trị khi tìm 
dịch vụ:

• Cơ sở này có cung cấp dịch vụ chăm sóc liên ngành với các liệu pháp OT, PT và SLP không?

• Nhân viên trị liệu có được đào tạo chuyên môn hay có chứng chỉ về các liệu pháp đó không?

• Nhân viên trị liệu có được đào tạo cụ thể để điều trị cho bệnh nhân mắc TS (hay bất kỳ bệnh 

đồng phát nào bạn đang gặp phải) không?

BIẾT CÁC QUYỀN CỦA BẠN

Bộ Tư pháp Hoa kỳ coi TS là một khuyết tật hội đủ điều kiện hưởng sự bảo vệ của luật pháp. 
Cho dù nhiều người có thể tự kiểm soát Hội chứng Tourette mà không cần hoặc chỉ cần một 
số ít biện pháp hỗ trợ nhưng việc hiểu rõ các quyền pháp định của bạn vẫn rất quan trọng. 
Điều này quan trọng là vì những người mắc TS đôi khi bị phân biệt đối xử cho dù họ biết cách 
kiểm soát triệu chứng và không gây nguy hiểm cho bản thân hay người khác.

Những người mắc TS có quyền:

• Được hưởng sự công bằng liên quan đến nhà ở theo Luật Nhà ở Công bằng (Fair Housing 
Act) của Bộ Tư pháp.

• Nhận được các biện pháp hỗ trợ phù hợp trong việc học tập và kiểm tra.

• Được xem xét một cách công bằng cho việc tuyển dụng và thăng chức.

• Nhận được các biện pháp hỗ trợ hợp lý tại nơi làm việc để đảm bảo khả năng thực hiện các 
nhiệm vụ công việc thiết yếu.

• Đi máy bay mà không bị quấy rầy vì các tic.

• Sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng khác mà không bị quấy rầy.

• Giữ việc làm nếu có đủ trình độ chứ không bị đuổi việc chỉ vì bệnh chẩn đoán của họ.

Để biết thêm thông tin về các quyền và các biện pháp hỗ trợ quy định bởi luật pháp liên bang, 
hãy truy cập tourette.org/ADA. 
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GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP LÊN 
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Những năm học trung học phổ thông có thể 
có lúc khiến bạn e sợ nhưng cũng đầy thú vị. 
Việc mắc TS đôi khi gây thêm khó khăn cho bạn 
trong thời gian học trung học phổ thông. Các 
bạn đồng lứa có thể nhắm đến và bắt nạt bạn vì 
các tic. Một số bạn học khác có thể hỏi “Tại sao 
bạn làm như vậy?” và bắt chước các tic của bạn. 

Các bạn học có thể coi bạn như là một mục tiêu 
trêu chọc một phần vì họ không hiểu TS hay 
tic là gì. Việc giải thích cho các bạn học và giáo 
viên hiểu về Hội chứng Tourette có thể giúp 
mọi chuyện được suôn sẻ hơn. Bạn có thể cảm 
thấy ngại hay hồi hộp khi nghĩ về việc làm này 
vì không muốn mọi người chú ý đến mình. Nhưng hãy đừng lo—việc cảm thấy hồi hộp là điều 
bình thường. Nhiều khi sự việc sẽ diễn ra trái ngược với nỗi lo của bạn. Nhiều thanh thiếu niên 
mắc TS đã từng báo cáo rằng họ cảm thấy thoải mái hơn với bạn học sau khi trình bày thông tin 
cho bạn đồng lứa. Thậm chí nhiều người còn báo cáo rằng các tic đã giảm đi vì họ giảm được 
căng thẳng và cảm thấy đỡ lo lắng về các vấn đề xã hội. 

Để tìm các nguồn hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin cho bạn học về TS, hãy truy cập 
tourette.org/educating-classmates. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu tổ chức một buổi trình 
bày tại trường do một Đại sứ Trẻ (Youth Ambassador) của Hiệp hội Tourette (TAA) thực hiện. 
Chương trình Đại sứ Trẻ của TAA có các thanh thiếu niên đã được đào tạo để trình bày thông tin 
về TS. Hãy tìm hiểu thêm về chương trình này tại tatourette.org/youth-ambassador.

GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP 
LÊN CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC

Việc chuyển tiếp từ cấp trung học lên 
cao đẳng/đại học có thể là một quá 
trình đầy thử thách nhưng cũng rất 
đáng giá.  Đây có thể là lần đầu tiên bạn 
phải sống xa nhà và bạn cần phải làm 
quen với việc sống tự lập. Cuộc sống 
của bạn sẽ tự do và độc lập hơn. Bạn 
cũng sẽ có nhiều trách nhiệm hơn trong 
việc học tập và tự chăm sóc bản thân. 

Các mối quan hệ xã hội được xây dựng 
trong thời gian học cao đẳng/đại học 
cũng rất quan trọng và có ý nghĩa. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy quá tải khi phải quyết định 
việc có hay không nên nói và khi nào nên nói cho người khác biết về bệnh TS của mình. Bạn 
có thể nên nói chuyện cởi mở, trung thực với bạn bè về bệnh này. Rất có khả năng bạn bè sẽ 
thông cảm và hỗ trợ cho bạn. 
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Nếu bạn cần sự giúp đỡ thì đó là điều bình thường. Nhưng khác với thời gian học trung học 
khi mà có lẽ cha mẹ là người bênh vực cho các nhu cầu và biện pháp hỗ trợ, trong thời gian 
học cao đẳng/đại học bạn có thể cần tự bênh vực cho bản thân.  Nếu cần một biện pháp hỗ 
trợ nào đó thì bạn có thể đến văn phòng hỗ trợ sinh viên khuyết tật của trường. Các trường 
cao đẳng/đại học phải coi Hội chứng Tourette là một khuyết tật hội đủ điều kiện được hỗ trợ 
trên lớp học. Nhiều trường cao đẳng/đại học có văn phòng hỗ trợ sinh viên khuyết tật hay 
trung tâm hỗ trợ mà có thể giúp bạn được thu xếp các biện pháp hỗ trợ phù hợp để đáp ứng 
nhu cầu của bạn. Trường sẽ yêu cầu bằng chứng xác nhận chẩn đoán của bạn cùng với thông 
tin cụ thể về các nhu cầu cần được hỗ trợ. 

Nếu bạn đang tìm thêm các nguồn hỗ trợ học tập hay đào tạo việc làm thì một loại chương 
trình có thể hữu ích cho bạn là chương trình phục hồi nghề nghiệp. Ngoài ra, các chương trình 
phục hồi nghề nghiệp của tiểu bang hay địa phương còn có thể cung cấp thêm các nguồn hỗ 
trợ và khoản tài trợ dành cho thanh thiếu niên mắc TS.

Có nhiều chương trình cộng đồng hoạt động để giúp thanh thiếu niên mắc TS tìm cách đạt 
được mục tiêu của họ và sống một cách có ý nghĩa. Để biết thêm thông tin về các nguồn hỗ 
trợ này, bạn có thể đến văn phòng phục hồi nghề nghiệp ở địa phương hoặc một Trung tâm 
Ưu tú (Center of Excellence) của TAA. Hãy tìm hiểu thêm về các Trung tâm Ưu tú của TAA tại 
tourette.org/centers-of-excellence.

GIAI ĐOẠN CHUYỂN SANG ĐI LÀM

Việc chuyển tiếp từ đi học sang đi làm có thể đầy thử thách cho tất cả mọi người nhưng với 
người mắc TS thì có thể là một thời gian đặc biệt căng thẳng. Người mắc TS hiện làm việc ở 

tất cả các lĩnh vực và nghề nghiệp. Một điều then chốt khi chuyển từ đi học sang đi làm là việc 
nhìn nhận, nâng cao và tận dụng các thế mạnh của bạn. Hãy hiểu rằng TS không nhất thiết là 
một rào cản khiến cho bạn không đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Dưới đây là ba lời 
khuyên chung có thể hữu ích trong thời gian chuyển tiếp từ đi học sang đi làm.

Hãy nhớ ba chữ luôn dưới đây:

Luôn Tích cực. 

Suy nghĩ tích cực về bệnh TS, các 
khả năng và tương lai của bạn. 
Duy trì thái độ tích cực trong 
suốt quá trình tìm kiếm việc làm, 
phỏng vấn tuyển dụng và trong 
thời gian chuẩn bị đi làm. Thái 
độ tích cực của bạn sẽ lan tỏa 
đến những người xung quanh.

Luôn Chủ động. 

Lập kế hoạch trước và suy nghĩ 
thực tế về việc TS và các bệnh 
đồng phát có thể ảnh hưởng 
đến khả năng thực hiện công 
việc hằng ngày của bạn hay 
không. Suy nghĩ kỹ về các điểm 
mạnh và điểm yếu của mình 
cũng như cách tận dụng các 
điểm mạnh để giúp bạn trở 
thành một nhân viên thành 
công, vui vẻ tại sở làm.

Luôn Kiên trì. 

Hãy hiểu rằng thế nào bạn cũng 
sẽ gặp các trở ngại và thất bại. 
Nên coi thất bại như là các thử 
thách mà bạn có khả năng vượt 
qua. Điều quan trọng nhất là 
không bỏ cuộc hay trì hoãn 
những việc cần làm khi gặp khó 
khăn.  Hãy đặt ra và cố gắng đạt 
được các mục tiêu của bạn. 
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TRƯỚC KHI PHỎNG VẤN
Hội chứng Tourette không phải là điều xác định con người bạn. Hãy suy nghĩ kỹ về các điểm 
mạnh và điểm yếu của mình. Nghĩ đến các loại công việc bạn thích và cách mà TS có thể ảnh 
hưởng đến những công việc đó. Việc ghi lại các suy nghĩ này và lập kế hoạch có thể hữu ích để 
đảm bảo bạn tìm được đúng công việc phù hợp với các kỹ năng của mình. Nếu bạn không chắc 
chắn thì hãy liên lạc với văn phòng phục hồi nghề nghiệp tại địa phương của bạn để được giúp 
đỡ. Các chương trình phục hồi nghề nghiệp cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau cho những 
người mới bắt đầu hay trở lại tham gia lực lượng lao động, kể cả dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và 
giúp tìm kiếm việc làm.

TRONG QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN
Hãy nhớ rằng mục đích của quá trình phỏng vấn là để chủ sử dụng lao động tìm hiểu xem 
bạn có khả năng, có phù hợp và có phải là đúng người họ muốn thuê cho công việc đó hay 
không. Đây cũng là cơ hội để bạn đánh giá xem công việc và nơi làm việc này có phù hợp cho 
mình không. Hãy chuẩn bị trước và luyện tập các câu trả lời phỏng vấn với bạn bè, người thân 
hay những người hỗ trợ khác trong cuộc sống của bạn. Một điều rất quan trọng là bạn phải 
tự quảng cáo cho bản thân và không ngại nói về các kỹ năng của mình cũng như các lý do vì 
sao bạn là người phù hợp để làm việc cho công ty. Nếu các tic của bạn là loại có thể nhận thấy 
được—và bạn không muốn bệnh của mình bị coi như là một vấn đề nhạy cảm không ai dám 
nói đến hoặc nếu việc không nói gì có vẻ sẽ gây lúng túng—thì tốt nhất là nên thông báo cho 
chủ lao động tiềm năng biết ngay từ đầu vào lúc sớm nhất có thể trong quá trình phỏng vấn. 
Ngoài việc tập luyện trả lời phỏng vấn tuyển dụng thì bạn cũng cần chuẩn bị những gì sẽ nói 
khi tiết lộ bệnh trạng của mình. Như mọi khi, hãy nhớ giữ thái độ tích cực!

THÔNG BÁO CHO CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Nhiều thanh niên thắc mắc không biết khi nào là lúc để thông báo cho chủ lao động biết về 
bệnh TS của mình. Câu hỏi này không có một câu trả lời đơn giản. Các nghiên cứu cho thấy 
rằng việc tự tiết lộ thường làm giảm sự kỳ thị và tăng khả năng các đồng nghiệp sẽ yêu cầu 
được làm cùng với bạn trong các công việc. 

Mỗi người có các trải nghiệm khác nhau về TS và Hội chứng Tourette biểu hiện rất khác nhau 
ở mỗi cá nhân. Ví dụ, một số người có thể có tic dễ nhận thấy hơn người khác, và trong một số 
trường hợp các bệnh đồng phát có thể gây phiền hà nhiều hơn cả các tic. Trong tất cả các giai 
đoạn của quy trình tuyển dụng, điều then chốt là phải nắm lấy thế chủ động. Bạn cần cân nhắc 
việc các tic có thể ảnh hưởng đến mình như thế nào khi đang làm việc. Nếu bạn tin rằng Hội 
chứng Tourette sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc thì có thể bạn không 
cần nói cho đồng nghiệp biết về TS của bạn. Tuy nhiên, một điều cũng quan trọng là bạn cần 
nghĩ đến các vấn đề liên quan đến TS mà người khác có thể khó nhận thấy được, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở: đau nhức, mệt mỏi, lo âu, giờ giấc dùng thuốc và các phản ứng phụ 
của thuốc. Việc suy nghĩ kỹ về ảnh hưởng của các triệu chứng sẽ giúp bạn quyết định thời điểm 
hay liệu bạn có nên thông báo cho chủ lao động và/hoặc các đồng nghiệp biết về bệnh của 
mình hay không.

Nếu bạn tin rằng bệnh TS có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc và quyết định 
thông báo cho chủ lao động biết thì bạn cần lập kế hoạch và tập cách nói để tiết lộ chẩn đoán 
này. Nếu quyết định thông báo thì hãy duy trì một phong cách chuyên nghiệp, thái độ tích cực 
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và trình bày một cách cởi mở, trung thực. Bạn cần thẳng thắn và có thái độ chuyên nghiệp 
khi giải thích rằng bạn mắc bệnh TS nhưng có khả năng kiểm soát các triệu chứng. Không 
nên kỳ vọng rằng chủ lao động biết về Hội chứng Tourette và cách bệnh này ảnh hưởng đến 
cá nhân bạn. Một điều có thể hữu ích là cung cấp thông tin để giúp chủ lao động hiểu về 
những điểm phức tạp của Hội chứng Tourette. Nếu bạn muốn có thêm thông tin tổng quát 
về TS thì hãy truy cập tourette.org/patient–tool–kit.

Một điều rất quan trọng cần nhớ là những người mắc Hội chứng Tourette được bảo 
vệ theo Luật Người Mỹ Khuyết tật. Bạn có quyền trong lĩnh vực này. Trong trường hợp 
bạn là một ứng viên đủ trình độ và TS không cản trở khả năng của bạn để thực hiện các 
nhiệm vụ thiết yếu của công việc thì sẽ là có sự phân biệt đối xử nếu bạn không được 
tuyển dụng chỉ vì Hội chứng Tourette.

CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ Ở NƠI LÀM VIỆC
Chủ lao động của bạn có thể giúp tối đa 
hóa cơ hội thành công của bạn tại sở làm. 
Khi yêu cầu một biện pháp hỗ trợ thì điều 
quan trọng là cả bạn và chủ lao động 
đều cần hiểu rõ cách TS sẽ ảnh hưởng 
(nếu có) đến các nhiệm vụ thiết yếu của 
công việc. Các biện pháp hỗ trợ chính 
thức tại nơi làm việc có thể được thu xếp 
nếu Hội chứng Tourette hay các bệnh 
đồng phát đang ảnh hưởng đến khả 
năng làm việc của bạn. Ví dụ, nếu bạn là 
người thường khó đáp ứng các thời hạn 
hoặc đến chỗ làm trễ giờ do hậu quả của 
một bệnh đồng phát như ADHD thì điều 
quan trọng là bạn cần nói cho chủ lao 
động biết rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ công việc thiết yếu như thế nào và 
bạn cần có những biện pháp hỗ trợ nào để đảm bảo khả năng thành công trong công việc 
này. Các biện pháp hỗ trợ cụ thể cần thiết sẽ tùy thuộc vào các triệu chứng của bạn. Nếu bạn 
không chắc là mình có thể cần những biện pháp nào thì hãy chủ động trao đổi với các bác sĩ 
và/hoặc văn phòng phục hồi nghề nghiệp tại địa phương. Nên bắt đầu sớm vì quá trình này 
có thể đòi hỏi khá nhiều thời gian.

Tóm lại, hãy nhớ những điều sau đây khi tìm kiếm công việc: 

Suy nghĩ về cách những triệu 
chứng có thể ảnh hưởng 

đến công việc của bạn. Nếu 
bạn nghĩ rằng khả năng thực 

hiện công việc sẽ không bị 
ảnh hưởng thì có thể bạn 
không cần thông báo về 

chẩn đoán của mình.

Nhớ rằng đây là 
trường hợp của 

riêng bạn.

Chuẩn bị trước những 
gì sẽ nói khi tiết lộ với 

chủ lao động.
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CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI

Các mối quan hệ đòi hỏi nhiều nỗ lực. Là một thanh niên mắc Hội chứng Tourette, việc tạo 
lập và duy trì các mối quan hệ lành mạnh có thể đi kèm với một số thử thách đặc biệt. Điều 
quan trọng nhất để giúp bạn phát triển các kỹ năng xã hội tốt hơn chính là khả năng nhận 
biết các lĩnh vực của bản thân có thể cần được cải thiện. Nếu bạn gặp khó khăn trong các 
hoàn cảnh xã hội thì bạn có thể học các kỹ năng đối phó bằng cách gặp một trị liệu viên 
hay cố vấn viên, trao đổi với một cán sự xã hội hay chuyên gia chức năng trị liệu hoặc yêu 
cầu những người bạn tin tưởng góp ý cho bạn. 

XÂY DỰNG CÁC KỸ NĂNG XÃ HỘI
Nếu bạn cảm thấy khó xử lý trong các tình huống xã hội thì một điều quan trọng là cần 
thường xuyên luyện tập và xây dựng các kỹ năng xã hội để tăng cường kỹ năng giao tiếp 
của bạn. Một số ví dụ về cách xây dựng kỹ năng xã hội bao gồm:

• Thực hành các phương pháp chánh niệm như hít thở sâu trước khi tham gia vào các tình 
huống xã hội gây căng thẳng.

• Rèn luyện phong cách cởi mở và trung thực khi nói với người khác rằng bạn mắc TS.
• Thực hành kỹ năng lắng nghe chủ động.
• Sử dụng các câu nói bắt đầu với từ “tôi” khi trao đổi, làm rõ hay thảo luận với người khác về 

cảm xúc của bạn (ví dụ – “Tôi cảm thấy bối rối và buồn vì điều bạn vừa nói” thay vì “Bạn vừa 
làm tôi thấy bối rối và buồn.”)

HẸN HÒ
Khi muốn tìm một mối quan hệ lãng mạn thì bạn có thể cảm thấy nửa lo sợ nửa hứng thú với 
việc hẹn hò. Bạn có thể cảm thấy căng thẳng hơn vì phải quyết định cách thức hay thời điểm 
nên nói cho đối tượng hẹn hò biết rằng bạn mắc TS. Các tic của bạn có thể tăng lên vì cảm 
thấy căng thẳng với việc hẹn hò và các bệnh đồng phát của bạn có thể khiến cho việc hẹn 
hò thêm khó khăn. Nếu bạn hay tránh xa các không gian công cộng vì tic của mình thì điều 
này cũng có thể khiến cho bạn khó gặp được một đối tượng tình cảm. Một điều quan trọng 
cần nhớ: việc bạn mắc TS không bao giờ nên là lý do khiến bạn phải tránh việc hẹn hò hay 
giao tiếp xã hội. 

Cho dù Hội chứng Tourette đôi khi có thể khiến cho việc hẹn hò gặp khó khăn hơn nhưng 
sự trung thực luôn là thượng sách. Nói chuyện cởi mở ngay từ đầu có thể giúp bạn cảm thấy 
thoải mái hơn và đảm bảo rằng mọi người xung quanh hiểu được bệnh TS không phải là yếu 
tố xác định con người bạn. Một thái độ tự tin sẽ rất tốt cho mối quan hệ của bạn. Hãy nhớ 
rằng bạn có các phẩm chất và sở thích có giá trị, do đó không nên để cho TS cản trở việc hẹn 
hò khi bạn gặp người mới. Khi tập trung vào việc nói chuyện về các sở thích, sự nghiệp và 
mục đích của hai người, có thể bạn sẽ nhận thấy rằng tic của mình giảm bớt vì việc tập trung 
vào cuộc trò chuyện. Hãy tìm người sẵn sàng chấp nhận, hỗ trợ và cùng hợp tác với bạn 
trong việc kiểm soát các tic. 

Để được hỗ trợ thêm về các kỹ năng xã hội và phương pháp đối phó, hãy tìm các nhóm 
trị liệu kỹ năng xã hội ở khu vực của bạn hoặc tham gia một nhóm hỗ trợ của TAA tại 
địa phương. Để biết thêm thông tin về các nhóm hỗ trợ ở khu vực của bạn, hãy truy cập 
tourette.org/find–local–chapter.
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KIỂM SOÁT SỰ CĂNG THẲNG

Căng thẳng dưới bất kỳ hình thức nào là tác nhân thường gặp nhất gây ra các triệu chứng 
TS. Cho dù bạn không thể loại bỏ hẳn các tic nhưng việc kiểm soát căng thẳng và nhận 
biết cách cảm xúc góp phần gây ra căng thẳng là những phần quan trọng của việc kiểm 
soát tic. Căng thẳng là một vấn đề không thể tránh khỏi trong cuộc sống, tuy nhiên bạn 
có thể kiểm soát căng thẳng bằng hai phương pháp quan trọng: điều hòa cảm xúc và đối 
phó với nỗi đau. Cho dù các triệu chứng tic có thể không có chủ ý nhưng việc học cách 
làm chủ và kiểm soát cảm xúc là một điều hết sức quan trọng trong việc xây dựng một 
cuộc sống lành mạnh và hữu dụng.

• Điều hòa cảm xúc: khả năng định hình cảm xúc của mình, bao gồm khi nào cảm xúc 
xuất hiện và cách bạn cảm nhận và biểu lộ cảm xúc.

• Đối phó với nỗi đau: khả năng chủ quan của bạn để thực sự đối phó với các cảm xúc 
đau khổ.

Việc điều hòa cảm xúc và đối phó với nỗi đau là hai cách quan trọng có thể giúp kiểm soát 
căng thẳng, xây dựng các mối quan hệ và duy trì công việc. Khi thiếu khả năng đối phó với 
nỗi đau thì bạn có thể gặp khó khăn nhiều hơn trong việc kiềm chế các phản ứng tiêu cực 
đối với những hoàn cảnh, con người và nơi chốn. Ngoài ra, việc rèn luyện các kỹ năng này 
có thể giúp bạn giữ cân bằng tâm trạng, duy trì sự tập trung và đối phó bằng những cách 
lành mạnh hơn. Khi thiếu khả năng điều hòa cảm xúc và đối phó với nỗi đau thì các triệu 
chứng tic có thể tăng lên!

Một số ví dụ về các kỹ năng mà bạn có thể rèn luyện để điều hòa cảm xúc bao gồm:
• Đánh lạc hướng tâm trí: Học cách chuyển sự chú ý của bạn ra khỏi các suy nghĩ và cảm 

xúc gây khó chịu.
• Tự trấn an: Học cách sử dụng cảm giác để xoa dịu tâm trí và cơ thể của bạn. 
• Tập trung vào các mặt lợi và mặt hại: Suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu bạn đối phó 

với nỗi đau và chú ý đến các phương pháp khác để giải tỏa cảm xúc. 

Một trong những phương pháp cơ bản nhất để xây dựng các kỹ năng điều hòa cảm xúc và 
đối phó với nỗi đau tốt hơn là việc hít thở sâu, vì điều này giúp kích hoạt phần não có chức 
năng kiểm soát sự căng thẳng và lo âu.

Có nhiều phương pháp hít thở khác nhau. Hãy trao đổi với một chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe tâm thần ở địa phương để được khuyến nghị cho trường hợp cá nhân của bạn. Bạn 
cũng có thể sử dụng phương pháp hít thở dưới đây.

BÀI TẬP HÍT THỞ SÂU
1.  Nằm xuống hay ngồi thẳng lưng trên ghế và nhắm mắt lại.
2. Hít thở sâu bằng mũi và đếm từ một đến sáu trong khi luồng không khí đi vào làm đầy 

bụng. Nếu đặt tay vào bụng thì bạn sẽ cảm thấy bụng phình lên. 
3. Nín thở nhẹ nhàng trong khi đếm từ một đến ba.
4. Sau đó lại đếm từ một đến sáu trong khi thở ra qua miệng với môi chúm lại giống như 

thổi vào một ống hút. 
5. Lặp lại các động tác trên trong từ 2-5 phút.
6. Khi tập xong, hãy để ý xem liệu tư thế, sự căng cơ và/hoặc tâm trạng của bạn có gì khác 

hay không.
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Phương pháp này được thiết kế để sử dụng thường xuyên trong những thời gian căng thẳng 
để giúp não của bạn phản ứng theo cách lành mạnh hơn và giảm lượng hoóc môn căng 
thẳng được phóng thích ở não. Các phương pháp khác cũng có thể được sử dụng bao gồm 
yoga, thiền định, thái cực quyền và thực hành các hình thức chánh niệm chung.

LỊCH HOẠT ĐỘNG
Nhiều người mắc TS và các bệnh đồng phát có xu hướng hạn chế hay lảng tránh các hoạt 
động ưa thích. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc hạn chế hoạt động có thể:
• Dẫn đến cảm giác cô đơn.
• Khiến bạn cảm thấy bị giảm giá trị bản thân và lòng tự trọng.
• Gây tổn thương cho các mối quan hệ xã hội.
• Khiến các triệu chứng đồng phát như lo âu và trầm cảm trở nên nặng hơn.
• Làm giảm chất lượng cuộc sống. 

Việc lên lịch và tham gia các hoạt động thú vị có thể giúp cải thiện triệu chứng. Một số ví dụ 
bao gồm: tham gia nhóm hỗ trợ, tham gia câu lạc bộ, bắt đầu một sở thích mới và dành thời 
gian cho người thân yêu.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Tôi nên gặp loại bác sĩ hay chuyên gia nào nếu tôi 
vẫn gặp khó khăn vì các tic và/hoặc triệu chứng 
đồng phát ở tuổi trưởng thành?
Để chọn loại chuyên gia y tế hữu ích nhất cho bạn, bạn 
cần căn cứ vào các nhu cầu cụ thể của mình. Rất may là 
nhiều loại bác sĩ y khoa, gồm cả bác sĩ thần kinh, bác sĩ 
tâm thần và một số bác sĩ gia đình, có hiểu biết về TS và 
các bệnh đồng phát thường gặp. Một bác sĩ y khoa thạo 
nghề có thể đánh giá các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của 
bạn, kê toa thuốc (nếu cần) và kết nối bạn với các dịch vụ 
và nguồn hỗ trợ khác ngoài y khoa như là chuyên viên trị liệu sức khỏe tâm thần và chương 
trình hỗ trợ giáo dục và nghề nghiệp. TAA duy trì một danh sách các chuyên gia có hiểu biết 
về Hội chứng Tourette và đây là một nguồn thông tin hữu ích để bắt đầu tìm một nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở khu vực của bạn.

Tôi đã thử điều trị Hội chứng Tourette bằng vài phương pháp khác nhau khi ít 
tuổi hơn nhưng tác dụng không được tốt lắm. Liệu tôi có nên thử lại không?
Cho dù chúng tôi vẫn chưa có tất cả các câu trả lời liên quan đến các nguyên nhân và phương 
pháp điều trị bệnh TS nhưng kho kiến thức hiện tại lớn hơn rất nhiều so với thậm chí chỉ 10 
năm trước đây. Các phương pháp điều trị mới đang được phát triển và thử nghiệm liên tục; và 
các phương pháp điều trị hiệu quả ngày càng có sẵn trên thị trường. Thêm vào đó, bộ não của 
bạn vẫn tiếp tục phát triển khi ở tuổi thanh niên, một điều đặc biệt có ý nghĩa cho các phương 
pháp điều trị y khoa và ngoài y khoa. Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn vì các tic và/hoặc triệu 
chứng đồng phát ở tuổi trưởng thành thì việc dành thời gian để tham khảo ý kiến của một 
chuyên gia y tế về các phương pháp điều trị mới có thể có sẵn là một việc đáng làm. 
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Tôi đã nghe nói rằng triệu chứng tic sẽ giảm đi hoặc biến mất ở tuổi trưởng 
thành. Có đúng như vậy không?
Đối với nhiều người, triệu chứng tic có xu hướng giảm đi và/hoặc trở nên ổn định hơn sau giai 
đoạn dậy thì. Đáng tiếc là điều này không xảy ra ở tất cả những người mắc TS và cũng rất khó 
để biết trước được tic của một người sẽ giảm đi hay không. Trường hợp bệnh xuất hiện đột 
ngột và/hoặc các tic trở nên tệ hơn ở người lớn là hiếm gặp những cũng đã được báo cáo. Nếu 
các tic của bạn vẫn tiếp tục hoặc trở nên nặng hơn ở tuổi trưởng thành thì chúng tôi đề nghị 
bạn tham khảo ý kiến của một chuyên gia y tế để tìm hiểu về các nguyên nhân tiềm tàng và 
các phương pháp điều trị được khuyến nghị. Các thay đổi về vai trò và trách nhiệm mà đi kèm 
với tuổi trưởng thành (ví dụ như bắt đầu đi làm) có thể gây ra các thử thách mới cho người 
mắc TS, do đó một điều quan trọng là cần chủ động tìm hiểu về cách kiểm soát và đối phó 
hiệu quả với các tic và triệu chứng đồng phát. 

Các tic của tôi đã giảm một phần so với khi ít tuổi hơn nhưng các triệu chứng 
đồng phát thì chưa được cải thiện phần nào (hoặc đang trở nên nặng hơn). 
Tại sao vậy?
Nhiều thanh thiếu niên mắc TS cũng được chẩn đoán bị các bệnh đồng phát. Cho dù các 
vấn đề này thường xuất hiện ở tuổi thơ ấu nhưng thời gian phát bệnh có thể khác nhau ở 
mỗi người. Và cho dù nhiều người thấy các tic được cải thiện sau tuổi dậy thì nhưng các bệnh 
trạng như ADHD và OCD có khả năng nhiều hơn sẽ tiếp tục hoặc trở nặng ở tuổi trưởng 
thành. Thêm vào đó, ở một số người các bệnh đồng phát không được chẩn đoán khi còn 
nhỏ hoặc chỉ xuất hiện khi họ đã lớn. Vì các bệnh này thường gây khó khăn nhiều hơn cả 
các tic nên việc tìm đến nguồn hỗ trợ là một điều hết sức quan trọng nếu bạn đang chật 
vật vì các bệnh đồng phát, bất kể các tic của bạn đã được cải thiện hay chưa.

Với tôi, việc kiểm soát tính nóng, tâm trạng và/hoặc các cảm xúc khác là rất khó. 
Làm thế nào để tôi học được những cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn?
Một điều quan trọng cần lưu ý là việc thay đổi tâm trạng và cảm xúc là bình thường; mỗi 
người biểu lộ cảm xúc của mình theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, một số người mắc 
TS cho biết rằng họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát và biểu lộ cảm xúc đến mức mà điều 
đó gây căng thẳng và ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của họ. Trong một số trường hợp, 
chứng khó kiểm soát cảm xúc có thể là dấu hiệu của một bệnh trạng tiềm ẩn như là trầm cảm 
hay lo âu. Trong những trường hợp khác thì có liên quan đến các vấn đề gây căng thẳng trong 
cuộc sống. Có rất nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc của 
một người. Nếu bạn đang vật lộn với việc kiểm soát và/hoặc biểu lộ hiệu quả các cảm xúc của 
mình thì chúng tôi khuyến khích bạn trao đổi với bác sĩ về điều này.

Tôi muốn có con trong tương lai nhưng tôi lo rằng vì tôi có tic nên con tôi cũng 
sẽ mắc Hội chứng Tourette hay triệu chứng tic. Khả năng mà tic/TS sẽ di truyền 
cho con tôi là bao nhiêu?
Cho dù chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra bệnh TS nhưng chúng tôi biết chắc rằng 
gen là một yếu tố. Chúng tôi biết điều này bởi vì trẻ em sẽ có nhiều khả năng phát triển triệu 
chứng tic hơn nếu một hay cả hai phụ huynh đã/đang có tic. Chúng tôi cũng biết rằng Hội 
chứng Tourette không chỉ liên quan đến một gen duy nhất mà rất có thể liên quan đến nhiều 
gen, làm tăng rủi ro mắc bệnh của một đứa trẻ. Nói chung là nếu một phụ huynh mắc TS thì 
khả năng con cái sẽ được di truyền các gen gây rủi ro đối với bệnh này là 50%. Điều này có 
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nghĩa là các trẻ em được di truyền gen gây rủi ro có nhiều khả năng sẽ phát triển triệu chứng 
vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời hơn là các trẻ em khác. Khả năng chính xác mà một 
trẻ sẽ phát triển triệu chứng của Hội chứng Tourette—kể cả nếu trẻ có “gen rủi ro”—còn tùy 
thuộc vào vài yếu tố khác nữa, trong đó có nhiều yếu tố chúng tôi vẫn chưa hiểu đầy đủ. Tuy 
nhiên, chúng tôi biết rằng con trai mà được di truyền các “gen rủi ro” sẽ có khả năng phát triển 
triệu chứng tic nhiều hơn con gái. Cũng cần lưu ý rằng độ nặng của bệnh TS ở phụ huynh 
không phải là một yếu tố dự đoán hoàn toàn chính xác về khả năng của trẻ bị triệu chứng tic 
hoặc mức độ trầm trọng của triệu chứng này.

Có bất kỳ phương pháp tự nhiên hay chế độ ăn uống nào có thể điều trị cho tic 
hay các bệnh đồng phát không?
Vào lúc hiện tại thì không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào hỗ trợ cho việc sử dụng các 
chế độ ăn uống đặc biệt hay sản phẩm dinh dưỡng bổ sung để điều trị Hội chứng Tourette. 
Tuy nhiên, nhiều người cho biết rằng một số loại thức ăn hay chất phụ gia, ví dụ như nước giải 
khát có cafein, khiến cho tic trở nên tệ hơn. Nếu điều này đúng với bạn thì có thể tốt nhất là 
bạn nên hạn chế các loại thức ăn, đồ uống này. Ngoài ra, một số nghiên cứu sơ bộ gợi ý rằng 
việc duy trì lối sống lành mạnh bao gồm ăn uống đủ chất, tập thể dục và ngủ đủ có thể cải 
thiện tâm trạng và khả năng nhận thức, giảm triệu chứng tic và nâng cao chất lượng cuộc 
sống. Nếu cần thì hãy tìm sự giúp đỡ từ một huấn luyện viên riêng, chuyên gia dinh dưỡng 
hay trị liệu viên để được tư vấn về cách thực hiện những thay đổi thực tiễn trong lối sống và 
duy trì một lịch sinh hoạt có lợi cho sức khỏe. Tất nhiên, bạn cần trao đổi với bác sĩ trước khi 
thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào về thói quen tập thể dục hay chế độ ăn uống của bạn.
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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 
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