Tiki
Tiki ruchowe sa to niekontrolowane, pojawiajace sie spontanicznie, szybkie i powtarzajace sie
ruchy jakiejs czesci ciala, np. glowy, rak, nóg, takze grymasy twarzy. Tiki glosowe to z kolei
mimowolnie wydawane dzwieki, np. pochrzakiwanie, pociaganie nosem itd. Powstrzymywanie sie
od tików jest mozliwe, ale tylko na krótki czas. Na ogól tiki sa stosunkowo malo dokuczliwe,
niejednokrotnie prawie niezauwazalne (tzw. tiki proste). Tiki zlozone zdarzaja sie rzadko, ale sa
bardzo uciazliwe i przykre, stanowia powazny problem, utrudniaja dziecku funkcjonowanie w
wielu zakresach.
Najczesciej obserwuje sie przemijajacy zespól tików, który wystepuje u okolo 10 procent dzieci
we wczesnych latach szkolnych. Osoby postronne, które zauwazaja u dziecka tiki, odnosza
wrazenie, ze jest ono pod wplywem stresu lub w ogóle jest "nerwowe". Przemijajacy zespól tików,
jak sama nazwa wskazuje, samoistnie po pewnym czasie ustepuje.
Gdy dziecko ma tiki przez rok lub dluzej, mamy do czynienia z przewleklym zespolem tików.
Wystepuje on u mniej niz jednego procentu dzieci. Ciezka postac tików przewleklych, bardzo
rzadka, znana jest jako zespól Tourette'a.
W zespole Tourette'a wystepuja jednoczesnie tiki ruchowe i glosowe. Dzieci z tym zaburzeniem
maja rózne dodatkowe trudnosci - nie potrafia sie skoncentrowac, sa nazbyt impulsywne, maja
natretne mysli, przymus wykonywania niecelowych czynnosci. Niekiedy bezwiednie wyrzucaja z
siebie wulgarne slowa, wykonuja obsceniczne gesty i ruchy, mimowolnie obrazajac inne osoby.
Poniewaz nie sa w stanie kontrolowac tego, co robia, nie mozna ich za to winic. Surowe kary
rodziców, upomnienia nauczycieli czy wysmiewanie przez rówiesników nie pomagaja dziecku w
powstrzymywaniu sie od tików, jedynym doraznym efektem moze byc uczucie zawstydzenia i
ponizenia, a dlugotrwalym - niska samoocena. W niektórych przypadkach zaburzenie Tourette'a
ustepuje wraz z wkraczaniem w wiek dorosly, a w innych nadal sie utrzymuje.

Tylko wnikliwe badania przeprowadzone przez psychiatre dziecieco-mlodziezowego,
najczesciej z udzialem pediatry i neurologa, pozwalaja ustalic, czy u dziecka mamy do
czynienia z zespolem Tourette'a czy z innymi rodzajami tików. W leczeniu tików stosuje
sie w razie potrzeby leki w celu ograniczenia mimowolnych zachowan. Psychiatra
dziecieco-mlodziezowy doradza rodzicom, w jaki sposób postepowac, by dziecko
obarczone ta dolegliwoscia znajdowalo w rodzinie psychiczne wsparcie.

