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Сподіваємося, що ця коротка розповідь про Войтека зацікавить 
вас і, перш за все, ознайомить з темою тиків і сидромом Тоуретта. 
А якщо це трапляться з вами або звашими близьким, то він додасть 
сили і допоможе впоратися з ним.



Знайомтесь з Войтеком. Йому вісім років, у нього  
темне волосся, карі очі, він любить малювати, а іноді  
грати з хлопцями у футбол. Він веселий і рішучий хлопець, 
який завжди активний. Вчора у Войтека був фантастичний 
день – він намалював для конкурсу різнокольорового 
папугу, який був схожий на справжнього папугу, який 
ніби хотів вилетіти зі сторінки. А потім катався з татом на 
велосипедах.



Проте сьогодні Войтек опинився в неприємній ситуації. 
Тривають уроки математики в школі. Діти сидять на 
лавках, трохи розмовляють, трішки вередують і разом 
з пані Теодорою вчаться додавати і віднімати. Але не 
Войтек. Войтек сидить напружено, міцно стискаючи очі 
й руки, переживаючи, що зараз з ним станеться щось 
жахливе. Таке відчуття, що він червоніє.  
ДІЙСНО БУЛО ШУМНО.



О ні! Досі це було тихе бурчання, на яке ніхто не звертав 
уваги. Ну, можливо, Марека в 2 - B це колись трохи 
б хвилювало. Але зараз… Буде страшно! Діти точно 
сміятимуться! Войтек уже уявляє собі ці усмішки. Крім 
того, він відчуває нестримне бажання постукати пальцями 
по лавці.



Це почалося понад два роки тому. Войтек почав часто 
жмурити очі. Тож він пішов з мамою до офтальмолога, але 
виявилося, що у Войтека з очима все добре. Через деякий 
час Войтек почав робити рухи головою завжди вправо. 
Він також сіпав рукою знову й знову, й час від часу тихо 
хрюкав.

Ця дивна поведінка з’явилялася особливо тоді, коли він 
був вдома. Батьки помітили її і почали трохи хвилюватися. 
Войтек сказав їм, що не знає, чому він церобить, і що він 
не може цього зупинити.



Оскільки симптоми продовжувалися, батьки 
відвезли хлопчика до іншого спеціаліста. Цей лікар був 
невропатологом, він багато знав про мозок і як він керує 
нашим організмом. Лікар поспілкувався з Войтеком та 
його батьками, оглянув хлопчика і призначив різні аналізи. 
Потім він нарешті сказав:

„У Войтека тики. Їх багато, вони складаються з рухів  
і звуків. З того, що ви розповідаєте, все триває вже більше 
року. Ми називаємо це синдромом Тоуретта – від імені 
французького лікаря Жиля де ла Тоуретта, який понад 
століття тому першим описав те, що сталося  
з Войтеком».”.



Лікар пояснив, що тик виникає, коли якась частина 
вашого тіла хоче зробити неконтрольований рух або 
видавати звук, який ви не бажаєте - це трохи схоже на 
гикавку, коли це викликає у вас, і це важко контролювати, 
або ви дряпаєте своє тіло, якщо його потрібно подряпати, 
інакше воно залишиться неприємним. За це відповідає 
мозок, який, як комп’ютер в нашій голові, керує всім тілом, 
емоціями та думками. Це відбувається через нейрони, 
через які проходят імпульси.

Мозок зазвичай підказує нам, коли рухати ногою чи 
рукою, моргнути чи щось сказати. Але з командою Туретта 
імпульс посилається швидше, ніж ми хочемо, ніби літак 
хоче злетіти до того, як пілоти запустять свої двигуни. 
Невідомо, чому у деяких людей розвивається синдром 
Тоуретта, але заразитися ним точно не можна – ймовірно, 
це викликано генами.



Лікар також розповів, що у дітей часто виникають 
тики, оскільки їх нервова система ще розвивається. Ці 
тики можуть змінюватися і навіть зникати - так само 
раптово, як і з’явилися. Ви повинні спостерігати за ними. 
Однак, якщо тики зберігаються і починають турбувати 
Войтека, наприклад, під час навчання або взаємодії з 
однолітками, можна використовувати ліки і, перш за все, 
можна навчитися різноманітним прийомам і вправам для 
зменшення інтенсивності тиків. Найголовніше, однак, — 
не сильно хвилюватися через тики чи через те, що інші 
звертають на них увагу. Оточіть себе друзями - людьми, 
які зрозуміють, що таке тіки, і що вони - просто симптом 
хвороби.



Тики змінилися, наприклад, у нього був тик присідати 
і деякий час повторювати чиїсь слова. Войтек та його 
батьки також помітили, що ці тики краще ігнорувати.
Чим більше їм приділяється уваги, тим сильнішими 
вони стають. Також виявилося, що тики у Войтека 
посилюються,коли він нервує і,на жаль, занадто довго 
дивиться мультфільми по телевізору.

Вони слабшають, коли ви більше рухаєтеся, наприклад, 
гра в м’яч, плаває. І навіть меншають, коли починаєш 
малювати. Допомогла також розмова з вихователем для 
Войтека, завдяки якій школа знає, що іноді йому потрібно 
відпочити і розслабитися, а іноді потрібно більше часу, 
щоб виконати завдання.



Зараз Войтек сидить на математиці і розмірковує. А 
якби він зробив нещодавно вивчені вправи проти тиків? 
Він почне глибоко дихати, намагаючись розслабити 
тіло і не думати про цокання. Крім того, він дістає з 
кишені маленький гумовий м’яч і починає його стискати. 
Це допомагає. Він теж дивиться на Олю — вона його 
найкраща однокласниця. Тепер вона кидає на нього 
привітний погляд, який говорить, що ти можеш це зробити.

Пані Теодора спостерігає за Войтеком — вона бачить, 
що хлопець намагається стримати тики. «Зробіть паузу, 
діти», — каже вона. «Тепер можете встати, погулятися 
класом чи піти до туалету». Вона непомітно підходить до 
Войтека і пропонує йому піти до кабінету медсестри, якщо 
він хоче, то зможе там розслабитися. Пані Теодора також 
вирішує організувати заняття, де кожна дитина зможе 
розповісти про себе, про свої захоплення, а також про свої 
труднощі чи хвороби. Це допоможе іншим дітям навчитися, 
що робити в таких ситуаціях.



Подивитися. Це Войтек? Так, це він! Він уже виріс, 
тільки починає заняття малюванням для дітей. Войтек 
став архітектором і ілюстратором книг. А як щодо тиків? 
Було по-іншому, іноді важко, особливо в підлітковому віці, 
у Войтека ще є тики, але він навчився з ними боротися 
і не надто піклуватися про них. Він зустрічався з іншими 
людьми з тиками, іноді допомагає в освітніх заходах щодо 
тиків і розповідає свою історію, щоб іншим було легше її 
подолати. У нього також є чудова родина та друзі, які його 
підтримують. Він не дозволив тикам завоювати його життя 
і позбавити його мрії.



Консультація по темі:
проф. лікар. н. мед. Петро Яник,
лук. мед., Юстина Качинськ

ЩО ТАКΕ ТИКИ?
Тики – це раптові, швидкі, повторювані, 

нерегулярні рухи або вокалізації. Тики єду-
же різноманітні за частотою, інтенсивністю 
та типом. Появі тикам зазвичай передує 
неприємне відчуття напруги і дискомфор-
ту. Тики відрізняються від інших симптомів, 
наприклад, при епілепсії, міоклонії, дисто-
нії або хореї.

ВИДИ ТИКІВ 
Класично тики поділяють на рухові та во-

кальні, прості та складні. Рухові тики—це 
мимовільні скорочення певної групим’язів; 
голосові—мимовільневимовляння звуків 
або вимовляння слів.Прості тики - це по-
хитування головою,примружування повік, 
підняття рук,напруження м’язів, бурчання, 
смикання носа, кашель, крик. Складні тики – 
це,наприклад, присідання, стрибки, вимов-
ляння слів або речень. Ці тики довші, вони 
можуть створювати враження навмисних ру-
хів або висловлювань. Крім найбільш частих 
клонічних стовбурів, якіє швидкими і недов-
говічними, можна виділити інші стовбури: 
дистонічні, тонічні таблокувальні. Тики мо-
жуть спровокувати зорові, слухові або мис-
лені стимули; вокалізації присутні тільки в 
думках ( втак званих когнітивних тканинах); 
деякі з них можуть призвести до травм.

ВИТОКИ ХВОРОБИ
Прояви тиків—це розлади нервово-пси-

хічного розвитку, тобто вони виникають 
внаслідок порушення передачі нейромеді-
аторів у головному мозку, але психологічні 
та екологічні фактори маютьзначний вплив 
на виражену симптоматику. Сон чи діяль-
ність,яка вимагає концентрації, наприклад 
гра на музичному інструменті, і фізична ак-
тивність зазвичай послаблюють організм.  
З іншого боку, перевтома,стрес і захворю-
вання - зазвичай призводять до їх посилен-
ня. Симптоми також можуть посилюватися 
під впливом певних видів їжі чи напоїв або 
навіть розмови про них, також ті самі факто-
ри можуть впливати на симптоми по-різно-
му для кожної людини. Розлади тиків є гене-
тичними, але стверджують і про негенетичні 
фактори,напр. про серйозні інфекції..

ДІАГНОЗ
Діагноз ставиться на підставі симптомати-

ки. Запитай, які симптоми, які їх характерні 
ознаки та яка тривалість тиків. Варто, напри-
клад, записати себе чи дитину на прийом 
до лікаря, коли хвороба загострюється. Лі-
кар може призначити додаткові аналізи (т. 
зв. диференційна діагностика),наприклад, 
ЕЕГ,комп’ютерна томографія,магнітно-ре-
зонансна томографія, тести на інфекції, 
алергії -для виключення інших захворю-
вань, які дають симптоми, схожі наТ-вузли.

ДЛЯ БАТЬКІВ

Що варто знати про сигнали Тоуретта?

(диференційний діагноз), наприклад ЕЕГ, 
томографія, комп’ютер, магнітний резонанс, 
дослід при інфекціях, алергії – виключити 
інші захворювання, що мають симптоми, схо-
жі на тики. Синдром Турета можна розпізнати 
без копролалії, тобто тику нецензурної лекси-
ки. Копролалія зустрічається у 20-25% хворих.

ВИДИ ТІКІВ
Тики є симптомом психічних тикових розла-

дів, серед яких - розрізняють транзиторні ти-
кові розлади (які зникають протягом 12 міся-
ців), хронічні моторні або голосові тики (коли 
тики зберігаються мінімум один рік, але рухо-
вий і голосовий тики не виникають одночас-
но) і синдром Турета, тобто тиковий розлад з 
найбільш важким і різноманітним перебігом, 
тобто тоді,  коли тики (які можуть змінюватися) 
тривають мінімум рік, і при цьому є численні 
рухові тики, і мінімум один голосовий тик.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ
Синдром Турета найчастіше починається 

у 5-7 років з простих рухових тиків. Посту-
пово з’являються складні рухові тики, роз-
ташовані в різних місцях тіла. Найбільш ча-
сто через 1-2 роки спостерігаються голосові 
тики. До 10–12 років тики зазвичай досяга-
ють своєї мети їх максимальної інтенсив-
ності, а потім поступово пом’якшуються: 
у більшості пацієнтів у віці 20 років вони 
значно зменшуються, а у 30% хворих пов-
ністю зникають. При природному перебігу 
розладу є  характерне явище «коливання» 
симптомів. Це є природні періоди полег-
шення та погіршення симптомів, незважа-
ючи на лікування або терапія. Препарати 
діють лише симптоматично  і лікування не 
впливає на природний перебіг захворюван-
ня. Деякі люди здатні зупинити тики на дея-

кий час, але це може забирати у них багато 
зусиль, з побічними ефектами посилення 
тривоги і дискомфорт.

АСОЦІЙОВАНІ РОЗЛАДИ
При синдромі Туретта  рідко зустрічаються  

тики в чистому вигляді. Часто тикові розлади 
супроводжують і іншими психічними  роз-
ладами, найчастіше СДУГ, нав’язливі думки 
та ритуали, порушення розвитку специфіч-
них навиків, а також розлади настрою і за-
непокоєння або труднощі з контролем гніву. 
Способи  лікування будуть залежати від того, 
які симптоми найбільше турбують пацієнтів. 
Студенти, особливо з вираженими тиками та 
супутними  захворюваннями вимагають від-
повідних процедур у сфері освіти. Синдром 
Туретта не впливає на інтелектуальні здібно-
сті людей, які хворіють на цю недугу.

ЛІКУВАННЯ
Синдром Турета - це розлад, при якому 

немає конкретного лікування, але зазвичай 
ефективно полегшити симптоми  тиків можна 
за допомогою психотерапевтичних методів 
та  ліків. Основою лікування є психотерапія, 
як для  пацієнта, так і для його родичів, т.е. на-
дання найважливішої інформації про хворо-
бу. Можуть бути корисними навчальні мате-
ріали на сайті www.tourette.pl.  Дуже важливо 
розуміти суть тиків, механізми та обставини 
їх формування, фактори, що посилюють і по-
легшують їх  симптоми. Вони є мимовільні, 
можна порівняти з відчуттям свербежу – коли 
ми відчуваємо свербіж, «мусимо» почухати-
ся, інакше  відчуваємо дискомфорт. Тики в 
деяких  випадках - це високо-контрольовані 
і поведінкові прийоми, їх можна спробувати 
відкласти з часом, або замінити іншим, менш 
обтяжливим діяльність. При лікуванні тиків 
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неприємне відчуття напруги і дискомфор-
ту. Тики відрізняються від інших симптомів, 
наприклад, при епілепсії, міоклонії, дисто-
нії або хореї.

ВИДИ ТИКІВ 
Класично тики поділяють на рухові та во-

кальні, прості та складні. Рухові тики—це 
мимовільні скорочення певної групим’язів; 
голосові—мимовільневимовляння звуків 
або вимовляння слів.Прості тики - це по-
хитування головою,примружування повік, 
підняття рук,напруження м’язів, бурчання, 
смикання носа, кашель, крик. Складні тики – 
це,наприклад, присідання, стрибки, вимов-
ляння слів або речень. Ці тики довші, вони 
можуть створювати враження навмисних ру-
хів або висловлювань. Крім найбільш частих 
клонічних стовбурів, якіє швидкими і недов-
говічними, можна виділити інші стовбури: 
дистонічні, тонічні таблокувальні. Тики мо-
жуть спровокувати зорові, слухові або мис-
лені стимули; вокалізації присутні тільки в 
думках ( втак званих когнітивних тканинах); 
деякі з них можуть призвести до травм.

ВИТОКИ ХВОРОБИ
Прояви тиків—це розлади нервово-пси-

хічного розвитку, тобто вони виникають 
внаслідок порушення передачі нейромеді-
аторів у головному мозку, але психологічні 
та екологічні фактори маютьзначний вплив 
на виражену симптоматику. Сон чи діяль-
ність,яка вимагає концентрації, наприклад 
гра на музичному інструменті, і фізична ак-
тивність зазвичай послаблюють організм.  
З іншого боку, перевтома,стрес і захворю-
вання - зазвичай призводять до їх посилен-
ня. Симптоми також можуть посилюватися 
під впливом певних видів їжі чи напоїв або 
навіть розмови про них, також ті самі факто-
ри можуть впливати на симптоми по-різно-
му для кожної людини. Розлади тиків є гене-
тичними, але стверджують і про негенетичні 
фактори,напр. про серйозні інфекції..

ДІАГНОЗ
Діагноз ставиться на підставі симптомати-

ки. Запитай, які симптоми, які їх характерні 
ознаки та яка тривалість тиків. Варто, напри-
клад, записати себе чи дитину на прийом 
до лікаря, коли хвороба загострюється. Лі-
кар може призначити додаткові аналізи (т. 
зв. диференційна діагностика),наприклад, 
ЕЕГ,комп’ютерна томографія,магнітно-ре-
зонансна томографія, тести на інфекції, 
алергії -для виключення інших захворю-
вань, які дають симптоми, схожі наТ-вузли.

ДЛЯ БАТЬКІВ

Що варто знати про сигнали Тоуретта?

(диференційний діагноз), наприклад ЕЕГ, 
томографія, комп’ютер, магнітний резонанс, 
дослід при інфекціях, алергії – виключити 
інші захворювання, що мають симптоми, схо-
жі на тики. Синдром Турета можна розпізнати 
без копролалії, тобто тику нецензурної лекси-
ки. Копролалія зустрічається у 20-25% хворих.

ВИДИ ТІКІВ
Тики є симптомом психічних тикових розла-

дів, серед яких - розрізняють транзиторні ти-
кові розлади (які зникають протягом 12 міся-
ців), хронічні моторні або голосові тики (коли 
тики зберігаються мінімум один рік, але рухо-
вий і голосовий тики не виникають одночас-
но) і синдром Турета, тобто тиковий розлад з 
найбільш важким і різноманітним перебігом, 
тобто тоді,  коли тики (які можуть змінюватися) 
тривають мінімум рік, і при цьому є численні 
рухові тики, і мінімум один голосовий тик.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ
Синдром Турета найчастіше починається 

у 5-7 років з простих рухових тиків. Посту-
пово з’являються складні рухові тики, роз-
ташовані в різних місцях тіла. Найбільш ча-
сто через 1-2 роки спостерігаються голосові 
тики. До 10–12 років тики зазвичай досяга-
ють своєї мети їх максимальної інтенсив-
ності, а потім поступово пом’якшуються: 
у більшості пацієнтів у віці 20 років вони 
значно зменшуються, а у 30% хворих пов-
ністю зникають. При природному перебігу 
розладу є  характерне явище «коливання» 
симптомів. Це є природні періоди полег-
шення та погіршення симптомів, незважа-
ючи на лікування або терапія. Препарати 
діють лише симптоматично  і лікування не 
впливає на природний перебіг захворюван-
ня. Деякі люди здатні зупинити тики на дея-

кий час, але це може забирати у них багато 
зусиль, з побічними ефектами посилення 
тривоги і дискомфорт.

АСОЦІЙОВАНІ РОЗЛАДИ
При синдромі Туретта  рідко зустрічаються  

тики в чистому вигляді. Часто тикові розлади 
супроводжують і іншими психічними  роз-
ладами, найчастіше СДУГ, нав’язливі думки 
та ритуали, порушення розвитку специфіч-
них навиків, а також розлади настрою і за-
непокоєння або труднощі з контролем гніву. 
Способи  лікування будуть залежати від того, 
які симптоми найбільше турбують пацієнтів. 
Студенти, особливо з вираженими тиками та 
супутними  захворюваннями вимагають від-
повідних процедур у сфері освіти. Синдром 
Туретта не впливає на інтелектуальні здібно-
сті людей, які хворіють на цю недугу.

ЛІКУВАННЯ
Синдром Турета - це розлад, при якому 

немає конкретного лікування, але зазвичай 
ефективно полегшити симптоми  тиків можна 
за допомогою психотерапевтичних методів 
та  ліків. Основою лікування є психотерапія, 
як для  пацієнта, так і для його родичів, т.е. на-
дання найважливішої інформації про хворо-
бу. Можуть бути корисними навчальні мате-
ріали на сайті www.tourette.pl.  Дуже важливо 
розуміти суть тиків, механізми та обставини 
їх формування, фактори, що посилюють і по-
легшують їх  симптоми. Вони є мимовільні, 
можна порівняти з відчуттям свербежу – коли 
ми відчуваємо свербіж, «мусимо» почухати-
ся, інакше  відчуваємо дискомфорт. Тики в 
деяких  випадках - це високо-контрольовані 
і поведінкові прийоми, їх можна спробувати 
відкласти з часом, або замінити іншим, менш 
обтяжливим діяльність. При лікуванні тиків 



поведінкові методи використовуються як ме-
тод «першого вибору».

У поведінкових  втручаннях використо-
вується кілька прийомів, наприклад, при 
копролаліпатизмі пацієнт вчиться заміню-
вати «потворні» слова на інші, або вимов-
ляти їх спотворено. Інший прийом полягає 
в тому, щоб навчитися блокувати всі типи 
сигналів на етапі сприйнятих вражень, що 
передують уявній картині. Крім того, корис-
ними можуть бути когнітивно-поведінкова 
терапія, релаксаційні тренування та трену-
вання з обтяженнями.

Психологічні / немедикаментозні методи 
використовуються для полегшення симпто-
мів, але вони ще також і допомагають зняти 
напругу, зменшити стрес, навчитися кон-
тролювати тіло та емоції, а також керувати 
хворобою і сприймати її як те, що може су-
проводжувати все життя.

Медикаментозне лікування використо-
вується лише тоді, коли симптоми суттєво 
заважають пацієнту у повсякденному функ-
ціонуванні, наприклад, навчанні чи роботі. 
Вживані препарати містять психоактивні 
речовини. Вони можуть викликати різні по-
бічні ефекти. Більшість використаних пре-
паратів компенсуються. Тому при розгляді 
фармакотерапії -  лікар буде враховувати 
тяжкість застосування препарату, супутні 
захворювання та вік пацієнта. Медикамен-
тозне лікування є лише симптоматичним  
і має на меті покращити функціонування  
у повсякденному житті.

БУДЬ ЗДОРОВИЙ!
Кожен випадок сигналу Турете різний. За-

звичай вони мають відносно легку форму, 
піддаються лікуванню та  психотерапевтич-
ним методам  профілактики і лікуванню.  

Вони не заважають повсякденному функці-
онуванню, але іноді вони дуже важкі, стійкі 
до ліків і повністю виключаються людину із 
соціального життя. Пацієнти, уражені син-
дромом Турете, можуть отримувати задо-
волення у своєму професійному та особи-
стому житті і бути успішним. Вони можуть 
виконувати різні роботи, але це є  індиві-
дуальне питання, що залежить від багатьох 
факторів, не обов’язково пов’язаних із за-
хворюванням пацієнта. Серед людей, по-
страждалих від синдрому тиків, ми можемо 
знайти футболіста, співака, модель, а також 
хірурга, таксиста та працівника банку.

Ви можете зустріти інших людей,  які ма-
ють виражений  синдромом Турете (це не 
рідкісне захворювання), але  ви маєте пра-
цювати над собою, мати свої уподобання. 
Ви можете зміцнити свою опірність до хво-
роби, навчитися боротися з нею та  тими 
труднощами,  як випливає з цього.  Стати 
людиною, яка на основі свого досвіду діє 
від власного імені, представляє оточення 
людей/батьків, уражених синдромом Туре-
те та активно протидіє хворобі, ініціює різ-
номанітні акції, розповідає громадськості 
про свої права та потреби.

Люди з синдромом Турете заслуговують 
на те, щоб їх сприймали та розуміли, що 
їхня поведінка може бути симптомом хро-
нічного захворювання, і заслуговують на 
повагу, як і будь – які  інші людини, неза-
лежно від того, хворі вони чи здорові.

Більше інформації доступно на веб
-сайті Польської асоціації синдрому Турете:
www.tourete.plhtps: //www.facebook.com/
touretepolskahtps: //www.facebook.com/to-
ureteakademiahtps:
//www.instagram.com/tourete.pl
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