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WStĘp 

Co Was nurtuje? 
Pytania nastolatków o tiki i zespół Tourette’a

Może masz już diagnozę tików lub zespołu Tourette’a. A może dopiero 
podejrzewasz u siebie występowanie tików. Może spotykają Cię jakieś 
nieprzyjemne sytuacje z ich powodu. A może tiki, mimo że je masz, 
nie stanowią dla Ciebie problemu, ale chcesz się o nich dowiedzieć 
więcej…

Jakiś czas temu zapytaliśmy Was – nastolatków dotkniętych tikami, 
zespołem Tourette’a – jakie pytania zadajecie sobie na temat tego 
zaburzenia; co spędza Wam sen z powiek.

Ta publikacja jest próbą odpowiedzi na te pytania. Chcemy w niej 
uporządkować wiedzę na temat tików i zespołu Tourette’a, a także 
dostarczyć Wam podstawowe wskazówki, żebyście mogli lepiej 
sobie z tikami radzić.



6

1. OBJAWY, 
prZeBieG ZeSpOŁU tOUrette’A 
i rOKOWANiA

Zaburzenia tikowe – co to takiego?

Zacznijmy od podstawowego wyjaśnienia: czym są tiki? Są to nagłe, 
szybkie, nawracające, nierytmiczne ruchy lub wokalizacje. 
Mają charakter napadowy i zmienny, czyli w ciągu dnia możesz mieć 
więcej albo mniej tików, albo w ogóle ich nie mieć. Tiki charakteryzują 
się dużą zmiennością, jeśli chodzi o częstotliwość, nasilenie i rodzaj. 
Niektóre mogą zaniknąć, a w ich miejsce mogą pojawić się nowe. 
Ile osób, tyle różnych tików, ale cechą charakterystyczną i wspólną 
dla wszystkich jest to, że wystąpienie tiku zazwyczaj jest poprzedzone 
nieprzyjemnym wrażeniem, odczuciem czegoś w rodzaju napięcia, 
dyskomfortu – to tzw. sygnał tiku.

Tiki to po prostu tiki, a nie, jak mówią niektórzy: 
tiki nerwowe czy jeszcze gorzej: triki!

Jak klasyfikowane są tiki?

Jeśli masz tiki, to doskonale wiesz, że objawiają się one w postaci 
jakichś ruchów czy grymasów albo wydawania odgłosów. 
Klasycznie tiki dzieli się na ruchowe i głosowe oraz proste i złożone.
 
Tiki ruchowe to mimowolne skurcze danej grupy mięśni, tiki głosowe 
to mimowolne wydawanie dźwięków lub wypowiadanie słów.
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Tiki proste to na przykład potrząsanie głową, mrużenie powiek, 
unoszenie ramion, napinanie mięśni, chrząkanie, pociąganie nosem, 
kaszel, pokrzykiwanie. Tiki złożone to np. kucanie podskakiwanie, 
wypowiadanie słów lub zdań – są dłuższe i mogą sprawiać wrażenie 
celowych ruchów lub wypowiedzi.

Poza najczęstszymi tikami klonicznymi, które są szybkie i krótkotrwałe, 
można jeszcze wyróżnić inne tiki: dystoniczne, toniczne i blokujące. 
Tiki mogą być wyzwalane bodźcem wzrokowym, słuchowym albo 
myślą. Wokalizacje mogą być obecne tylko w myślach (tzw. tiki 
kognitywne). Ponadto niektóre tiki mogą prowadzić do obrażeń ciała.

Innym rodzajem tików są tiki funkcjonalne (zwane też czynnościowymi, 
psychogennymi) – mogą być trudne do odróżnienia od „zwykłych” 
tików, ale zazwyczaj zaczynają się bardzo szybko, bywają wywołane 
czynnikami psychologicznymi, np. dużym stresem, nie działają na nie 
leki stosowane przy tikach „organicznych” i zazwyczaj nie dają się 
kontrolować, nie są również poprzedzone sygnałem tiku. 
W przypadku tików czynnościowych większą skuteczność będzie miała 
psychoterapia.

Wiele osób ma takie same tiki, np. mruganie czy chrząkanie, ale są też 
tiki specyficzne dla danej osoby. Można powiedzieć, że nie ma dwóch 
osób z zespołem Tourette’a, która miałyby takie same tiki.

Najpowszechniejszym tikiem jest tik mrużenia oczu 
– został on wybrany jako wyraz solidarności z osobami 
z zespołem Tourette’a w akcji TSelfie, kiedy 7 czerwca, 

w Dniu Świadomości ZT, robimy sobie selfie 
z przymrużonym okiem i wrzucamy zdjęcie do sieci 

z oznaczeniem #TSelfie.
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Skąd mam wiedzieć, że mam zespół Tourette’a? 
Jak stawiana jest diagnoza?

Jeśli podejrzewasz u siebie tiki, należy to skonsultować z lekarzem. 
Powiedz rodzicom, co się dzieje. Diagnoza stawiana jest przez lekarza 
na podstawie objawów. Lekarz (zazwyczaj o specjalizacji z neurologii 
lub psychiatrii) przede wszystkim zbierze dokładny wywiad, 
m.in. zapyta Ciebie i Twoich rodziców, jakie masz objawy, jaki mają 
charakter, ile czasu trwają, w jakich sytuacjach występują tiki, co je 
nasila i w jakim stopniu tiki Ci przeszkadzają. Ponadto może zapytać 
o przebyte choroby, poważne infekcje, urazy, o tiki i inne poważne 
choroby w rodzinie itp. Być może będzie Twoje tiki oceniać na skali, 
żeby określić rodzaj oraz stopień ich nasilenia i uciążliwości.

Jeśli rozpoznajesz u siebie tiki, 
porozmawiaj o tym z rodzicami, skonsultuj się z lekarzem, 

np. z pediatrą, neurologiem, psychiatrą.

Uwaga! Nagraj siebie w momencie występowania 
lub nasilenia tików, rób notatki. Często zdarza się, 

że w gabinecie lekarskim tiki się nie ujawniają 
(wizyta lekarska może powodować stres) i postawienie 

diagnozy będzie niemożliwe. 
Polecamy też bezpłatną aplikację „Monitorowanie tików”, 

którą można pobrać ze sklepu Google Play.
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Do jakiego lekarza iść?

Leczeniem pacjentów z zespołem Tourette’a najczęściej zajmują się 
neurolodzy oraz psychiatrzy, ponieważ jest to zaburzenie na pograniczu 
psychiatrii i neurologii.

Pierwsze kroki warto skierować do neurologa, który wykluczy inne 
schorzenia dające podobne do tików objawy.

Psychiatrzy również prowadzą pacjentów z tikami, zwłaszcza jeśli 
bardziej uciążliwe są objawy zaburzeń współtowarzyszących 
(co jest bardzo częstym zjawiskiem), jak natręctwa, lęk czy depresja.
 

To, czy pójdziesz do neurologa, czy do psychiatry, 
ma mniejsze znaczenie niż to, żeby lekarz miał wiedzę 

o zaburzeniach tikowych i ich leczeniu.
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Tiki, choroba tikowa, zespół Tourette’a 
– czy to jest to samo?
 
Jest to ta sama jednostka chorobowa, czyli zaburzenia tikowe. 
Klasyfikacja zaburzeń tikowych obejmuje:

● zaburzenia tikowe przemijające 
– tiki ruchowe lub głosowe, które ustępują w ciągu 12 miesięcy,

● przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe 
– tiki utrzymują się minimum rok, ale tiki ruchowe i głosowe 
nie występują jednocześnie,

● zespół Gilles’a de la Tourette’a 
– czyli zaburzenie tikowe o najbardziej nasilonym i zróżnicowanym 
przebiegu, kiedy tiki (mogące się zmieniać) utrzymują się minimum 
przez rok, jednocześnie występują liczne tiki ruchowe i minimum 
jeden głosowy.

Czy tiki różnicuje się z innymi chorobami?

Tak – w celu wykluczenia innych chorób dających podobne do tików 
objawy (jest to diagnostyka różnicowa). To ważny etap diagnozy. 
Tiki różnicuje się z innymi podobnymi objawami, występującymi 
w różnych schorzeniach neurologicznych, np. w padaczce, miokloniach, 
dystonii czy pląsawicach. W procesie diagnozy oprócz szczegółowego 
wywiadu lekarz może także zlecić dodatkowe badania, np. EEG, 
tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badania krwi, 
testy pod kątem infekcji czy alergii. Ale jeśli nie będzie miał 
wątpliwości, że masz tiki, może nie zlecić żadnych badań.
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Od innych zaburzeń ruchowych tiki odróżnia to, 
że mogą być zahamowane/kontrolowane przez pewien

 krótki czas i zazwyczaj są poprzedzone specyficznym 
odczuciem (które jest nieco inne dla każdej osoby).

Jakie jest podłoże zaburzeń tikowych? 
Czy dziedziczy się je po przodkach?

Zaburzenia tikowe mają podłoże genetyczne, ale mówi się też 
o czynnikach pozagenetycznych, np. o poważnych infekcjach, 
jako o przyczynie pojawienia się choroby. Dlatego bardzo ważne jest 
zebranie przez lekarza dokładnego wywiadu od Ciebie i Twoich 
rodziców, m.in. na temat przebiegu ciąży i porodu, przebytych chorób 
i poważnych infekcji, urazów głowy albo traumatycznych wydarzeń 
(zwłaszcza jeśli tiki mają nagły początek). Lekarz zapewne zapyta także, 
czy ktoś w rodzinie ma/miał tiki.

Mechanizm dziedziczenia nie jest dokładnie poznany. To, że w danej 
rodzinie występowały tiki, nie oznacza, że chorować będą również 
kolejne pokolenia. Nie odkryto jak dotąd konkretnego genu 
odpowiedzialnego za chorobę ani sposobu jej dziedziczenia. 
Mówi się o przyczynie wielogenowej. Można odziedziczyć chorobę 
(po każdym z rodziców), ale może się ona nie ujawnić albo np. objawy 
ujawnią się w kolejnym pokoleniu.

Uwaga! Tikami nie można się zarazić 
ani przenieść ich na innych!
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Kto może mieć zespół Tourette’a?

Tiki są bardzo demokratyczne, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania 
czy status społeczny. Rozpoznaje się je na całym świecie. 
Dotykają zarówno mieszkańców wsi, jak i miast, osoby mniej i bardziej 
zamożne, mniej i bardziej wykształcone. Tiki mogą występować 
zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, ale 4 razy częściej pojawiają się 
u mężczyzn – do końca nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, lecz to 
zjawisko obserwujemy też w innych zaburzeniach, np. w ADHD 
czy zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Jaka jest bezpośrednia przyczyna tików? 
Czy to w moim mózgu coś jest nie tak?

Tiki mają podłoże neurologiczne. Jak już zapewne wiesz z lekcji 
biologii, w naszych mózgach funkcjonują neuroprzekaźniki 
(zwane neurotransmiterami), czyli cząsteczki chemiczne, dzięki którym 
możliwe jest przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami 
nerwowymi. W zaburzeniach tikowych zaburzona jest transmisja wielu 
neuroprzekaźników w mózgu, m.in. dopaminergiczna, serotoninergiczna, 
glutaminergiczna – to bezpośrednia przyczyna tików.

Zaburzenia tikowe należą jednak do schorzeń neurorozwojowych, 
neuropsychiatrycznych. Mają opisywane powyżej podłoże genetyczne 
i neurologiczne, ale czynniki psychologiczne i środowiskowe wywierają
istotny wpływ na natężenie objawów.
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Sen, zajęcia wymagające koncentracji, np. gra na instrumencie 
muzycznym, czy aktywność ruchowa zazwyczaj powodują osłabienie 
tików. Z kolei zmęczenie, stres i stany chorobowe z reguły nasilają tiki. 
Objawy mogą się również nasilać pod wpływem pewnych rodzajów 
jedzenia czy napojów, a nawet w czasie rozmowy o tikach.

U różnych osób te same czynniki mogą inaczej wpływać 
na objawy, dlatego np. u jednej osoby zjedzenie czekolady 

czy wypicie soku pomarańczowego będzie nasilało tiki, 
a u innej nie będzie to miało wpływu.

Dlaczego raz mam tiki, a raz nie? 

Jest to cecha charakterystyczna dla zaburzeń tikowych. W naturalnym 
przebiegu zaburzenia charakterystyczne jest zjawisko „falowania” 
objawów – występują naturalne okresy łagodzenia i zaostrzania się 
tików, mimo stosowanego leczenia czy terapii. Leczenie nie wpływa 
na naturalny przebieg choroby, ponieważ leki działają wyłącznie 
objawowo. Możesz więc mieć całkiem długie okresy wyciszenia i ulgi 
od tików, kiedy będą one minimalne czy wręcz całkowicie zanikną, 
po czym tiki znów mogą się pojawić i być przez pewien czas silniejsze.

 To zjawisko może być trudne do zrozumienia dla otoczenia. 
No bo jak to? W jednym tygodniu masz tiki, a w kolejnym 

już nie? Na pewno udajesz! Otóż nie – tak już po prostu jest. 
Fachowo nazywamy to remisją objawów; taki stan występuje 

w wielu chorobach, z tym że w przypadku tików 
pojawia się samoistnie.



KUPILI MI GITARE...

JAK ZAREAGOWALI TWOI 
RODZICE, GDY SIE DOWIEDZIELI, 
ZE MASZ ZESPÓL TOURETTE'A?
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Sytuacje stresowe również mogą wyzwalać i/lub nasilać tiki. 
Pójście do nowej szkoły, ważny egzamin, przeprowadzka, 
poznanie kogoś interesującego, wygrany mecz siatkówki 

– jak widzisz, są to nie tylko przykre zdarzenia, 
ale również te miłe, ponieważ one także bywają ekscytujące. 

Czy koprolalia występuje zawsze w ZT? 
Boję się, że pojawi się także u mnie.

Uwaga – obalamy powszechny mit! Koprolalia nie zawsze występuje 
w zespole Tourette’a. Można rozpoznawać zespół Tourette’a 
bez koprolalii, czyli tiku wypowiadania wulgaryzmów bez kontekstu 
sytuacyjnego. Koprolalia występuje jedynie u około 20–25% chorych. 

Nie martw się na zapas. 
Mimo że koprolalia to najbardziej znany tik, 

u większości chorych nie występuje.

Inne, równie rzadkie tiki o skomplikowanych nazwach to: 
echolalia, czyli powtarzanie lub naśladowanie zasłyszanych 

słów lub sylab; palilalia – powtarzanie słów/sylab
 wypowiadanych przez siebie; kopropraksja – wykonywanie 
obscenicznych gestów; echopraksja – naśladowanie ruchów 
wykonywanych przez inne osoby; koprografia – mimowolne 

pisanie nieprzyzwoitych słów, zdań.



proste tiki 
ruchowe

tiki 
wokalne

maksymalne
nasilenie tików

znaczne ograniczenie, 
u 30% chorych 
całkowity zanik
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Kiedy można oczekiwać znacznego obniżenia się 
liczby tików?
Jaki wiek jest tym przełomowym?
Czy tiki mogą ustać w wieku dorosłym
lub po okresie dojrzewania?

Przebieg zaburzeń tikowych jest zmienny. Zespół Tourette’a najczęściej 
zaczyna się w wieku 5–7 lat od prostych tików ruchowych. 
Stopniowo pojawiają się tiki ruchowe złożone, zlokalizowane w różnych 
miejscach ciała. Najczęściej po roku czy dwóch latach obserwowane 
są tiki wokalne.

W wieku 10–12 lat tiki zazwyczaj osiągają swoje maksymalne nasilenie 
i potem stopniowo łagodnieją. U większości chorych w wieku około 
19–20 lat ulegają znacznemu ograniczeniu, a u 30% osób chorujących 
całkowicie zanikają.

Przez wiele lat zespół Tourette’a był uważany 
za rzadkość, ale obecnie tiki i ZT są uznawane 

za dość częste schorzenia o początku w dzieciństwie.

Tiki zazwyczaj są najbardziej nasilone u dzieci/młodzieży
i mają tendencję do ustępowania wraz z wiekiem.
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Czy i jak można powstrzymać tiki? 
Na jak długo? 

Niektóre osoby z zespołem Tourette’a potrafią powstrzymywać tiki 
i robią to np. w szkole czy w miejscach publicznych. Czas, na jaki chorzy 
powstrzymują tiki, jest różny – niektórzy potrafią wstrzymać je na kilka 
chwil, inni na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut. Można się tego 
nauczyć, ale może to wymagać dużego wysiłku, kosztem wzrostu 
uczucia niepokoju i dyskomfortu. Dłuższe powstrzymywanie tików może 
(ale nie musi) wywołać poczucie napięcia fizycznego i psychicznego.

 
Nie jest prawdą tzw. efekt odbicia, który miałby polegać 
na tym, że jeśli będziesz powstrzymywać tiki, to potem 

dopadną Cię ze wzmożoną siłą. Chodzi raczej o to, 
że w pewnych środowiskach/warunkach tika się mniej 

(np. w szkole czy u cioci Gieni na obiedzie), a w innych więcej, 
np. w domu, gdzie czujesz się swobodniej.
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Czy tiki przejdą? 
A może będę je mieć do końca życia?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Proste tiki, 
zwłaszcza ruchowe, które często pojawiają się u dzieci, ustępują 
zazwyczaj samoistnie i potem już nie wracają. W zespole Tourette’a 
w większości przypadków tiki zostają z osobą chorą na całe życie, lecz 
ich nasilenie znacznie się zmniejsza w wieku dorosłym. W około 30% 
przypadków tiki ustępują prawie całkowicie po okresie dojrzewania. 
Jednak niektóre osoby z zespołem Tourette’a – stanowią one 
zdecydowaną mniejszość – mają silne tiki przez całe swoje życie.

U wielu osób z zespołem Tourette’a tiki są tak nieznaczne, że nie 
przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu i nie wymagają leczenia.

Tiki zazwyczaj można skutecznie leczyć objawowo.

Każdy przypadek zespołu Tourette’a jest inny. 
Zazwyczaj tiki przybierają w miarę łagodną postać, 

poddają się leczeniu i/lub metodom psychoterapeutycznym
i nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, 

ale bywa i tak, że są bardzo ciężkie, nasilone, lekooporne 
i ograniczają codzienne funkcjonowanie.

Mimo że rokowania w przypadku tików są całkiem dobre, 
musisz mieć w sobie gotowość na to, że być może 

nigdy całkowicie nie wyrośniesz z tikania 
i trzeba je będzie zaakceptować.
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Dlaczego podczas snu nie mam tików?

Czy na pewno ich nie masz? Tiki zazwyczaj ustępują we śnie (mózg 
wtedy odpoczywa), ale u niektórych osób mogą utrzymywać się 
również w tym czasie, tylko najczęściej są o wiele słabsze niż w ciągu 
dnia (więc mniej zauważalne). Ich występowanie potwierdzają badania 
polisomnograficzne (czyli badania snu).

Według wielu badań osoby z zespołem Tourette’a mogą mieć różne 
problemy związane ze snem (pamiętajmy też o tym, że z tikami często 
współwystępuje ADHD, a przyjmowane leki również mogą mieć wpływ 
na sen). Może pojawić się m.in. trudność z zaśnięciem, wybudzanie się, 
bezsenność, gorsza jakość snu, koszmary senne, mówienie przez sen, 
lunatykowanie czy zwiększona senność w ciągu dnia.

Więcej tików możesz mieć przed momentem zaśnięcia. 
Staraj się przestrzegać zasad dotyczących higieny snu: 
pilnuj stałych pór zasypiania, przed snem nie korzystaj 

z telefonu, wyciemnij sypialnię, przed zaśnięciem 
możesz posłuchać relaksującej muzyki.



Czy późne ujawnienie się ZT i płeć pacjenta 
mają wpływ na rokowania i przebieg choroby?

Badania pokazują, że płeć ma znaczenie w zespole Tourette’a. 
U dziewcząt zazwyczaj tiki pojawiają się nieco później. Również później 
niż u chłopców może u nich nastąpić nasilenie/szczyt tików. Tiki mogą 
się też u dziewcząt dłużej utrzymywać (szczególnie w wieku dorosłym 
mają mniejszą tendencję do remisji). Również reakcja na dany lek może 
być różna w zależności od płci. U kobiet z ZT rzadziej występują 
objawy ADHD, a częściej obserwowane są zaburzenia lękowe 
i zaburzenia nastroju.

Ujawnienie się tików po 18 roku życia jest zjawiskiem rzadkim, dlatego 
mało powstało badań na ten temat. Trzeba wyjaśnić przyczynę tików, 
zwłaszcza jeśli ich początek jest nagły (np. uraz głowy, choroby mózgu, 
podłoże psychogenne, jak traumatyzujące wydarzenie). Zaburzenia 
tikowe w późniejszym wieku częściej dotyczą mężczyzn, dają mniejsze 
ryzyko pojawienia się zaburzeń współistniejących, ale za to większa 
jest wtedy trwałość tików.

Czy w starszym wieku tiki mogą się nasilić, 
mimo że teraz mogę je kontrolować?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ 
zaburzenia tikowe charakteryzują się dużą zmiennością. Jednak 
najczęstsze obserwacje są takie, że rodzaj tików w dzieciństwie nie ma 
wpływu na przebieg choroby w wieku dorosłym. Tiki zazwyczaj mają 
tendencję do osłabiania się wraz z wiekiem, choć nie zawsze tak jest.

Wyjątkowo tiki mogą być silniejsze w wieku dorosłym niż 
w dzieciństwie, co może wynikać ze stosowania narkotyków, 
substancji psychoaktywnych, anabolików lub z innej przyczyny niż 
zespół Tourette’a.



CZYM SIE TOOBJAWIA?

CZYM SIE TO
OBJAWIA?

PANIE DOKTORZE,
CHYBA MAM ZESPÓL

TOURETTE'A...
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2. Nie tYLKO tiKi, 
cZYLi O ZABUrZeNiAcH 
WSpÓŁtOWArZYSZĄcYcH

Obserwuję u siebie tiki, ale poza tym bywam też 
impulsywny, rozkojarzony, trudno mi usiedzieć w miejscu.
 Czy to normalne?

W zespole Tourette’a rzadko występują tylko tiki w czystej postaci. 
Zaburzeniom tikowym często współtowarzyszą inne zaburzenia 
psychiatryczne – najczęściej ADHD i inne zaburzenia zachowania, 
natrętne myśli i czynności przymusowe, specyficzne zaburzenia 
rozwoju umiejętności szkolnych (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), 
a także zaburzenia nastroju (depresja), różnego rodzaju zaburzenia 
lękowe czy wybuchy złości bez istotnej przyczyny.

Sposób leczenia / postępowania terapeutycznego będzie
zależał od tego, które objawy są najbardziej uciążliwe 
dla chorego. Zdarza się, że tiki schodzą na dalszy plan, 

a bardziej przeszkadzają inne trudności.

Uczniowie, zwłaszcza z nasilonymi tikami i zaburzeniami 
współistniejącymi, wymagają odpowiednich sposobów 

postępowania w sferze edukacji.

Zespół Tourette’a nie wpływa na zdolności intelektualne 
osób chorych.
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Czy problemy z koncentracją (uważnością) 
są efektem choroby?

Problemy z koncentracją mogą być jednym z objawów ADHD.
ADHD – czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi (attention-deficit/hyperactivity disorder) – jest zaburzeniem 
najczęściej współwystępującym z zaburzeniami tikowymi. 
Rozpoznawany jest u wielu dzieci z zespołem Tourette’a, ale również 
osoby dorosłe z ZT mogą mieć problemy z koncentracją. 
Według badań ADHD występuje u 30–50% osób z zespołem Tourette’a.

ADHD może przejawiać się w postaci nadruchliwości, impulsywności 
oraz trudności z koncentracją uwagi. Częściej występuje u chłopców 
niż u dziewcząt. Objawy ADHD są zwykle widoczne, zanim pojawią się 
tiki (często już w wieku przedszkolnym).

Można mieć wszystkie trzy objawy ADHD. 
Częsta jest sytuacja, gdy dominuje jeden z dwu głównych 

podtypów: nadruchliwość/impulsywność lub problemy 
z koncentracją uwagi, co może przejawiać się 

np. częstszym popełnianiem błędów, 
„uciekaniem” myślami czy łatwym rozpraszaniem się.

To, czy występujące u Ciebie trudności wynikają z ADHD, 
wymaga dokładnej diagnozy, np. sprawdzenia tego 

testami psychologicznymi.
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Jeśli zmagasz się z impulsywnością, 
byciem niespokojnym, z trudnościami z koncentracją 

i przeszkadza Ci to w funkcjonowaniu, porozmawiaj o tym 
ze swoimi rodzicami oraz z lekarzem.

Z objawami ADHD można pracować metodami 
psychologicznymi (terapia poznawczo-behawioralna), 

ale można także (gdy to konieczne) włączyć leki, 
które np. poprawiają koncentrację czy zmniejszają 

impulsywne zachowania. Tak jak w tikach, podstawową 
rolę w terapii ADHD odgrywa psychoedukacja.

Zaburzenia uwagi mogą być również wynikiem 
stosowanych leków oraz mogą wiązać się z obecnością 
innych zaburzeń psychiatrycznych (jak np. zaburzenia 

obsesyjno-kompulsyjne, depresja lub niepełnosprawność 
intelektualna).



Poza tikami mam natręctwa, które są bardziej 
uciążliwe niż tiki.

Natrętne myśli i czynności przymusowe to objawy zaburzeń 
obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), które często współwystępują 
z tikami. Przyjmuje się, że pojawiają się u 10–50% osób z zespołem 
Tourette’a i zazwyczaj są obserwowane po 3–6 latach od wystąpienia 
tików. Tak jak tiki, mają bardzo zmienny przebieg – objawy mogą się 
zaostrzać i mijać.

Obsesje – to natrętne, uporczywe, nawracające myśli 
i wyobrażenia/impulsy, które są dla danej osoby nieprzyjemne, 
bezsensowne, niezgodne z jej przekonaniami. Ich pojawieniu 
się towarzyszy nieprzyjemne odczucie, lęk, irytacja.

Kompulsje – to natrętne czynności, które prowadzą do zmniejszenia 
się przykrego doznania czy lęku. Mogą przybrać postać powtarzanych 
zachowań, jak np. liczenie, powtarzanie określonych czynności, 
przymus chociażby czytania czy sprawdzanie czegoś po kilka razy.

Czasem trudno rozróżnić czynność natrętną od 
złożonego tiku, ale zawsze podłożem kompulsji jest lęk 

(obawa, że coś się stanie, jak nie wykonam danej czynności).

Myśli i czynności przymusowe również mogą być bardzo 
uciążliwe i pogarszać funkcjonowanie społeczne. 

Można je leczyć metodami psychologicznymi 
oraz farmakologicznie.
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3. DiAGNOZA 
i cO DALeJ? – SpOSOBY
pOStĘpOWANiA, LecZeNie

Zespół Tourette’a – mam diagnozę i co dalej?

Nawet jeśli od dawna podejrzewasz u siebie tiki, otrzymanie diagnozy 
może być trudne i szokujące, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich 
rodziców. Wiąże się to z wieloma emocjami. Diagnoza jednocześnie 
może dawać ulgę i zrozumienie swoich zachowań. Przekonasz się, 
że potwierdziły się Twoje podejrzenia; wiesz już, że to nie Twój wymysł; 
że to, co Ci dolega, ma nazwę; że można to leczyć. Ale jednocześnie 
może pojawić się niepokój o to, co dalej, jak to będzie przebiegać, 
czy tiki wyłączą Cię z normalnego życia, co na to Twoi koledzy 
i koleżanki, co będzie ze szkołą.

Z diagnozą trzeba się oswoić i dowiedzieć się o tikach jak najwięcej, 
przede wszystkim w kontekście własnej osoby: co nasila, a co osłabia 
tiki, w jakich sytuacjach tiki się pojawiają lub są silniejsze, czy to, 
co jesz, pijesz, zażywasz, ma wpływ na tiki? Czy na nasilenie tików ma 
wpływ ilość czasu spędzanego przed TV, komputerem, z telefonem? 
Czy są jakieś rzeczy, które Ci pomagają, może ruch albo ulubione 
zajęcie?

Warto zapoznać się z dostępnymi materiałami edukacyjnymi, 
np. na stronie tourette.pl

Naucz się rozpoznawać zapowiedź tików – to nieprzyjemne 
uczucie, które sygnalizuje, że za chwilę wykonasz tik.
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Prowadź samoobserwację – pomocna 
może być np. aplikacja do monitorowania tików. 

Rejestruj, kiedy masz tiki, jakiego rodzaju, co im towarzyszy, 
w jakich okolicznościach się pojawiły itd.

Naucz się technik powstrzymywania tików – wyobraź sobie, 
że ukąsił Cię komar, ale Ty uczysz się, żeby się nie podrapać. 

Powstrzymywanie się to podobne ćwiczenie.

Jeśli Twojemu otoczeniu trudno jest zrozumieć tiki, 
spróbuj wyjaśnić ich przymusowy charakter, spróbuj 

wytłumaczyć innym, jak się czujesz. Możesz zaproponować,
 żeby jak najdłużej nie zamykali oczu – dopóki im nie pozwolisz. 

Okaże się, że jak już będą mogli mrugnąć, to każdy będzie 
mrugał ze zdwojoną siłą, po kilka razy.

Niestety nie u wszystkich tak się dzieje, ale tiki mogą być 
bardzo łagodne albo minąć samoistnie, więc niekiedy 

nic z nimi nie trzeba robić.



trwają, 
są uciążliwe,
przeszkadzają
w codziennym 
funkcjonowaniu 

ustępują samoistnie /
nie przeszkadzają

PRZEMIJAJĄCE

PRZEWLEKŁE 

ZESPÓŁ
TOURETTE’A

Jeśli: 

jako podstawowa 
i wystarczająca 
forma leczenia

PSYCHOEDUKACJA
+ terapia behawioralna 

+ leczenie farmakologiczne 

PSYCHOEDUKACJA
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Jaka jest ścieżka postępowania w leczeniu 
zaburzeń tikowych?
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Do tej pory było całkiem nieźle, ale tiki zaczynają być 
uciążliwe. Co robić, kiedy mi przeszkadzają? 
Są bardzo męczące. Jak można zmniejszyć liczbę tików?

Niektóre tiki, zwłaszcza w okresie zaostrzenia objawów, mogą być dla 
chorego bardzo męczące, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jeśli tiki 
zaczynają Ci przeszkadzać w codziennym życiu – w nauce, w relacjach 
z rówieśnikami – czy powodować ból fizyczny, należy włączyć działania 
mające na celu zmniejszenie intensywności objawów.

Trzeba podkreślić, że dopiero jeśli to Ciebie zaczną 
męczyć tiki – a nie Twoich rodziców, rodzeństwo czy sąsiada 

spod trójki – należy włączyć działania mające to zmienić, 
jak psychoterapia czy leki.

Konieczne może być rozpoczęcie leczenia farmakologicznego, 
więc trzeba skonsultować się z lekarzem.

Warto zrobić listę tików od najmniej do najbardziej 
uciążliwych. Jeśli bardziej uciążliwe od tików są inne objawy, 

np. trudności z koncentracją, nadruchliwość, natręctwa, 
obniżony nastrój lub inne objawy depresji, napady agresji, 

problemy ze snem – powiedz o tym lekarzowi. To pomoże mu 
lepiej dopasować leki i działać na objawy, które są w danym 

momencie najbardziej uciążliwe (niekoniecznie tiki).

Poza lekami przede wszystkim warto rozpocząć 
psychoterapię, o której szczegółowo będziemy pisać dalej. 

Obie formy leczenia wzajemnie się uzupełniają.

Tiki w zależności od rodzaju i intensywności mogą być 
w różnej formie i stopniu męczące, ale zawsze pamiętaj, 

że tryb życia, stres też mają na to wpływ.
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Czy niezbędne jest leczenie farmakologiczne? 
Czy muszę brać leki?

Nie, leczenie farmakologiczne nie zawsze jest konieczne. 
Prawdopodobnie większość chorych z zespołem Tourette’a nigdy 
nie szuka pomocy lekarskiej, a tym samym nie jest poddawana 
jakiejkolwiek terapii.

Podstawą leczenia jest psychoedukacja, czyli przekazanie 
podstawowych informacji o chorobie Tobie, rodzicom i najbliższemu 
otoczeniu (np. w szkole). Często wielką ulgę przynosi już samo 
postawienie diagnozy i przekonanie się, że to, co Ci dolega, nie jest 
Twoim wymysłem czy wygłupem; że to nie wina wychowania, 
ale choroba, którą można leczyć. Zmniejsza się w ten sposób stres 
związany z niepewnością wobec tego, co Ci jest, oraz poczucie wstydu. 
Dowiedzenie się więcej o objawach, specyfice choroby i o tym, co ma 
wpływ na tiki oraz jakie są możliwości leczenia – działa terapeutycznie 
i jest bardzo pomocne. Psychoedukacja dotyczy również otoczenia 
chorego: rodziny, szkoły, środowiska pracy.

Jeśli tiki zaczynają Ci przeszkadzać, należy włączyć techniki 
psychoterapeutyczne – behawioralne. Natomiast leki są stosowane 
dopiero wtedy, gdy to konieczne: gdy TOBIE tiki zaczną przeszkadzać 
w codziennym życiu, w nauce, w szkole, w relacjach z innymi, lub kiedy 
zaczną powodować cierpienie, np. fizyczny ból, albo gdy staną się 
niebezpieczne.



CO CIE NAJBARDZIEJ 
WKURZA W ZESPOLE 

TOURETTE'A?

TO, ZE NA KAZDYM 
ZDJECIU WYCHODZE 

ROZMAZANY!
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Jakie leki mają wysoką skuteczność, 
ale nie powodują dużych efektów ubocznych?

Leczenie farmakologiczne wprowadzane jest dopiero wtedy, 
gdy objawy istotnie przeszkadzają choremu (jeszcze raz podkreślmy – 
nie otoczeniu, np. rodzicom) w codziennym funkcjonowaniu, np. nauce 
czy pracy. Stosowane leki zawierają substancje psychoaktywne i mogą 
powodować różne efekty uboczne. Większość z tych leków podlega 
refundacji – wszystkie redukujące tiki, z wyjątkiem tetrabenazyny  
(rzadko stosowanej), są stosunkowo tanie. Rozważając farmakoterapię, 
lekarz weźmie zatem pod uwagę m.in. nasilenie tików, schorzenia 
współtowarzyszące i wiek pacjenta.

Leczenie farmakologiczne, podobnie jak terapia behawioralna, 
jest objawowe – ma na celu poprawę funkcjonowania w codziennym 
życiu. Dobranie leków to bardzo indywidualna sprawa. Na każdą osobę 
leki mogą działać inaczej. Podobnie z efektami ubocznymi – u jednych 
wystąpią, u innych nie. Zasadą w stosowaniu leków jest stosowanie 
najmniejszej skutecznej dawki i stopniowe jej zwiększanie.

Są pewne leki rekomendowane do objawowego leczenia zespołu 
Tourette’a. Najskuteczniejszymi lekami objawowymi są atypowe 
i klasyczne neuroleptyki (ograniczają tiki nawet u 70% chorych), 
ale ich stosowanie może być związane z pojawieniem się skutków 
ubocznych. Zawsze więc trzeba mieć przekonanie, że korzyści ze 
stosowania leku przewyższają ryzyko działań niepożądanych. Leki 
muszą być poza tym stosowane pod kontrolą lekarską. Innymi lekami 
wykorzystywanymi w leczeniu zaburzeń tikowych są m.in. te z grupy 
alfa-2-agonistów, niektóre leki przeciwpadaczkowe, tetrabenazyna 
i toksyna botulinowa. W leczeniu zaburzeń towarzyszących stosuje się 
m.in. leki psychostymulujące, atomoksetynę (na ADHD), leki 
przeciwdepresyjne, przeciwlękowe czy inhibitory zwrotnego wychwytu 
serotoniny (np. w zaburzeniach lękowych, depresji).
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Lekarze mają do wyboru różne leki, 
zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami.

Jak długo trzeba przyjmować leki?

Leki stosowane są objawowo, w ścisłej współpracy z lekarzem. 
Czas ich przyjmowania to bardzo indywidualna sprawa. 
Będzie zależał od rodzaju leku/leków, rodzaju objawów (czy występują 
tylko tiki, czy też inne trudności współtowarzyszące), przebiegu 
zaburzenia, wieku pacjenta, tego, czy występują jakieś efekty uboczne, 
itd. Nie ma tutaj ścisłych wytycznych. Prawdopodobnie po kilku 
miesiącach przyjmowania leków, jeśli Twoje objawy się zmniejszą 
albo zredukują, lekarz prowadzący sprawdzi, poprzez stopniowe 
zmniejszanie/zredukowanie dawki, czy poprawa jest efektem 
stosowanego leczenia, czy może wynikać z naturalnego przebiegu 
choroby.

U dzieci leki stosowane są niemal zawsze tylko przez pewien 
czas – z upływem lat tiki naturalnie słabną i leczenie 

farmakologiczne oraz behawioralne można odstawić. 
U dorosłych osób, które skończyły 25 lat, tiki zazwyczaj 

są utrwalone i by utrzymać uzyskaną po lekach poprawę, 
zwykle trzeba je stosować do końca życia. To indywidualna 
decyzja pacjenta, czy przyjmować lek przez wiele lat w celu 

redukcji tików, czy też zaniechać leczenia, a tym samym 
zaakceptować tiki. W takiej sytuacji u osób dorosłych 

alternatywnym rozwiązaniem jest terapia behawioralna, 
która nie ma działań niepożądanych.
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Na czym polega terapia behawioralna?

W leczeniu behawioralnym najczęściej stosuje się następujące 
metody (o udowodnionej skuteczności): terapię odwracania nawyku 
oraz ekspozycję z powstrzymaniem reakcji. Obydwie metody powinny 
być poprzedzone psychoedukacją i treningiem świadomości tików.

Odwracanie nawyku (HR, habit reversal) – to trening, w którym wraz 
z psychoterapeutą wprowadzasz zachowanie (reakcję konkurencyjną) 
uniemożliwiające wykonanie tiku.

Ta technika poprzedzona jest treningiem świadomości tików 
(dla każdego tiku oddzielnie), w ramach którego uczysz się 

rozpoznawać zbliżanie się tiku lub początki jego pojawienia się. 
Z terapeutą tworzysz listę bodźców, które pozwalają to rozpoznać 

(może to być np. poczucie napięcia, drapanie w gardle, uczucie 
„wiem, że zaraz będzie”, swędzenie/kłucie, poczucie dyskomfortu 

w różnych obszarach ciała, jak ramiona, klatka piersiowa, 
głowa, oczy, nogi).

W ramach tej techniki pracujecie nad jednym, wybranym przez 
Ciebie rodzajem tiku (np. najbardziej problematycznym).

Tym, co może być trudne, jest całkowita koncentracja na reakcji 
konkurencyjnej, ale jest to konieczne tylko na początku terapii.

Przykładem reakcji konkurencyjnej na tik plucia jest złożenie 
ust jak do pocałunku albo oddychanie przeponowe; na tik 

wytrzeszczania oczu – wpatrywanie się w jeden punkt, 
powolne otwieranie i zamykanie oczu itp.
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Ekspozycja z powstrzymaniem reakcji (ERP, exposure and response 
prevention) – to metoda polegająca na wygaszeniu wzmocnienia 
poprzez niedopuszczenie do pojawienia się tików oraz przyzwyczajenie 
się do uczucia przykrości z powodu impulsu poprzedzającego tik 
(a w konsekwencji zniesienie tego uczucia). Tak, wiemy – brzmi to 
bardzo skomplikowanie, więc spróbujmy prościej.

Tik często jest poprzedzony nieprzyjemnym uczuciem, potrzebą 
wykonania tiku, tzw. sygnałem ostrzegawczym (impulsem 

poprzedzającym), który znika, jak tylko wykonasz tik.

Terapię ERP można porównać do sytuacji ukąszenia przez 
komara. Jeśli powstrzymasz się od podrapania (powstrzymasz 

wykonanie tiku), to przyzwyczaisz się do uczucia swędzenia 
(sygnału ostrzegawczego) i ukąszenie zniknie bez śladu. 

Jeśli natomiast zaczniesz się drapać (wykonasz tik), przyniesie 
to chwilową ulgę (na chwilę spadnie niepokój), ale uczucie 

swędzenia potrwa dłużej i pozostanie ślad po ukłuciu
 (wykonasz kolejne tiki).

Powstrzymanie reakcji polega na stopniowym wydłużaniu 
czasu pomiędzy impulsem poprzedzającym a tikiem.

W tej metodzie pracuje się nad wieloma tikami jednocześnie.

Z pomocą terapeuty będziesz się uczyć kontrolowania tików 
poprzez zliczanie sytuacji, kiedy udało Ci się powstrzymać 
od tikania i ustanawianie nowych rekordów (np. w ciągu 
5 minut tik miał miejsce tylko 3 razy, a wcześniej 5 razy; 

albo udało Ci się pobyć w napięciu i nie wykonać tiku 
przez 3 minuty, a poprzednio były to 2 minuty).
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Na początku będziesz pracować nad powstrzymywaniem się 
od tików tak długo, jak to jest możliwe, a następnie przez 

z góry ustalony czas (np. 30 sekund).

W kolejnym etapie terapeuta będzie wprowadzać techniki 
wyobrażania sobie lub realnego przeżywania sytuacji, które 

w codziennym życiu powodują u Ciebie nasilenie tików. 
Chodzi o sprowokowanie sytuacji, które u Ciebie najbardziej 

nasilają tiki, np. podczas gry na komputerze czy podczas 
zakupów w galerii handlowej, i powstrzymanie się od tikania.

Następnie Ty i Twoje najbliższe otoczenie będziecie proszeni 
o prowokowanie sytuacji, w których pojawiają się tiki, żeby 

finalnie zmniejszyć nasilenie tikania.

Jak długo trwa terapia behawioralna?

To zależy od wielu czynników, m.in. zastosowanej metody, rodzaju 
i intensywności tików, występowania zaburzeń współistniejących, 
wieku danej osoby, motywacji do terapii czy dostępności terapii. 
Na przykład trening odwracania nawyków trwa zazwyczaj 8–12 sesji 
(ale będzie to zależeć od tego, ile masz tików i ile czasu zajmie 
uzyskanie pożądanego rezultatu).

Metody psychologiczne nie działają natychmiastowo.

Może nie być łatwo, możesz się na pewnym etapie zniechęcić, 
ale w końcu Twoja cierpliwa praca powinna przynieść efekty.

W pewnych sytuacjach psychoterapia może być 
prowadzona w formie on-line.



NAZWALES MNIE
(*@#%$)?!!
POWTÓRZYSZ

TO?!!! TEGO 
NIESTETY
NIE MOGE
OBIECAC...
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Czy są jakieś inne metody psychologiczne?

Pomocne mogą być różne rodzaje psychoterapii bądź metody 
psychologiczne. Mogą pomóc w łagodzeniu objawów również poprzez 
zmniejszanie napięcia, redukcję stresu czy naukę kontroli nad ciałem 
i emocjami. Mogą też przyczynić się do lepszego radzenia sobie 
z chorobą i jej zaakceptowania – jako czegoś, co może towarzyszyć 
Ci przez całe życie.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – opiera się na założeniu, 
że nasze zachowania i emocje zależą od wyuczonego schematu 
reagowania na otaczający nas świat i sytuacje, które nam się 
przydarzają.

Analiza funkcjonalna – jej celem jest identyfikacja czynników 
(poprzedzających i następstw), które mają negatywny wpływ 
na nasilenie tików, a następnie modyfikacja ich w celu poprawy 
Twojego funkcjonowania. Czynniki poprzedzające to wszystkie 
zdarzenia, które pojawiają się przed tikami, jak napięcie/złość 
(wewnętrzne), obecność w określonych miejscach, typu szkoła 
czy konkretna lekcja (zewnętrzne). Następstwami są wszelkie zdarzenia, 
które pojawią się w odpowiedzi na tiki, np. wyproszenie ucznia z tikami 
z klasy lub pocieszanie przez mamę.

Trening uważności (mindfulness) – to ćwiczenie umysłu, celowe 
(czyli świadome) kierowanie swojej uwagi na to, czego doznajemy 
w danej chwili, tu i teraz, m.in. poprzez obserwację oddechu, skupienie 
na odczuciach fizycznych płynących z ciała, obserwowanie własnych 
emocji czy powolne ćwiczenia fizyczne.

Treningi relaksacyjne – polegają na rozluźnianiu ciała i umysłu 
poprzez różne techniki, np. oddechowe, wyobrażeniowe lub metodę 
Jacobsona i Schultza.
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Psychoterapia wspierająca (indywidualna i grupowa) – czyli 
stosowanie metod psychologicznych, głównie dzięki regularnemu 
kontaktowi pacjenta z psychoterapeutą, żeby pomóc osobie, która 
zgłasza się z jakimś problemem. Celem psychoterapii może być 
poprawa zdrowia i dobrostanu psychicznego, rozwój relacji 
i umiejętności społecznych, a także poprawa radzenia sobie 
z trudnościami.

Są różne nurty i szkoły psychoterapii, a każda korzysta 
z różnych technik i metod – ważne, żeby wybrać metody 

oparte na badaniach naukowych.

W psychoterapii często stosowane jest podejście eklektyczne, 
łączące różne nurty i metody. Bardzo często zdarza się, że tiki 
schodzą na dalszy plan, a pracuje się nad relacjami w rodzinie 

czy poczuciem własnej wartości – chodzi o uporządkowanie 
spraw związanych z samym sobą.

Czy jest możliwość wyciszenia tików bez farmakoterapii?

Każdy przypadek zespołu Tourette’a jest inny, ale są pewne sposoby 
na wyciszenie tików, pomocne w przypadku wielu chorych.

Zadbaj o dobry sen i odpoczynek. 
Niewyspanie i zmęczenie może nasilać tiki.

Wysiłek fizyczny może zmniejszać nasilenie tików. 
Nie musi to być profesjonalne uprawianie sportu. 

Często wystarczy dłuższy spacer czy jazda na rowerze.
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Tiki bardzo często zmniejszają się, gdy wykonujesz czynności 
wymagające skupienia lub robisz rzeczy, które sprawiają 

Ci przyjemność. Niektórym pomaga czytanie książek, rysowanie, 
gra na instrumencie albo nauka języka obcego. Pomyśl, 

co lubisz robić i co sprawia CI przyjemność.

Czy są jakieś skuteczne witaminy, suplementy, 
które pomagają na tiki?

Są prowadzone różne badania kliniczne na temat wpływu suplementów 
bądź diety na tiki. Niestety jest ich niewiele i dają różne rezultaty, 
więc nie wiadomo dokładnie, jaki jest wpływ danych substancji, 
jakie dawki trzeba przyjmować, czego unikać w jedzeniu itd. 
Jest wiele niewiadomych i wszelkie doniesienia trzeba przyjmować 
w dużą ostrożnością.

Co do diety – nie ma konkretnych wytycznych. Jest mało badań na ten 
temat. Nie ma żadnych dowodów naukowych, że zmiana diety, 
stosowanie witamin i suplementów zmniejszą nasilenie tików. 
Niektóre rodzaje pokarmów i napojów mogą za to zwiększać liczbę 
tików, ale to sprawa indywidualna.

Przeanalizuj, czy pewne rodzaje jedzenia/napojów 
nasilają u Ciebie tiki, i jeśli tak będzie, 

staraj się tych produktów unikać.



Moi rodzice chcą, żebym brał leki / chodził na terapię. 
Ale ja nie chcę. Co robić?

Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Twoi rodzice chcą 
pomóc Ci w życiu z zespołem Tourette’a i dlatego zachęcają Cię do 
przyjmowania leków czy uczestniczenia w terapii.

W przypadku terapii behawioralnej sukces w dużej mierze będzie 
zależał od Twojej motywacji, chęci aktywnego uczestnictwa, 
powtarzania w warunkach domowych ćwiczeń poznanych w trakcie 
sesji z terapeutą. Udział w terapii wbrew sobie zmniejszy szanse na jej 
powodzenie, jednak nawet wtedy może się okazać, że przyniesie 
korzyść, gdy zauważysz pozytywne efekty. Może zatem warto się 
przekonać?

A może Twoja odmowa leczenia wynika z faktu, że dobrze 
funkcjonujesz w życiu codziennym i tiki nie są dla Ciebie istotnie 
uciążliwe? 

Przyjmuje się zasadę, że osoby z zespołem Tourette’a biorą leki lub 
uczestniczą w terapii wtedy, gdy objawy choroby przeszkadzają im 
w codziennym życiu.

Przeanalizuj ostatnich kilka tygodni i odpowiedz sobie 
na pytanie, czy tiki lub inne objawy z nimi związane 
Ci przeszkadzają. Jeśli choroba Ci nie przeszkadza, 

warto powiedzieć o tym rodzicom oraz lekarzowi/terapeucie. 
Jeśli jest odwrotnie, warto porozmawiać z lekarzem/terapeutą 

o tym, jak będzie wyglądał proces leczenia/terapii, 
i na podstawie tych informacji podjąć decyzję.

 



KLASO, TO JEST NOWY UCZEN, JAS. 
JAS ZNA PARE TRIKÓW, KTÓRE 

ZAPEWNE CHCIALBY WAM POKAZAC.

WLASCIWIE TO 
MAM PARE TIKÓW, 

O KTÓRYCH 
CHCIALBYM WAM 
OPOWIEDZIEC...
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4. tiKi i ZeSpÓŁ tOUrette’A 
W rODZiNie

Dlaczego ja mam tiki, a moje rodzeństwo nie?

Nie wiadomo. Przyczyna tików nie jest do końca wyjaśniona. 
Może w loterii genowej zostały Ci przekazane takie geny, że u Ciebie tiki 
się ujawniły, a u rodzeństwa nie (choć możliwe, że też je odziedziczyli). 
Może coś się wydarzyło w trakcie Twojego życia płodowego. A może już 
po urodzeniu przytrafiła Ci się jakaś poważna infekcja. To tak jak np. 
z wadą wzroku – jedni w rodzinie ją mają, inni nie.

Jak często się zdarza, że choruje rodzeństwo, 
np. dwóch braci?

W przypadku rodzeństw bliźniaczych jest duże ryzyko, że zaburzenie 
tikowe wystąpi u obojga dzieci. Według badań w przypadku bliźniąt 
jednojajowych ryzyko, że zespół Tourette’a pojawi się u obojga, 
wynosi 50–90%, zaś ryzyko odnośnie do wystąpienia przewlekłych 
tików ruchowych lub głosowych to 77%. W przypadku bliźniąt 
dwujajowych częstość występowania ZT u obojga rodzeństwa 
wynosi 9–20%, a tików przewlekłych – 23%.

Jak powiedzieć rodzicom o tym, że tiki mi przeszkadzają?

Jeśli się przeziębisz albo boli Cię brzuch, to mówisz o tym rodzicom, 
prawda? Do tików trzeba podejść jak do każdego innego schorzenia.



Otwarcie porozmawiaj z rodzicami.

Zaburzenia tikowe to jednostka chorobowa, 
którą można skutecznie leczyć.

Wytłumacz rodzicom, jak się czujesz. 
Niech poczują specyfikę, mimowolny charakter tików.

Im więcej Twoje najbliższe otoczenie będzie wiedziało 
na temat tików i tego, jak z nimi postępować, tym Tobie 
będzie łatwiej się żyło. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie 

może wreszcie przestaną Cię pouczać, przestaną 
podejrzewać, że robisz tak specjalnie, że się wygłupiasz, 

że chcesz zwrócić na siebie uwagę, a nauczą się 
nie zwracać na tiki uwagi.
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5. SZKOŁA
W szkole jestem wyśmiewany. Co robić?

Nikt nie ma prawa wyśmiewać się z Ciebie – z jakiegokolwiek powodu. 
W takiej sytuacji zawsze trzeba reagować! Na początku warto 
powiedzieć rówieśnikom, że masz zespół Tourette’a i jest to objaw 
choroby, a nie celowe zachowanie. Jeśli mimo to będziesz spotykać 
się w szkole z wyśmiewaniem, należy powiedzieć o tym rodzicom 
oraz wychowawcy.

Nie wstydź się zgłaszać rodzicom czy wychowawcy przypadków 
wyśmiewania Cię przez rówieśników. To osoby śmiejące się z Ciebie 
mają powody do wstydu, a nie Ty! Nikt nie zasługuje na poniżanie 
i nękanie! Szkoła ma ustawowy obowiązek zapewnienia uczniom 
bezpiecznych warunków do nauki i dorastania.

Jeden z nauczycieli nie rozumie, na czym polegają tiki. 
Uważa, że robię tak specjalnie. Co robić?

Z pomocą rodziców i wychowawcy doprowadź do rozmowy 
z nauczycielem. Może jego postawa wynika z niewiedzy? 
Powiedz nauczycielowi o swoich trudnościach, tak żeby zrozumiał 
specyfikę tików, ich mimowolny charakter. Niech się dowie, że nikt 
nie robi tego specjalnie, i pozna, jak tiki wpływają np. na pisanie 
czy skupianie się na lekcji.

Ważna jest współpraca i zrozumienie każdej ze stron. 
Niektóre tiki złożone na pierwszy rzut oka trudno odróżnić 

od celowego zachowania, więc otoczenie może na początku 
myśleć, że robisz tak specjalnie, że się wygłupiasz, 

zachowujesz się niegrzecznie itd.
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Pomocna może być lekcja edukacyjna, pogadanka 
na temat tików. Wykorzystaj materiały dostępne na stronie 

tourette.pl, np. spoty czy grę edukacyjną. Włącz w to 
wychowawcę, psychologa lub pedagoga szkolnego.

Pomocne bywa porównanie tików do czynności, 
na którą nie mamy wpływu – jak nas swędzi, to „musimy” 

się podrapać, ponieważ inaczej utrzymuje się 
nieprzyjemne uczucie.

Jeśli nie pomoże zwykła rozmowa czy pogadanka, 
spróbuj załatwić to oficjalnie, np. uzyskując opinię 

psychologiczno-pedagogiczną ze wskazówkami 
do pracy na lekcjach.

Tiki powodują, że nie wyrabiam się na sprawdzianach. 
Co robić?

Jeśli tikom towarzyszy ADHD i/lub inne trudności związane 
np. z zaburzeniami rozwoju, zachowania i emocji czy specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się, można liczyć na pewne ułatwienia 
w szkole – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Żeby określić taką potrzebę, niezbędna jest szczegółowa diagnoza 
uzyskana w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w wyniku której 
można otrzymać profesjonalną opinię ze wskazówkami postępowania 
dla nauczycieli. Niektórzy uczniowie otrzymują orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może mieć np. dłuższy 
czas na pisanie egzaminów (np. o pół godziny), indywidualny termin 
zdawania egzaminów, oddzielną salę na egzamin, dostosowany arkusz itp.
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Forma sprawdzianu również może być dostosowana do możliwości 
ucznia, np. zamiast pisemnego – sprawdzian ustny; zamiast pisania 
na kartce – używanie tabletu.

Niektórzy uczniowie z zespołem Tourette’a, jeśli objawy są u nich 
bardzo nasilone i/lub towarzyszą im inne trudności, uczą się w trybie 
nauczania indywidualnego lub domowego.

Nawet jeśli nie będziesz mieć profesjonalnej diagnozy, warto zapoznać 
nauczycieli ze specyfiką zaburzeń tikowych (ich podłoże, rodzaje tików, 
zaburzenia współtowarzyszące, sposoby leczenia i terapii itd.). 
Ponadto warto poinformować, jakie trudności w szkole mogą mieć 
dzieci z tikami (np. dyskomfort powodowany przez tiki, wpływ tików 
na pisanie, czytanie, skupienie się na lekcji, wpływ na odpowiedzi ustne), 
oraz przekazać wskazówki i strategie postępowania (np. niekaranie 
za tiki, techniki ignorowania tików, odpowiednia organizacja zajęć itd.). 
Pomocne mogą być materiały dostępne na stronie tourette.pl. 
Być może dzięki temu nauczyciel pozwoli Ci pisać sprawdzian dłużej 
albo dostosuje formę sprawdzenia wiedzy do Twoich możliwości.

Pamiętaj jednak, że z powodu tików wymagania w stosunku 
do Ciebie jako ucznia mogą być modyfikowane, ale nie 

zmniejszane. Tiki nie zwalniają z życia. Osoby z tikami tak 
samo jak inni mają sprawdziany, egzaminy, funkcjonują 

w społeczeństwie, mają prawa i obowiązki. 
Również od Ciebie i od tego, co i ile z siebie dasz, 

będzie zależała postawa otoczenia.



Czy i jak informować otoczenie, np. klasę, 
o zespole Tourette’a?

To Twój wybór, ale życie pokazuje, że warto o tym rozmawiać. 
Jest to element psychoedukacji otoczenia. Możesz to zrobić 
samodzielnie, wykorzystując materiały edukacyjne dostępne np. na 
stronie tourette.pl, albo poprosić o pomoc rodzica czy wychowawcę.

Im więcej otoczenie będzie wiedziało o tikach, tym mniej będzie 
zwracać na nie uwagę, a Tobie będzie się łatwiej żyło.

Możesz zorganizować/zaproponować pogadankę 
na temat tików, przeprowadzić lekcję edukacyjną, puścić film 

o nich i rozpocząć dyskusję albo wykorzystać na lekcji
wychowawczej planszową grę edukacyjną oswajającą 

z tematyką tików.

Nauczyciele i koledzy z klasy powinni wiedzieć, że tiki najlepiej 
ignorować, traktować jako tło (tak samo jak traktujemy kaszel, 
przejeżdżające za oknem samochody czy odgłosy na korytarzu). 

Tiki nie mogą być powodem do docinek, wyśmiewania 
czy wykluczania, np. z wycieczek szkolnych.

Koledzy powinni wiedzieć, że miejsce, które zajmujesz w klasie, 
ma znaczenie – chodzi o to, żeby tiki w jak najmniejszym 

stopniu przeszkadzały Tobie i innym.

Tiki głosowe mogą być problematyczne w miejscach, 
gdzie przestrzegana jest cisza, np. w bibliotece, 

ale nie mogą być powodem zakazu korzystania z tych miejsc. 
Możesz wyjaśnić, że masz tiki, i wybrać na wizytę czas, 

kiedy jest mniej ludzi.
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6. prZYSZŁOśĆ ZAWODOWA

Czy znajdę pracę?

Mamy nadzieję, że tak i że będzie ona dla Ciebie satysfakcjonująca!
Zdecydowana większość osób z zespołem Tourette’a prowadzi 
normalne życie zawodowe, rodzinne i ma prawidłowe relacje 
społeczne. To, co osiągniesz w życiu, zależy również od Ciebie – 
choroba może być utrudnieniem w pewnych sytuacjach, ale nie 
powinna być usprawiedliwieniem niepowodzeń w życiu.

Nie oceniaj swoich możliwości zawodowych 
tylko przez pryzmat tików.

Tiki zwykle da się skutecznie leczyć.

Miej realistyczne podejście, ale nie pozwól, 
żeby zespół Tourette’a pozbawił Cię planów i marzeń.

Miej pasje, hobby, ulubione zajęcia, 
które Cię absorbują i relaksują.

Osoby z zespołem Tourette’a wykonują bardzo różne zawody. 
Znajdziemy wśród nich m.in. piłkarza, modela, piosenkarkę, 

ale też pracownika banku, grafika czy sprzedawcę.

Osoby z zespołem Tourette’a także osiągają sukcesy. 
Sławne osoby z tikami i zespołem Tourette’a to m.in. 

Billie Eilish, Dan Aykroyd czy Wolfgang Amadeus Mozart!



W jakich zawodach mogą pracować osoby
z zespołem Tourette’a?

To zależy od rodzaju i stopnia nasilenia objawów, ale osoby z zespołem 
Tourette’a mogą w zasadzie wykonywać dowolny zawód. Znamy osoby 
z tikami, które pracują jako nauczyciel, fryzjer, makijażysta, kierowca czy 
lekarz. Pod względem intelektualnym osoby z zespołem Tourette’a nie 
różnią się niczym od swoich zdrowych rówieśników. Tiki mogą (ale nie 
muszą) być utrudnieniem w wykonywaniu pewnych profesji. Wszystko 
zależy od poziomu ich nasilenia oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Skupienie się na zadaniu, 
na pracy zazwyczaj zmniejsza liczbę tików.

Bycie pod opieką lekarską czy terapeutyczną
może skutecznie pomóc zmniejszyć objawy.

Nigdy się nie poddawaj i dąż do realizowania 
swoich marzeń – także tych zawodowych. 
Znany jest przypadek tikającego chirurga, 

który przed wejściem na salę operacyjną tikał 
jak szalony, po czym gdy tylko chwycił skalpel do ręki, 

nie tiknął w najmniejszym stopniu.
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7. reLAcJe i ZWiĄZKi

Czy znajdę „drugą połówkę” / czy ktoś mnie zechce?

A dlaczego nie? Osoby z tikami również zakładają rodziny, 
są w związkach, mają dzieci. Oczywiście nie wszyscy i nie zawsze, 
ale to bardzo indywidualna sprawa, niekoniecznie wynikająca z tików.

Jeśli dotyczy Cię jakaś trudność w nawiązywaniu relacji 
czy obniżone poczucie własnej wartości – warto poruszyć

 te kwestie na psychoterapii i spróbować je przepracować.

Chcę pójść z dziewczyną/chłopakiem na randkę. 
Czy powiedzieć, że mam ZT?

To Twoja sprawa, ale z doświadczeń wielu osób z zespołem Tourette’a 
wynika, że poinformowanie dziewczyny/chłopaka o tym, że ma się tiki, 
pomaga w budowaniu relacji. Dziewczyna/chłopak nie będą wtedy 
zaskoczeni Twoimi objawami. Co więcej, taki przejaw szczerości 
z Twojej strony może spotkać się z przychylnością drugiej osoby – 
każdy z nas lubi, gdy inni są z nami szczerzy.

Każdy przypadek zespołu Tourette’a jest inny, a wokół tego 
schorzenia krąży wiele mitów, dlatego gdy powiesz drugiej 

osobie o tym, że masz tę chorobę, krótko opowiedz też, 
jak wyglądają Twoje objawy.



Może się też zdarzyć tak, że druga strona nie zaakceptuje faktu, 
że masz tiki, lub przestraszy się ich. Z rozmowy może wyniknąć, 

że będzie się ich obawiać w kontekście Waszego przyszłego życia 
(choć to raczej nie temat na pierwszą randkę). W takim przypadku 

warto zapytać ją o powody braku akceptacji i wyjaśnić swoje 
stanowisko. Być może uda się coś z tym zrobić. Jeśli nie, pamiętaj, 

że to sprawa tej osoby. Nie pozwól, żeby czyjś brak akceptacji 
pogorszył Twoją samoocenę – warto otaczać się osobami, 

które zrozumieją Cię i zaakceptują.
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8. ŻYcie cODZieNNe

Czy jedzenie / napoje / alkohol / substancje psychoaktywne 
mają wpływ na tiki?

Alkohol i substancje psychoaktywne mogą wpływać na nasilenie tików. 
Podobnie jest z jedzeniem czy napojami. Niektóre osoby odnotowują 
nasilenie tików po zjedzeniu dużej ilości słodyczy lub napiciu się 
np. soku pomarańczowego. Są też osoby, które nie widzą takiego 
wpływu. Warto obserwować reakcje swojego organizmu na spożywane 
potrawy czy napoje. Do analizy nasilenia tików możesz wykorzystać 
np. aplikację „Monitorowanie tików”, którą pobierzesz za darmo 
ze sklepu Google Play.

Czy z ZT można normalnie prowadzić auto? 
Czy będę mógł robić prawo jazdy / jeździć samochodem?

Tak, choć jest to indywidualna kwestia. Zespół Tourette’a zwykle 
nie jest przeszkodą w robieniu prawa jazdy. Wiele osób z zespołem
Tourette’a prowadzi auto. To czynność, która wymaga szczególnego 
skupienia uwagi, przez co u wielu osób z tikami objawy choroby 
wyciszają się podczas jazdy. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku 
dużego nasilenia tików czy natręctw lub kiedy nie będziesz czuć się 
na siłach, lepiej skorzystać z taksówki lub komunikacji miejskiej. 

Pamiętaj też, że leki, które przyjmuje się, żeby wyciszyć tiki, mogą 
powodować efekty uboczne, jak senność lub złe samopoczucie, 
mogą też wpływać na podejmowanie decyzji i wydłużać czas reakcji. 
Skonsultuj więc takie kwestie z lekarzem i obserwuj się, zwłaszcza 
kiedy zaczynasz brać nowy lek lub masz zmienioną dawkę.



55

Czy mogę jeździć rowerem, hulajnogą?

Oczywiście, że tak! Pamiętaj jednak o tym, że tiki mogą wpływać na 
Twoje ciało, dlatego jeżdżąc rowerem czy hulajnogą, zawsze noś kask 
i ochraniacze (co zresztą każdy powinien robić). Jeśli nasilenie tików 
jest duże, lepiej skorzystać w tym czasie z komunikacji publicznej 
lub przejść się pieszo.

Czy otoczenie powinno wiedzieć, że mam tiki, ZT?

Decyzja o poinformowaniu lub nieinformowaniu otoczenia o chorobie 
należy wyłącznie do Ciebie. Osoby z zespołem Tourette’a stosują 
różne strategie. Są tacy, którzy otwarcie i wprost mówią o swojej 
chorobie. Inni decydują się powiedzieć o tym tylko wybranym osobom 
(np. znajomym czy rodzinie). Są też osoby, które ukrywają swoją 
chorobę przed otoczeniem. Bez względu na to, czy zdecydujesz się 
o tym mówić, czy nie, każda decyzja, którą podejmiesz i która będzie 
spełniała Twoje potrzeby, będzie dobra.

Znamy osoby, które zdecydowały się mówić otwarcie o swojej chorobie 
nie tylko bliskim, ale także nieznajomym. Co więcej – wzięły sprawy 
w swoje ręce i działają jako samorzecznicy osób z zespołem Tourette’a 
oraz szerzą wiedzę o tej chorobie. Dzięki mówieniu o tikach łatwiej 
jest im funkcjonować na co dzień. Są też osoby, które podjęły decyzję, 
aby nie mówić o zespole Tourette’a, ponieważ nie czułyby się dobrze, 
gdyby były postrzegane jako chore.

Decyzję o tym, czy mówić innym o tikach, każdy chory podejmuje sam.

Samorzecznictwo to występowanie w swoim imieniu, 
wzięcie sprawy w swoje ręce, otwarte mówienie na temat swojej 

przypadłości, praw i potrzeb, edukowanie otoczenia.
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Co robić w miejscach publicznych?

Te miejsca, jak mówi nazwa, są publiczne, więc KAŻDY ma prawo do 
przebywania w nich. Z takich miejsc korzystają też rodziny z dziećmi 
(które są hałaśliwe i ruchliwe), pani z alergią (która co chwila pociąga 
nosem) czy pan, który wykonywał pracę fizyczną w upale i się spocił, 
ale musi wrócić autobusem (i jakimś dziwnym trafem wszyscy się 
od niego odsuwają).

Niektóre osoby z zespołem Tourette’a na czas 
przebywania w miejscach publicznych powstrzymują 

się od wykonywania tików.

Niektóre osoby z zespołem Tourette’a unikają pewnych 
miejsc, np. zatłoczonego metra w godzinach szczytu.

Zachowaj elastyczność, np. na pobyt w bibliotece możesz 
wybrać porę, kiedy jest tam mniej ludzi, w kościele – 

mszę dla dzieci, w teatrze – możesz zarezerwować 
specjalną lożę.

Przygotuj się na trudne sytuacje w miejscach publicznych, 
np. na ulicy czy w sklepie. Może się zdarzyć, że Twoje 

zachowanie wynikające z tików zwróci uwagę np. policji, 
straży miejskiej czy pracownika ochrony. Zachowaj spokój, 

wytłumacz, co Ci dolega, możesz pokazać legitymację 
edukacyjną na temat tików – z opisem choroby. 

W razie potrzeby zadzwoń do rodziców.
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To oczywiście Twoja decyzja, ale życie pokazuje, że edukowanie 
otoczenia na temat tików – w sposób przyjazny i z humorem – 

pomaga wybrnąć z wielu trudnych sytuacji. Powiedzmy na przykład, 
że w komunikacji publicznej ktoś pyta, czy zrobisz mu miejsce, 
bo widzi, że wstajesz po kilka razy z siedzenia (masz taki tik). 

Możesz odpowiedzieć z humorem, że to złożony tik ruchowy i że nic 
na to nie poradzisz. Możesz edukować otoczenie na temat tików, 
np. nosząc opaskę edukacyjną lub koszulkę z dowcipnym hasłem.

Czy tiki mogą być niebezpieczne dla mnie 
lub mojego otoczenia?

Niektóre tiki mogą być męczące psychicznie i fizycznie lub wręcz 
niebezpieczne dla Ciebie. Szczególnie uciążliwe mogą być tiki 
polegające na wkładaniu sobie palców do oczu, szczękaniu zębami, 
uderzaniu i dotykaniu innych osób lub siebie. Chociaż te trudne tiki 
mogą wydawać się przytłaczające, istnieją skuteczne i pomocne 
sposoby radzenia sobie z nimi.

Zazwyczaj można na tiki oddziaływać technikami 
psychologicznymi i/lub farmakologicznie.

Staraj się zachować spokój – im bardziej będziesz 
o tikach myśleć i się stresować, tym będą silniejsze.

W przypadku problematycznych tików użyj całej 
swojej mocy i zasobów, by je powstrzymać.

Wykaż się kreatywnością. Jeśli twoje tiki polegają na pluciu – 
noś ze sobą chusteczkę; jeśli Twoje tiki powodują, że uderzasz 

dłonią o przedmioty i możesz się skaleczyć – noś ochraniacz 
na rękę; jeśli szczękasz zębami – noś ochraniacz na zęby.



Chroń siebie, np. w przypadku tiku polegającego na wpatrywaniu
 się w słońce noś okulary przeciwsłoneczne. Powtarzanie pewnych 

ruchów może prowadzić do przeciążeń mięśni czy wręcz 
spowodować kontuzję. Jeśli np. dotyczy to rąk, to spróbuj 

ograniczyć te ruchy, chociażby poprzez włożenie rąk do kieszeni.

Chroń innych – jeśli przez swoje tiki chcesz dotykać innych, 
pomocne może być siedzenie z dala od otaczających Cię osób.

Unikaj sytuacji wywołujących tiki (np. gier komputerowych 
w nadmiarze czy „gryzącego” swetra).

Niektóre tiki mogą być trudne, wstydliwe dla osoby 
je wykonującej lub obraźliwe dla innych. Należą do nich 

np. wydawanie bardzo głośnych dźwięków, lizanie 
ludzi/przedmiotów, mimowolne przeklinanie, obsceniczne 

gesty, mimowolne wypowiadanie swoich myśli (np. czegoś, 
co się wie i co powinno być zachowane dla siebie). 

Wytłumacz, że Twoje zachowanie nie ma intencjonalnego 
charakteru, że nie chcesz nikogo obrazić ani nikomu sprawić 
przykrości. W przypadku trudnych tików pomocna może być 

terapia behawioralna.
 



ZESPÓL TOURETTE'A 
CIE NIE OGRANICZA. 
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ZOSTAC GRAFIKIEM, 

KIEROWCA, AKTOREM, 
NAUCZYCIELEM...
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9. trUDNe eMOcJe

Jak sobie pomóc, żeby nie zamykać się na otoczenie 
i podbudować swoje poczucie własnej wartości?

Dowiedz się o tej chorobie jak najwięcej. Dobrze poznaj swoje tiki. 
Dzięki temu łatwiej Ci będzie sobie z nimi radzić.

Poznaj inne osoby z tikami. Porozmawiaj z nimi o swoich 
doświadczeniach, o tym, jak sobie radzą w różnych sytuacjach. 
Jeśli nie chcesz spotykać się z nimi na żywo, możesz pogadać w sieci. 
Włącz się w budowanie „tourettowej” społeczności. W grupie siła.

Staraj się mieć pozytywne podejście do tematu tików – poczucie 
humoru może uratować wiele sytuacji. Pomyśl, co Ci dają tiki – może 
jest w nich coś, co sprawia, że wykazujesz się szybkością, błyskotliwością, 
elastycznością (tiki są przecież bardzo nieprzewidywalne), i dzięki temu 
lepiej sobie radzisz z zaskakującymi sytuacjami?

Powiedz bliskim, jak się czujesz. Poszukaj wsparcia, również tego 
profesjonalnego – psychologa, psychoterapeuty. Oswajanie się z tikami 
to proces, który nie zawsze jest łatwy i może zająć trochę czasu 
(niektórym nawet kilka lat).

Jak sobie radzić z poczuciem inności, 
kiedy tiki przeszkadzają innym?

Zacznijmy może od poczucia inności. Co oznacza inność? 
Możemy mieć różny kolor skóry, mieć jakąś niepełnosprawność 
(np. ruchową i poruszać się na wózku), mieć megagrube okulary, 
afro na głowie, nadwagę, możemy kochać ubierać się na różowo itd. 
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Albo mieć tiki. Z pewnymi rzeczami się rodzimy, pozostałe wybieramy 
jako styl życia. Jesteśmy inni, a może – wyróżniający się? Czy przez to 
gorsi? Może w byciu „innym” nie ma nic złego? Zaburzenia tikowe mają 
to do siebie, że ich objawy są widoczne, więc otoczenie łatwo je 
dostrzega. Tiki powodują, że w pewnych sytuacjach nie do końca 
panujesz nad ciałem, ale czy zamieniają Cię w „inną” osobę?

Boimy się tego, czego nie znamy, a jeśli się boimy, wtedy to 
atakujemy albo tego unikamy. Pomocne może być wytłumaczenie 

osobom z Twojego otoczenia, co Ci dolega. Niektóre osoby z ZT 
noszą opaski informacyjne albo koszulki z hasłami edukacyjnymi.

Spróbuj określić, które tiki najbardziej innym przeszkadzają, 
i popracuj nad nimi metodami behawioralnymi. Na przykład 

dotykanie innych osób rzeczywiście może być dla nich krępujące.

Skup się na rzeczach, na które masz wpływ – na swoje ciało 
nie do końca, ale na temat do rozmowy już tak.

Jeśli inni mimo wszystko nie akceptują Twoich tików, to ich 
sprawa – otocz się ludźmi tolerancyjnymi i empatycznymi, 

którzy to zaakceptują i zrozumieją.



Z powodu tików odechciewa mi się żyć. Co robić?

Pamiętaj, że nie jesteś sam/sama. Powiedz bliskim, co się dzieje, 
zwłaszcza jeśli masz myśli, że odechciewa Ci się żyć. To może być 
objaw depresji, a depresja to choroba, którą można i trzeba leczyć.

Poszukaj wsparcia: w rodzinie, wśród bliskich czy w sieci, 
np. w internetowej grupie wsparcia.

Poszukaj profesjonalnej pomocy. Zadzwoń na telefon zaufania 
dla młodzieży lub na dyżur stowarzyszenia. Poproś rodziców 

o umówienie Cię do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry.

Społeczność „tourettowa” w Polsce nie jest wcale taka mała. 
Jesteśmy po to, żeby nawzajem sobie pomagać.

Spróbuj zaakceptować swoje tiki. Może to nie być łatwe, 
ale uwierz, że bardzo pomaga. Czy chcesz spędzić całe życie 

na walce z nimi albo na ukrywaniu/kontrolowaniu ich? 
To bardzo męczące.

Jeśli będziesz zwracać uwagę na swoje tiki, to otoczenie
 też będzie się na nich skupiać. Zwykle okazuje się, 

że po pewnym czasie otoczenie przestaje reagować na tiki, 
tak jak nie reagujemy chociażby wtedy, gdy ktoś mruga 

czy nosi okulary.
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10. trUDNe pYtANiA

Czy trwają badania, żeby wynaleźć sposób na tę chorobę?

Tak, na świecie jest prowadzonych wiele badań nad tikami. Naukowcy 
szukają przyczyn zespołu Tourette’a, testują skuteczność leków oraz 
terapii, sprawdzają, jak tiki wpływają na życie pacjentów. Prowadzonych 
jest wiele badań genetycznych w celu odnalezienia genu bądź mutacji  
prowadzących do powstawania zespołu Tourette’a. Wiele się także 
zmieniło w kontekście leków – dąży się do tego, żeby były one jak 
najbardziej skuteczne i dawały jak najmniej efektów ubocznych.

Gdy wpiszesz w wyszukiwarkę badań klinicznych 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

hasło „tourette”, pojawi ponad 6,7 tys. rezultatów. 

Czy moje dzieci też będą miały tiki?

Nie wiadomo. Tak jak pisaliśmy wcześniej, nie odkryto ani genów 
odpowiedzialnych za tiki, ani sposobu ich dziedziczenia.

Według badań nad rodzinami z zespołem Tourette’a ryzyko 
wystąpienia choroby u krewnych pierwszego stopnia

(rodzeństwo–rodzice–dzieci) wynosi 10–15% (i jest 10–100 razy 
większe niż w populacji ogólnej). Jednak odziedziczenie 

genetycznej skłonności do choroby nie jest jednoznaczne 
z wystąpieniem objawów. Nawet osoby blisko spokrewnione 

mogą nie mieć tików w ogóle albo mieć różne objawy, 
a ich postaci mogą wahać się od łagodnych do ciężkich 

(włączając w to zaburzenia współistniejące).



Dlaczego mnie to spotkało?

Chyba nie ma osoby, która na początkowym etapie choroby nie 
zadałaby sobie tego pytania. Wynika ono z przeżywanych trudnych 
emocji: złości, smutku czy wstydu. Nie ma jednak na nie dobrej 
odpowiedzi, ponieważ nie znamy dokładnie przyczyny zespołu 
Tourette’a. Loteria genowa? A może jakiś czynnik, który zadziałał 
kiedyś na Twój rozwój? Nie wiadomo.

Pamiętaj: jesteś sobą, a nie swoimi tikami, choć są one 
częścią Twoich zachowań (tak samo jak wiele innych cech).

Tiki powodują, że masz mniejszą kontrolę nad swoim 
ciałem niż inni ludzie, ale nie zamieniają Cię w osobę 

„dziwną” czy „inną”.

Spróbuj zaakceptować fakt, że masz tiki, 
i przekuć to w coś pozytywnego.
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