
TIKY 
A 

TOURETTOV 
SYNDRÓM

žmurkanie alebo krútenie očami 
dvíhanie obočia
krčenie ramien
otáčanie alebo mykanie hlavou a krkom
lúskanie prstami.

odkašliavanie
kašľanie
smrkanie
zívanie.

Najčastejšie jednoduché pohybové tiky: 

Najčastejšie zvukové tiky: 

Komplexné tiky zahŕňajú viaceré pohyby,
napríklad grimasy, ťukanie, špecifická chôdza,
poskakovanie, zakopávanie. Komplexnými
zvukovými tikmi môžu byť vydávanie viacerých
zvukov, opakovanie slabík alebo slov.

Tourettov syndróm nezasahuje
inteligenciu ani nespôsobuje
mentálne postihnutie.

ČO SÚ TIKY?
Tiky sú pohyby, ktoré ľudia nedokážu vždy
ovládať. Sú spojené s nutkaním vykonať daný
pohyb a následne sa prejavuje krátkodobá
úľava. Tiky môžu byť pohybové alebo zvukové.
Môžu sa vyskytovať vo forme jednoduchých
pohybov alebo komplexných, zložených tikov.

SÚ VŠETKY TIKY TOURETTOVÝM 
SYNDRÓMOM?

Nie všetci ľudia s tikmi majú Tourettov
syndróm. Diagnóza si vyžaduje odborné
lekárske vyšetrenie a vyznačuje sa
prítomnosťou viac ako jedného tiku, vrátane
zvukového, pričom tiky musia trvať dlhšie ako
jeden rok. 

ČO SPÔSOBUJE TIKY A 
TOURETTOV SYNDRÓM

Príčina tikov a TS je neznáma, ale predpokladá
sa, že ide o poruchu chemických látok v mozgu,
ktoré prenášajú nervové impulzy. Tiky a TS sú
často dedičné, teda prenášané v rámci rodiny. 

ČO JE TOURETTOV SYNDRÓM?
Tourettov syndróm (TS) je vrodená
neurologicko-psychiatrická porucha, ku ktorej
základným príznakom patria pohybové a
zvukové tiky pretrvávajúce viac ako jeden rok. 
Začína sa zvyčajne medzi 4. - 8. rokom a je
najvýraznejšia medzi 9. - 12. rokom. 
Viac ako polovica ľudí s TS má aj ďalšiu
diagnózu, najčastejšie hyperaktivitu, úzkosti,
obsedantno-kompulzívne správanie, poruchy
pozornosti alebo rôzne poruchy učenia.
Postupom času môžu tieto diagnózy
spôsobovať väčšie problémy ako samotné tiky,
preto je s ich liečbou vhodné začať čo najskôr.
Veľká časť ľudí s TS má okrem tikov aj iné
pridružené ťažkosti, ktoré však nie sú natoľko
závažné. Najčastejšie ide o stavy napätia a
úzkosti, problémy so spánkom, návaly hnevu,
vysokú citlivosť na vonkajšie podnety alebo
ťažkosti so sústredením.

Tiky sú často prechodné a majú
tendenciu v mnohých prípadoch sa
postupne vytrácať alebo v dospelosti
úplne vymiznúť.



Už pri prvých podozreniach je vhodné
navštíviť odborníka. 

Ak prejavy tikov nie sú závažné, liečba nie je
nevyhnutná. 

V prípade, že tiky narúšajú každodenné
aktivity a fungovanie dieťaťa a spôsobujú mu
problémy v sociálnom fungovaní v škole a pri
iných aktivitách, je liečba zameraná na
tlmenie príznakov  a kontrolu tikov.

Preventívne sa odporúča predchádzať
nepríjemným stresovým situáciám                   
 a uplatňovať pozitívny výchovný prístup         
 v rodine aj v škole.

Veľmi nápomocná je pomoc psychológa,
absolvovanie psychoterapie a zároveň
budovanie pozitívneho sebaobrazu. 

Viac informácií je dostupných na adrese
www.tiky.sk. 

budovanie priateľskej a bezpečnej atmosféry v triede - tiky sa zhoršujú so 
stúpajúcim stresom

MÁ VAŠE DIEŤA TIKY? ŠKOLA A TIKY
Školské skúsenosti detí s tikmi  sú veľmi rôznorodé. Niektoré deti zvládnu
vzdelávanie ľahko, iné deti potrebujú pri vzdelávaní špeciálny prístup od
pedagógov. 
Každé dieťa s tikmi je špecifické – komunikujte s ním, čo mu v škole a pri
vzdelávaní sa pomáha.

Vydalo: Tiky Taky, o.z., www.tiky.sk

NÁPOMOCNÝM PRE DIEŤA S TIKMI MÔŽE BYŤ:

neupozorňujte na tiky, nenapomínajte dieťa

rušivé tiky počas vyučovania často zmiernite tým, že odreagujete od nich 
pozornosť dieťaťa alebo ak dieťa zmení vykonávanú činnosť

pri preverovaní vedomostí poskytnite dieťaťu dostatok času - v strese sa tiky 
zhoršujú a dieťa sa nemôže venovať vypracovaniu zadaných úloh, keďže 
svoju pozornosť venuje aj potlačeniu tikov

Viac informácií a tipov nájdete na  stránke www.tiky.sk v časti Život s tikmi.

je vhodné prijateľnou formou oboznámiť  spolužiakov dieťaťa, ktorí mu 
môžu byť počas vzdelávania veľkou psychickou podporou

mierne tiky ignorujte - ak sa tikom nevenuje pozornosť, je pravdepodobné, 
že ustúpia alebo budú miernejšie

pri príliš intenzívnych tikoch pomôže dieťaťu na chvíľu zmeniť prostredie,  
napríklad sa prejsť po chodbe, kde bude mať možnosť si v tikoch 
čiastočne bez pozornosti ostatných uľaviť a odreagovať svoju pozornosť 
inam

spolupráca so školským psychológom a špeciálnym pedagógom oboznámenými s 
diagnózou dieťaťa môže byť veľmi užitočná - pomôže zvládnuť náročné situácie, 
ktorým je dieťa s tikmi počas vyučovania vystavené.

http://www.tiky.sk/
http://www.tiky.sk/

