
ტიკური 
აშლილობა

ტიკი არის უეცრად, უნებლიეთ, განმეორებითად 
რაიმე ხმის გამოცემა, ან კუნთების, თუ კიდურის 
მოძრაობა. 

მახასიათებლები
ტიკური აშლილობის ფორმები

არსებობს მოტორული და ვოკალური ტიკები. 
მოტორული ტიკები მოძრაობების სახით ვლინდება, 
ხოლო ვოკალური - ხმოვანი სახით. მოტორულ 
ტიკებს მიეკუთვნება:  

ტურეტის სინდრომი

ნევროლოგიური, ქრონიკული ხასიათის დარღვევაა  
და ტიკების ყველაზე რთულ ფორმად 
მიიჩნევა. ტურეტის სინდრომი 
ხასიათდება განმეორები-
თი, უნებლიე, როგორც 
მოტორული, ასევე 
ვოკალური ტიკებით. 

ვოკალურ ტიკებს მიეკუთვნება:

ენის, პირის, ცხვირის და 
კიდურის მოძრაობები

თვალების ხამხამი

მხრების აჩეჩვა, 
უხამსი ჟესტები 

ცეკვის მსგავსი სიარული

ქრონიკული მოტორული ან ვოკალური 
ტიკური აშლილობა

ქრონიკული ტიკური აშლილობა ერთი ან რამდენიმე 
სახის  მოტორული ან ვოკალური ტიკით 
ვლინდება, მაგრამ არა ორივე 
მათგანით. ტიკებს უეცარი 
აფეთქების სახე აქვს, რა-
საც მოსდევს ტიკების შე-
ჩერება გარკვეული 
პერიოდით. 

გაურკვეველი ბგერების, 
ხმების გამოცემა

ფრაზების უკონტექსტოდ
გამეორება

უნებლიე სრუტუნი, 
ჩახველებები

უცენზურო სიტყვების 
წამოძახება

@%!*#! მარჯვნივ 
შეუხვიე

მარჯვნივ 
შეუხვიე



დიაგნოსტირება

გენეტიკური
ტენდენცია

ტიკური აშლილობის დიაგნოსტირებაში ჩართულნი 
არიან შემდეგი სპეციალისტები: პედიატრი, ნევრო-
ლოგი, ნეიროფსიქოლოგი და ფსიქიატრი.

ტიკი შეიძლება იყოს მეორადად, თავის ტრავმული 
დაზიანების, სხვა ნეირობიოლოგიური დარღვევის, 
ინტოქსიკაციის ან წამლის გვერდითი ეფექტის 
შედეგად აღმოცენებული. 

ტიკური აშლილობის გამომწვევი 
მიზეზები

გარდამავალი ტიკური აშლილობა

დამახასიათებელია უეცარი, ხანმოკლე, განმეორე-
ბითი მოძრაობები ან ხმები. პერიოდულად ჩნდება 
რამდენიმე თვით და ქრება ისე, რომ არ ატარებს 
უწყვეტ ხასიათს ერთი წლის განმავლობაში. ვლინ-
დება დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა 10%-ში.

გარემო ფაქტორები, 
მაგალითად: სტრესი, 
ძალადობა…

გამიჯნეთ ტიკური აშლილობა პრობლემური ქცევის-
გან, არ გააკრიტიკოთ ან უსაყვედუროთ ბავშვს ტი-
კების გამო.

რეკომენდაციები
რა ფერია
ბალახი?

რა ფერია
ბალახი?

ლურჯი

მწვანე

ინტენსიური მოტორული 
ტიკების შემთხვევაში, 
წერის დროს ღია 
კითხვები დახურულით 
ჩაანაცვლეთ.

ჩართეთ განმტვირთავ 
აქტივობებში, როგორე-
ბიცაა: სიმღერა, ცეკვა.

მნიშვნელოვანი აქტივობების შესრულება დაგეგმეთ 
დღის პირველ ნახევარში, რადგან ტიკების სიხშირე 
დღის ამ მონაკვეთში ნაკლებია.

მიეცით ნაკლები დავალე-
ბა და მეტი დრო შფოთვის 
შესამცირებლად.

დასვით უკანა მერხზე, რათა გამოვლენილი ტიკები 
ნაკლებად იქცევდეს ყურადღებას და ნაკლებად ხე-
ლისშემშლელი იყოს როგორც მისთვის, ისე თანაკ-
ლასელებისთვის.

როლური თამაშებით მიაწოდეთ ინფორმაცია მოს-
წავლეებს, თუ როგორ შეძლონ ტიკების იგნორირება 
და არ გაბრაზდნენ, არ გამოხატონ იმედგაცრუება 
კლასელის მიმართ.

10 სთ.9 სთ.

1 სთ.

მოზრდილებში, ტიკების სიხშირის შესამცირებლად, 
ეფექტიანია კოგნიტურ-ქცევითი თერაპია და ზოგ 
შემთხვევაში მედიკამენტებიც.


