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Wideo mo¿na przes³aæ wczeœniej przez e-mail
lub strony internetowe.

W poradni

Celem pierwszej wizyty w poradni jest posta-
wienie diagnozy lub ustalenie planu, jak roz-
poznaæ etiologiê. Pomocne jest, aby pamiêtaæ,
¿e najczêœciej wystêpuj¹ce skargi dotycz¹ce
zaburzeñ ruchu u dzieci s¹ bardzo emocjonal-
nie stresuj¹ce dla rodziców, natomiast nie za-
gra¿aj¹ ¿yciu dzieci, ani nie wskazuj¹ na po-
stêpuj¹ce choroby neurologiczne. Przez zebra-
nie wywiadu medycznego, badanie lekarskie
oraz bezpoœredni¹ obserwacjê lekarz powinien
zdobyæ dok³adn¹ ocenê ruchu. Innym wa¿nym
celem jest rozpoczêcie godnej zaufania wspó³-
pracy z dzieckiem i jego rodzin¹, aby u³atwiæ
prawid³owe i przynosz¹ce korzyœci d³ugoter-
minowe leczenie.

W poczekalni/rejestracja 
przez personel pomocniczy 
lub pielęgniarkę

Pewna czêœæ informacji o fenomenologii mo¿e
zostaæ zebrana jeszcze przed wejœciem do ga-
binetu lekarskiego. Oczywistym przyk³adem
mog¹ byæ nasilone g³osowe tiki. Bardziej po-
wa¿ne problemy dotycz¹ce chodu lub ruchów
mimowolnych mo¿na jednak zaobserwowaæ
w poczekalni lub gdy pielêgniarka bada para-
metry ¿yciowe. Personel mo¿e tak¿e oceniæ
strach rodziców i mo¿e nagraæ na wideo zabu-
rzenia ruchu, które s¹ g³ównym zmartwieniem
rodziny. Niektórzy rodzice mog¹ chcieæ prze-
dyskutowaæ podstawowy problem jedynie
z lekarzem, bez obecnoœci dziecka. Zazwyczaj
ma to niepo¿¹dany efekt, poniewa¿ czêsto
wzmacnia lub powoduje strach i niepewnoœæ
u dziecka.

TABELA 4.1  Ostre i podostre zaburzenia ruchu u dzieci, które mogą powodować nagłe 
pojawienie się objawów

Najczęstsza etiologia
Zaburzenie ruchu lub czynnik wywołujący Uwagi

Pląsawica Popaciorkowcowa Zazwyczaj powoduje znaczne 
(Sydenhama), zaburzenia funkcjonalne 
inne immunologiczne

Ostra ataksja Po zakażeniu/poszczepienna Zazwyczaj powoduje znaczne 
zaburzenia funkcjonalne

Opsoklonia-mioklonia Po zakażeniu/poszczepienna Zazwyczaj powoduje znaczne 
zaburzenia funkcjonalne

Akatyzja, ataksja, pląsawica, Lekozależne Ostre, przewlekłe (późne) 
dyskinezy, dystonia, tiki, lub odstawienne pojawienie się 
drżenie podczas przyjmowania objawów
leków psychiatrycznych

Pląsawica/balizm Gorączka/choroba u dzieci Może prowadzić do rabdomiolizy
z dyskinetycznym typem 
porażenia mózgowego

Tiki Czasami ostry czynnik stresujący Zaburzenia tikowe mogą mieć 
dramatyczny przebieg lub znaczne 
zaostrzenia; nie zawsze można 
zidentyfikować czynnik wywołujący

Drżenie psychogenne/trzęsienie się, Często zidentyfikowany Wczesne rozpoznanie jest 
tiki, zaburzenia chodu, dystonia ostry czynnik stresujący prawdopodobnie bardzo istotne, 

aby poprawić rokowanie
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