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کا
پی

 پیکا چیست؟

پیــکا کلمــه التیــن بــه معنــای زاغ اســت و از آنجایــی کــه ایــن پرنــده بــه خــوردن چیزهــای 
گوناگــون مشــهور اســت، ایــن اختــال را بــه ایــن نــام نامگــذاری کرده انــد.

ــکل  ــی مش ــد، و نوع ــی را گوین ــر خوراک ــواد غی ــداوم م ــوردن م ــذا خ ــبکی از غ ــکا، س پی
خــوردن در کــودکان دارای اتیســم مــی باشــد. کــودکان دارای پیــکا، عمومــا چیزهــای ماننــد 
کاغــذ، گیاهــان، پاســتیک یــا ســنگ هــا را مــی خورنــد. بعضــی کــودکان اشــیا را مســتقیم 
مــی بلعنــد و بعضــی دیگــر اشــیا را در دهانشــان نگــه مــی دارنــد و گاهــی آن را قــورت مــی 

دهنــد. 
در دهــان گذاشــتن و بلعیــدن مــواد غیرخوراکــی یــک رفتــار عــادی در اکثــر کــودکان و نوپــا 
ــی  ــرای کشــف و یادگیــری اســتفاده م ــه عنــوان راهــی ب ــی باشــد. آنهــا از ایــن کار ب هــا م
کنــد کــه در اکثــر کــودکان ایــن رفتــار در 18 ماهگــی از بیــن مــی رود. کودکانــی برچســب 
پیــکا را دریافــت مــی کننــد کــه ایــن رفتــار خــوردن مــواد غیرخوراکــی را بعــد از ایــن ســن 

ادامــه مــی دهنــد.
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اشیا معمولی که کودکان دارای پیکا در دهان می گذارند یا می خورند: 

گــچ - تــه ســیگار - خــاک رس - ســکه هــا - لبــاس یــا نــخ  - چیزهــای کثیــف - مــو 
مدفــوع - تکــه هــای رنــگ - تکــه هــای بــزرگ یــخ - کاغــذ - علــف یــا چمــن - ســنگ 
- ســنگ ریــزه یــا تکــه هــای چــوب  -ســنگ نمــک - شــامپو - باندهــای پاســتیکی - 

اســباب بــازی هــا )لگــو، قطعــه هــای مغناطیســی، مجســمه هــا و...(

      

ــد، ســالم هســتند و دلیــل آن، ایــن اســت کــه کــودکان از  ــکا دارن ــی کــه پی ــر کودکان اکث
طریــق مدفــوع مــوادی را کــه خــورده انــد، بــدون مشــکل دفــع مــی کننــد. امــا پیــکا مــی 
توانــد موجــب مشــکات ســامتی خاصــی گــردد کــه والدیــن بایــد درمــورد آنهــا بداننــد. 
هنگامــی کــه مــواد غیــر خوراکــی در حجــم بــزرگ خــورده مــی شــوند، مــی توانــد موجــب 
گیــر کــردن در معــده  شــود. چیزهــای خــاص مثــل شیشــه و الســتیک هــا مــی توانــد بــه 
معــده و روده هــا آســیب وارد کنــد. ســایر بیمــاری هایــی کــه پیــکا ایجــاد مــی کند شــامل: 
1.  افزایــش ســطح ســرب در خــون از طریــق خــوردن چیزهــای کــه دارای ســرب اســت 

)مثــل، تکــه هــای رنــگ و...(
2. مشکات تغذیه 

3. مســمومیت هــای ناشــی از خــوردن چیزهــای کــه در خانــه بــرای تمیــز کــردن از آنهــا 
اســتفاده مــی شــود

4. عفونت های دهان، معده  یا روده ها
5. افتادن و یا شکستن دندان ها 

اگــر کــودک دارای پیــکا بــه دنبــال بــه دســت آوردن شــی مــورد عاقــه اســت و مانــع او 
شــوید، ممکــن اســت کــه مشــکات رفتــاری همچــون عصبانیــت و پرخاشــگری را نشــان 

 . هد د

چرا پیکا یک مشکل است؟ 
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دالیل معمول متعددی از پیکا مشخص شده است:
ــن اقــام  ــا خــوردن ای ــذت حســی هســت کــه همــراه ب ــج تریــن علــت هــا، ل 1. ییکــی از رای
ــواد  ــن کــودکان م ــی دارد. ای ــرای آنهــا در پ ــت را  ب ــه کــودک منتقــل مــی شــود. کــه تقوی ب

ــذت و شــادی برســند.  ــه احســاس ل ــا ب ــد ت غیرخوراکــی را مــی خورن
2. بعضــی کــودکان در بیــان مــواد خوراکــی از غیــر خوراکــی دشــواری هــای دارنــد. بعضــی از 

آنهــا مــواد غیرخوراکــی را مــی خورنــد چــون فکــر مــی کننــد کــه آنهــا خوراکــی انــد. 
ــرای کمــک  ــدن کــودک باشــد. ب ــد ســطح پاییــن آهــن و روی در ب 3. دلیــل دیگــر مــی توان
بــه ایــن کــودکان دارای ایــن مشــکل مــی تــوان از مکمــل هــای ویتامینــی اســتفاده کــرد و یــا 

ممکــن اســت کــه ایــن کــودکان بــه رفتــار درمانــی نیــز احتیــاج داشــته باشــند.
 

پیکا به خاطر دالیل زیر نیست: 
1. تاش برای جلب توجه 

2. نقص توانایی برای نیازهای ارتباطی 
درمــان زمانــی موثــر خواهــد بــود کــه کــودک دارای پیــکا ســنجش پزشــکی و رفتــاری شــده 
باشــد. اگــر کــودک شــما نیازهــای متعــدد تغذیــه ای دارد و یــا از مشــکات پزشــکی کــه بــه 
دلیــل پیــکا ممکــن اســت بــه وجــود آمــده باشــد، رنــج مــی بــرد، مــی توانیــد از آزمــون هــای 
پزشــکی بــرای اثبــات ایــن موضــوع کمــک بگیریــد. ســنجش هــای رفتــاری مــی توانــد بــه شــما 
بــرای فهــم علــت پیــکا و تصمیــم بــرای دادن بهتریــن پاســخ بــه مشــکات رفتــاری مربوطــه ) 

مثــل پرخاشــگری یــا فــرار کــردن(، کمــک کنــد.

 نشانه های پیکا در یک کودک: 

1. کودک اغلب اشیایی همچون اسباب بازی های کوچک را در دهانش می گذارد.
2. او به دنبال موادی است که یا آنها را بخورد و یا در دهانش بگذارد. 

3. مــواد غیــر خوراکــی در تحــرکات  و دفــع روده ای کــودک یافــت مــی شــود )مثــل، نخ، ســنگ 
ریــزه یا پاســتیک(. 

4. کودک غذا را از روی زمین، سطل آشغال یا مکان های مشابه برمی دارد و میخورد. 
ــق  ــه قای ــن اســت ب ــا ممک ــی مشــکاتی دارد )مث ــی از غیرخوراک ــواد خوراک ــان م 5. او در بی

ــد(.  ــذی گاز بزن کاغ
6. افــرادی کــه زمــان زیــادی را بــا کــودک ســپری مــی کننــد مثــل معلــم یــا مراقــب او مــواردی 

از پیــکا را گــزارش مــی کننــد. 

چرا کودکان دارای اتیسم و سایر اختالل های رشدی پیکا دارند؟
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اگــر شــما یــک یــا چنــد مــورد از نشــانه هــای بــاال را دیدیــد، بــه دنبــال ســنجش پزشــکی و 
رفتــاری باشــید. اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد:

ٌ
از کجاها می توانم درخواست کمک کنید؟ 

افــراد زیــر مــی تواننــد بــه شــما در بــه دســت آوردن اطاعــات مفیــد در مــورد پیــکا کمــک 
کننــد:

ــار  ــنجش رفت ــی در س ــارت های ــا مه ــد  ی ــی دان ــار را م ــری رفت ــه تحلیلگ ــی ک 1. روان شناس
ــد.  ــی باش ــنا م ــاری آش ــه ای رفت ــدی مداخل ــای رش ــه ه ــا برنام ــردی  )ABA( دارد و ب کارک

2. پزشک اطفال در زمینه رشدی و رفتاری
3. متخصص تغذیه 

4. پزشک یا سایر مراقبان اولیه 

مواردی که والدین باید بدانند: 

1. لیســتی از مــوادی کــه کودکتــان مــی خــورد و یــا در دهــان مــی گــذارد تهیــه کنیــد، و آن را 
بــه دکتــر او، روان شــناس و یــا -معلمــش نشــان دهیــد. 

2.تعداد دفعاتی که رفتار پیکا را کودکتان نشان می دهد در دفتری یادداشت کنید. 
3. لیســتی از مــکان هــا و موقعیــت هــای کــه کودکتــان اشــیا را در دهــان مــی گــذارد تهیــه 

کنیــد. 
ــا در دهانــش بگــذارد را در یــک  4. مــواد غیــر خوراکــی کــه کودکتــان بیشــر تــاش کــرده ت

جــای ایمــن مثــل کمــد هــای قفــل دار، قــرار دهیــد. 
5. بــر روی کابینــت، کمدهــای لبــاس یــا درهایــی کــه ممکــن شــامل اشــیا پیــکا باشــد، قفــل 

بگذاریــد. 
6. بــه منظــور کــم کــردن اشــیای کــه بــر روی زمیــن ریختــه شــده و ممکــن اســت کــه کــودک 

شــما در دهــان بگــذارد، روزانــه جــارو کنیــد.
7. محیــط کودکتــان را غنــی کنیــد، زمانــی کــه کودکتــان نشســته اســت، دسترســی اش را بــه 
اشــیای کــه دوســت دارد و شــامل اشــیا پیــکا نمــی شــود، را برایــش فراهــم کنیــد تــا بــا آنهــا 

بــازی کنــد. 
8. مهــارت هــای آگاهــی از خطــر را آمــوزش دهیــد. بــه فرزندتــان شناســایی چیزهایــی کــه قابل 

خــوردن نیســتند و خطرنــاک هســتند را آمــوزش دهید.  
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اقداماتــی کــه والدیــن مــی تواننــد بــا کمــک گرفتــن و دریافــت بازخــورد از متخصصان 
ــام دهند:  انج

1( بســتن: بســتن زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه بزرگســالی دســتش را بــاالی دســت کــودک 
قــرار مــی دهــد تــا از قــرار دادن اشــیا درون دهانــش جلوگیــری کنــد و آن را ببنــدد. ایــن مــی 
توانــد پیــکا را بــرای بیشــتر کــودکان کاهــش دهــد. چگونگــی و زمــان انجــام عمــل بســتن مهــم 
اســت. بــه ایــن دلیــل کــه والدیــن بایــد زمانــی کــه احســاس نیــاز کردنــد درخواســت کمــک 

 . کنند
-  از کمتریــن میــزان ممکــن نیــرو اجبــار بــرای مانــع شــدن از اینکــه کودکتــان چیــزی را درون 

دهانــش قــرار دهــد، اســتفاده کنید. 
-  ســعی کنیــد کــه عمــل بســتن را قبــل از اینکــه کــودک چیــزی را درون دهانــش قــرار دهــد، 

ــام دهید.  انج
-  بــه یادداشــته باشــید کــه در زمــان شــروع، اکثــر کــودکان ممکــن اســت پاســخ هــای منفــی 
همچــون پرخاشــگری یــا قهــر بدهــد. شــما بــرای چگونگــی مدیریــت ایــن رفتارهــا ممکن اســت 

کــه نیــاز بــه کمــک داشــته باشــید.   

ــر  ــی را از غی ــواد خوراک ــه م ــه چگون ــد ک ــوزش بدهی ــان آم ــه کودکت ــارت: ب ــاد مه 2( ایج
ــر  ــزه و تصاوی خوراکــی تشــخیص دهــد کــه ایــن کار را مــی توانیــد از طریــق اســتفاده از جای

ــن هــا را نیــز مــی توانیــد انجــام دهیــد:  ــن تمری انجــام دهیــد. ای
- بــا کودکتــان پشــت یــک میــز بنشــینید و دو ظــرف بــا رنــگ مختلــف یکــی روبــروی خــود 

ودیگــری روبــروی کودکتــان بگذاریــد
- مقداری مواد غیرخوراکی را روی میز قرار دهید

- خوراکی مورد عاقه کودکتان را درون ظرف او قرار دهید
- او را به خوردن از درون ظرف خودش و نخوردن مواد غیر خوراکی تشویق کنید. 

3( برنامــه ریــزی اســنک: اســنک آمــاده شــده را در برنامــه زمــان بنــدی قــرار دهیــد ) هــر 
30 دقیقــه یــا 1 ســاعت(. بــه او بگوییــد کــه او مــی توانــد اســنک داشــته باشــد امــا او را ترغیــب 
نکنیــد کــه آن را بخــورد. اســنک هــای بیشــتر را بــا ســایر گزینــه هــای کنــار مــواد غیــر خوراکی 

ــه دهید.  ارائ

ــواد  ــوردن م ــرای نخ ــازی ب ــباب ب ــل اس ــزه ای مث ــزه: جای ــدی جای ــان بن ــه زم 4( برنام
ــد.  ــن کنی ــخص تعیی ــی مش ــای زمان ــرای دوره ه ــی ب غیرخوراک
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5( رفتارهــای متفــاوت را آمــوزش دهیــد: مثــل برداشــتن مــوارد پیــکا و انداختــن آن یــا 
برگردانــدن آن بــه محــل خــودش. مهــارت هــا را بــه گام هــای کوچکتــر تقســیم کنیــد و بــه 

کودکتــان کمــک کنیــد تــا هــر گام را تمریــن کنــد. 
6( در نشست های تخصصی مربوط به حوزه های سالمت شرکت کنید: 

-  بــا دکتــر کودکتــان درمــورد تســت وضعیــت آهــن و روی او صحبــت کنیــد. ســطوح پاییــن 
ایــن مــواد غذایــی ممکــن اســت منجــر بــه پیــکا شــود. 

-  اگر دکتر کودکتان مواد غذایی یا مکمل هایی را توصیه کرد، تهیه کنید. 
- در مــورد تســت ســرب فرزندتــان بــا دکتــر او صحبــت کنیــد. کــودکان دارای پیــکا بایــد ســطح 

ســرب شــان مداوم تســت شــود. 
- اگــر کودکتــان رژیــم غذایــی خاصــی دارد یــا خیلــی زیــاد پیــکا را انجــام مــی هــد بــا یــک 

متخصــص تغذیــه مشــورت کنیــد. 
- به صورت مداوم کودکتان را به یک دندانپزشک نشان دهید. 

-  مطمن شوید که دندانپزشک یا دکتر فرزندتان می داند که او پیکا دارد. 
-  اگــر کودکتــان بیمــاری جدیــدی دارد، مطمــن شــوید کــه دکتــر و مراقــب او در مــورد پیــکا 

اطاعــات دارد. 
درمان هایی که نیازمند کمک متخصصان است  :

بــرای بعضــی از کــودکان دارای پیــکا ، اســتفاده از راهبــرد هایــی کــه در بــاال ذکــر شــد 
ــا  ــرار شــود و ی ــب تک ــار اغل ــن رفت ــود چــون ممکــن اســت ای ــد ب ــده نخواه کمــک کنن
کــودک دارای مشــکات پزشــکی یــا رفتــاری متعــددی باشــند کــه نیــاز بــه درمــان دارنــد. 
در ایــن مــوارد خانــواده هــا نیــاز بــه کمــک افــراد متخصــص و بــا تجربــه ی بــاال در زمینــه 

کار بــا کــودکان دارای پیــکا و ســایر مشــکات رفتــاری را دارنــد.
درمان هایی که این افراد متخصص از آن ها بهره می برند شامل :

-  مهــار فیزیکــی ســریع ) بــرای مثــال نگــه داشــتن دســت هــای کــودک در اطــراف بدنش 
بــرای مــدت زمــان کوتاه(

-  اصــاح بیــش از حــد: )بــرای مثــال اســتفاده از وســایل کمکــی )کارت هــای تصویــری 
و...(  بــرای انتخــاب صحیــح اجســام توســط کــودک دارای پیــکا.(

ایــن مداخــات نیازمنــد یــک درمــان پویــا و برنامــه ریــزی شــده توســط خانــواده ی کودک 
و تیــم تخصصــی آن اســت و بایــد رضایــت خانــواده بــرای متخصصیــن در اولویت باشــد.
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