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Tıbbi adıyla Alerjik Rinit olarak 

adlandırdığımız Alerjik nezle en 

sık görülen alerjik hastalıklardan 

biridir. Burun mukozasının polen, 

ev tozu gibi antijenlerle karşılaş-

masıyla oluşan iltihabi yanıtın 

sonucu olarak gelişir. Hastalar 

hapşırma, gözlerde, burunda ka-

şıntı, burun tıkanıklığı, burun 

akıntısı gibi belirtilerle başvurur-

lar. Bazı hastalarda işitme prob-

lemleri, boğaz ağrısı, ses kısıklığı 

ve öksürük de görülebilir. 

Alerji yakınmaları, kişilerde du-

yarlı oldukları alerje-

nin türüne göre bazen 

bütün yıl boyu boyun-

ca sürerken, kimile-

rinde ise belli mev-

simlerde artış göste-

rir. Mevsimsel alerjik 

nezle ya da bahar 

nezlesi olan kişilerin 

yakınmaları özellikle 

ilkbahar ve sonbahar 

aylarında ortaya çı-

kar. Alerjik nezleye 

en sık neden olan 

alerjenler ağaç ve 

yabani ot polenleri-

dir. Yıl boyu alerjik 

nezle yakınması olan-

larda ise ev tozu akarı, küf man-

tarları ve hayvan tüyleri en sık 

rastlanılan alerjenlerdir.  

Astım riski artabiliyor 

Son yıllarda özellikle gelişmiş ül-

kelerde hem alerjik nezle hem de 

astım sıklığında bir artış gözlen-

mektedir. Genel olarak alerjik nez-

lesi olan hastaların astım geliştir-

me risklerinin 4 kat arttığı kabul 

edilmektedir. Çocuklarda ayrıca 

burun tıkanıklığı nedeniyle kronik 

sinüzit, diş ve ağız yapısında geliş-

me bozuklukları, orta kulak hasta-

lıkları alerjik nezlenin komplikas-

yonları olarak karşımıza çıkabil-

mektedir. Bu nedenle sık orta ku-

lak enfeksiyonu veya sinüzit nede-

niyle antibiyotik kullanım öyküsü 

olan çocuklarda “Alerjik nezle” 

mutlaka akılda bulundurulmalıdır. 

Alerjide genetik yatkınlık 

önemli 

Alerjik nezle teşhisinde öykü çok 

önemlidir. Hastanın yaşı, hangi 

ortamlarda şikayetlerinin arttığı, 

daha önce hangi ilaçları kullandığı 

ve özellikle ailesinde alerjisi olan 

başka kimse olup olmadığı mutlaka 

sorulmalıdır. Alerji, genetik bir 

hastalık olduğundan ailede başka 

bireylerde alerji olması tanıda çok 

yardımcı olabilir. Anne, baba, kar-

deş gibi birinci derece yakınlarında 

bilinen egzema, alerjik nezle veya 

astım tanısı olan çocukların gene-

tik olarak risk taşıdığı bilinmekte-

dir. 

Alerji testleri alanında uzman 

hekimlerin denetiminde yapıl-

malı ve yorumlanmalı 

Alerji testleri deri testlerinin yanı 

sıra kanda alerjenlerin incelenmesi 

yöntemleriyle yapılabilir. Yapılacak 

alerji testlerinin seçimi, uygulan-

ması ve yorumlanması mutlaka 

alanında uzman hekimlerin deneti-

minde olmalıdır.  

Alerjik nezlenin tedavisi için ise 

alerjenle karşılaşmanın önlenmesi, 

ilaç ve aşı tedavisi uygulanabilir. 

Alerji ilaçları kullanıldığı sürece 

şikayetler üzerinde etkili olur. İlaç 

tedavisi kesildiğinde, alerji belirtile-

ri kısa sürede tekrarlar. Bu nedenle 

alerjisi olanlar alerji mevsimi başla-

madan en az 2 hafta önce ilaç kul-

lanmaya başlamalıdır-

lar. Alerjik hastalık-

larda aşı tedavisi 

(İmmunoterapi) alerji 

yakınmaları üzerinde 

uzun süre etkili olan, 

hatta sona erdirildik-

ten sonra bile etkinli-

ğini devam ettiren gü-

nümüzdeki tek küratif 

tedavi yöntemidir. Ya-

pılan araştırmalar aşı 

tedavisinin yeni alerji-

lerin gelişmesini önle-

yebileceğini, çocuklar-

da astım gelişme riski-

ni azaltabileceğini gös-

termektedir.  

Alerjik hastalıklarda aşı tedavi-

si (İmmunoterapi) alerji yakın-

maları üzerinde uzun süre etkili 

olan, hatta sona erdirildikten 

sonra bile etkinliğini devam et-

tiren günümüzdeki tek küratif 

tedavi yöntemidir. 

Alerji tedavilerine yanıt alınama-

yan çocuklarda ise mutlaka kulak 

burun boğaz uzmanı tarafından 

detaylı muayeneleri yapılmalı geniz 

eti, nazal polipler, sinüzit gibi aler-

jik nezle ile karışan durumlar dış-

lanmalıdır. 

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilenmeye hak kazanan re-

simlerimiz belirlendi. Çocuklarımızı kutlar, 

hediyelerini almak üzere, en geç 2 ay içeri-

sinde, Pengu Toys — Ortaköy mağazala-

rına bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi 

bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta 

adresimizden veya Facebook sayfamızdan 

gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Gebelik ve doğum her ne kadar 

doğal ve fizyolojik bir olay olsa da, 

kadın için büyük bir stres kaynağı 

olabilir.  Bu yüzden annelerin do-

ğumlarına fiziksel, zihinsel ve ruh-

sal olarak layıkıyla hazırlanması 

oldukça önemlidir. Özellikle psiko-

lojik açıdan oldukça hassas olunan 

bu dönemde kuşkusuz doğuma ha-

zırlık eğitimlerinin rolü büyüktür. 

Annenin doğumuna, anneliğe, evli-

liğine, doğumdan sonra hayatında 

olabilecek değişikliklere bu eğitim-

lerle birlikte hazırlanması psikolo-

jik iyilik haline oldukça etki etmek-

tedir.  

Gebelik ve doğum şekli kadınların 

doğum sonrası süreçlerine direkt 

olarak etki ederek; anne bebek bağ-

lanması, doğum sonrası depresyon, 

davranış ve duyusal süreçlerde de-

ğişikliler, sorunları algılamada ve 

stresle baş etme şekillerinde farklı-

lık olmasına sebep olabilir. Kısaca 

hamilelik süreci ve özellikle doğum 

anı hem bebeğin hem de annenin 

kaderine etki eder. Bu sebeple bir 

gebenin hamile kaldığı andan itiba-

ren ve belki de öncesinden, neden 

ebeveyn olmak istediğini irdelemesi 

ve anneliğe geçiş sürecini tamamla-

ması önemlidir. 

Özellikle ilk 

gebeliklerde 

doğum anında 

olacakların 

bilinmezliği 

kadınlarda ha-

mileliğe veya 

doğum şekille-

rine karşı kor-

ku ve endişeyi 

artırabilir.  Bu 

yaşanan endişe 

ile baş etmenin 

en güzel yolu 

doğru kaynak-

larca doğru 

bilgiye ulaş-

maktır. Doğu-

ma Hazırlık Eğitimlerinde gebe 

kalındığı andan doğum sonrası dö-

neme kadar olabilecek birçok du-

rum için verilen doğru bilgi kadın-

ların doğum eylemine yaklaşımları-

nı etkileyecek ve hamilelik sürecin-

deki yaşantılarında olumlu sonuç-

lar almayı kolaylaştıracaktır.  

Doğuma hazırlıkta çok önemli olan 

bir diğer konu ise doğum sonrası 

dönemde alınacak destektir. Do-

ğum sonrası 

dönemde deği-

şecek olan 

düzene anne 

ve babaların 

birlikte hazır 

olmaları ve 

süreç içinde 

sosyal desteği 

ne ölçüde ka-

bul edecekleri-

ni bilmeleri 

önem taşı-

maktadır. Alı-

nacak olan 

desteğin anne ve baba adayını yeni 

hayatlarına adapte edebilmek için 

belli çerçevede yapılması ve abar-

tılmaması oldukça önemlidir. Özel-

likle doğum sonrası dönemde an-

neanne ve babaannelerin bebeği 

fazla sahiplenmesi yeni doğum 

yapan annenin içgüdülerini dinle-

mesini engelleyebileceği gibi anne 

ve bebeğin bağlanma süreçlerinde 

de olumsuzlukların olmasına se-

bep olabilir. Bu yüzden doğum son-

rası dönemde yeni annenin etra-

fından ne gibi destek almak isteye-

bileceğine doğum öncesindeki dö-

nemde karar vermesi gerekmekte-

dir. Almak istedikleri desteğin 

türü ile ilgili ailelerin bilgilendiril-

mesi hem destek verecek kişilerin 

işini, hem de yeni anne ve babanın 

işini oldukça kolaylaştıracak ayrı-

ca anne- bebek bağlanması üzerin-

de mutlak 

olumlu sonuç-

lar alınmasını 

sağlayacaktır.  

Doğuma hazır-

lık eğitimleri 

kişiyi sadece 

bebeğini do-

ğurmaya ha-

zırlamaz. Aynı 

zamanda kişi-

nin kendi do-

ğumuna (varsa 

eğer kendi 

doğumundaki 

travmatik süreçleri çalışmasına), 

annesi ile olan ilişkilerini sorgula-

maya, cinselliğine, hayattan bek-

lentilerine, yolculuğuna ve hedefle-

rine bakmasını da sağlar. Amacı 

anne adayının kendine olan güve-

nini pekiştirmek, varsa kaygıların-

dan arındırmak, psikolojik olarak 

kendi bedenine ve bebeğine karşı 

güven duygusunu artırmak ve eğer 

ihtiyaç duyulursa destek almasını 

sağlamaktır.  

Unutmamak 

gerekir ki gebe-

lik esnasında 

düzeni bozan her 

şey stres faktörü 

olabilir. Bu ne-

denle geçici gö-

rünen pek çok 

sorunun hasıral-

tı edilmeden 

desteklenmesi 

gereken süreç, 

hamilelik döne-

midir. Bu süreç 

içinde yaşanan 

psikolojik iniş 

çıkışlar hormon 

kaynaklı olup ne 

kadar normal 

olursa olsun fazlalaştığı zaman 

mutlaka destek alınmalıdır. Bu 

konuda alınacak destek ise hem 

fizyolojik hem de psikolojik anlam-

da yeterli bilgisi ve yetkisi olan 

uzmanlardan talep edilmelidir.  

Doğuma Psikolojik Hazırlık 
Hamile ve Doğum Terapisti Klinik Psikolog Zehra Ayça Aysen 
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Ayın Etkinliği: 7 Farkı Bulun 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki iki resimdeki 
yedi farkı bulmaya çalışınız. Bakalım kim daha erken bulabilecek?  

www.ailemizdergisi.com 

Dergilik’teyiz...  
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Lego’nun çevresel sürdürülebilirlik 

başkan yardımcısı Tim Brooks, ner-

deyse bütün Lego parçalarının bir-

kaç kuşak kullanılabileceğine dikkat 

çekiyor. Brooks, geri dönüşüm fikri-

nin de eski oyuncaklarla ne yapa-

caklarını bilmeyen anne babalardan 

geldiğini belirtiyor. Dostlar genelde 

eski oyuncakları almıyor. 

Lego Replay’in çalışma şekline gelin-

ce; önce anne babalar bütün şekiller-

de ve renklerde kullanılmayan par-

çaları kutulara dolduruyor. Ardın-

dan da www.lego.com/en-us/

campaigns/replay adresine giriyor-

lar ve posta ücreti ödenmiş posta 

etiketinin çıktısını alıyorlar.  

Kutular işleme tabi tutula-

cakları merkezlere gönderili-

yor. Bu merkezlerde ayıkla-

nıyor, temizleniyor ve yardım 

kuruluşlarına gönderiliyor. 

Brooks, sadece geçen iki ay-

da “Tech for America” ve 

“Boys and Girls Clubs of Bos-

ton” adlı iki yardım kurulu-

şunun 3 bin Lego parçası 

aldığını belirtti.  

Lego Replay adlı geri dönü-

şüm deneme programı Nisan ayına 

kadar devam edecek. Eğer başarılı 

olunursa programa diğer Lego 

ürünleri de dahil edilecek. 

Kaynak: Amerika’nın Sesi 

60 yıldan fazla bir süredir Lego 

çocukların hayatının içinde.  

Çocukların hevesi geçince geride 

bıraktıkları plastik kalıpların gele-

ceğiyle anne babalar ilgilenmek 

zorunda kalıyor. 

Legolar Amerika’da özel-

likle doğum günü ve yeni 

yıl hediyelerinin gözdesi. 

Kullanılmayan legolar ya 

bodrum katına atılıyor ya 

çatı arasında ya da kala-

balık yatak odası dolapla-

rında saklanıyor. Anne 

babalar için legoların çöpe 

atılması üzüntü verici ola-

biliyor. İşte bu duruma 

yardımcı olabilmek için 

Lego, Lego Replay adıyla pilot bir 

program başlatıyor. Amaç artık 

kullanılmayan, istenmeyen oyun 

parçalarının çocukları mutlu etme-

ye devam etmesi. 

Lego, geri dönüşüm programı başlatıyor... 

Sinema 

Gamonya: Hayaller Ülkesi 

Gamonya: Hayaller Ülkesi, 

bilmediği bir dünyada zorlu 

bir mücadeleye girişen küçük 

bir çocuğun hikayesini konu ediyor.  

Mutsuz bir çocuk olan 

Umut, dedesi Ahmet ile 

birlikte yaşamaktadır.  

Dedesinin yaşadığı bir 

kaza, hayal kurmayı 

unutmuş bir çocuk olan 

Umut'un bilmediği bir 

dünya ile tanışmasına 

neden olur. Kaza 

sonucu fantastik bir 

dünya olan Gamonya'da 

yaşayan insanlarla 

tanışan Umut, 

burasının umutsuz 

çocuklara hayal 

ürettiğini öğrenir.  

Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım 

istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın 

ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal 

kurmayı öğrenebilecek midir?  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz Dergisi okurları, 

Bu ay sizlere farklı  bir etkinlik 

önermek istedim.  

Etkinliğimizin adı Ailemiz Ma-

tik.  

Etkinliğimiz sırasında gerekli olan 

malzemeler;  

 Renkli karton, 

 Islak mendil plastik kapağı,  

 Plastik ilaç kutusu kapağı, 

 Kağıt tabak, 

 Boyamak için kıyafet şekilleri,  

 Boya, 

 Makas ve 

 Tutkal. 

Ailemiz Matik yapımında ilk olarak 

zemin için seçtiğimiz renkli karto-

nun üzerine deterjan haznesi için 

ıslak mendilin plastik kapağını ve 

program ve derece düğmeleri için 

de plastik ilaç kutusu kapaklarını 

yerleştiriyoruz. Kağıt tabağın orta 

kısmını makas yardımı ile kestik-

ten sonra da suyu anımsatması için 

iç kısmına mavi renk karton yerleş-

tiriyoruz. Onun üzerine ise boyadı-

ğımız kıyafetleri yapıştırıyoruz.  

İşte size Ailemiz Matik hazır. Artık 

kirli çamaşırlar kalmayacak.  

Aile İçi Etkinlikler: Ailemiz MATİK 
İnci Kalavasonlu 

Ayın Masalı: Leoparın Hayali 
Ümmü Gülsüm Çinici 

arasındaki yol çok karışık. Bu yo-

lu düzenlemezsen bu iş olmaz.” 

diye eklemiş.“ Doğru söylüyorsun. 

Ama bir çözümünü buluruz. Yeter 

ki hedefimizden vazgeçmeyelim.” 

demiş Leopar. 

Leopar ve lama baş başa verip 

düşünmüşler. Leopar “Labirentte 

hiç ok işareti veya yön levhası var 

mı? diye sormuş. Lama “Hayır, 

yok.” demiş.  O zaman leopar “Bir 

Bir zamanlar, iki komşu arazi 

varmış. Bu arazilerden biri çöl-

müş. Diğeri sık ağaçlı bir orman-

mış. Bu araziler labirent şeklinde 

bir yolla birbirine bağlanırmış. 

Yolu bilenler diğer araziye kolay-

ca geçebilirmiş, ama bilmeyenler 

için bu çıkmaz yolmuş. 

Çölde büyük bir lama ailesi ya-

şarmış. Lamalar tertemizmiş ve 

su ihtiyacını ormandan karşılar-

mış. Bir gün baba lama yine su 

getirmek için ormana gitmiş. Or-

manda leoparla karşılaşmış.  

Leopar ona bakmış, “Buldum” 

diye bağırmış. Uzun zamandır 

aklında “çocukları eğlendirecek 

bir lunapark” varmış. Lunapark 

için geniş, açık bir alan gerekliy-

miş. Fakat ormanda ağaçlar ve 

dallar her yeri kaplıyormuş. Ama 

lunapark çöle kurulabilirmiş. 

Orada uygun alan varmış. Bütün 

bu düşünceler saniyeler içinde 

leoparın aklından geçivermiş.  

Lamanın şaşkın bakışları karşı-

sında leopar konuşmaya başla-

mış. Lunapark hakkındaki bütün 

planlarını ona bir çırpıda anlat-

mış. Lama bu fikri beğenmiş. 

“Fakat bir sorun var. Çölle orman 

çözüm bulduk işte. Labirente üze-

rinde yazılar ve ok işaretleri olan 

levhalar asarız.” demiş. Lama bu 

öneriyi beğenmiş. “Ama” demiş 

lama “Çocuklar için çölde yeterli 

su ve yiyecek de yok.”  

Leopar düşünmüş.  Bir süre son-

ra “Her gün çocuklar için yiyecek 

ve içecekleri ormanda hazırlar, 

getiririm.  Lama “Bizim çok güzel 

peynirimiz olur, onu da ben hazır-

larım.” demiş.  

Derken hava kararmış. Lama “En 

kısa sürede tekrar görüşelim.” 

deyip gitmiş.  

Leopar, çok çalışkan biriymiş. 

Ertesi gün erkenden lamanın ya-

nına gitmiş. Hemen çalışmaya 

başlamışlar. Birkaç hafta içinde 

labirent ve lunapark açılışa hazır 

hale gelmiş. Her şey çok güzel-

miş. Salıncaklar, kaydıraklar, 

dönme dolap… Bütün çocuklar 

heyecanla onlara binmeyi bekli-

yormuş.  

Leoparın hayali gerçek olmuş. 

Hayal et ve çalış! Çalışınca başa-

ramayacağın iş var mı? 
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Oyuncak 

Eğitici Tırtıldan 

Masallar  

Keyifli ve eğlenceli masalları 

çocuğunuzla paylaşmanın bir 

çok keyifli yolu var.   

Eğitici Tırtıl, sesli, 

müzikli, resimli 

masalları ve kitap 

şeklindeki tasarımı 

ile çocukların 

ilgisini kolaylıkla 

çekerken keyifli 

vakit geçirmelerine 

ve hayal güçlerinin 

gelişimine katkı  

sağlamaktadır. 

Eğlenceli Tırtıl ile  

çocuğunuz bir 

taraftan keyifli, 

bilindik ve popüler masalları dinlerken diğer taraftan 

resimleri ile de renkleri, rakamları, harfleri ve temel 

kelimeleri öğrenmektedir.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Avucundaki Öpücük 

Yazar:  Audrey Penn 

Çocukların kaygılarına 

yönelik Audrey Penn’den anlamlı bir kitap.  

Okula gitmeye 

hazırlanan Minik Rakun 

ile onun kaygılarını 

yatıştırmak isteyen 

Anne Rakun’un 

hikayesini konu alan 

kitap, ilk yayınlandığı 

1993 yılından beri birçok 

çocuk ve ebeveyn 

tarafından beğeni ile 

okunmuştur. New York 

Times gazetesi 

tarafından yılın en çok 

satılan çocuk kitabı 

olarak seçilmesinin 

ardından da çocuk kitabı klasikleri arasına girmeye 

hak kazanmıştır. Butik Yayınevi tarafından 2016 

yılında Türkçeleştirilerek basılan kitap 32 sayfadan 

oluşmaktadır.  

Tarif 

Zencefilli Kurabiye 

Dyt. Mehmet Miralay 

Sevgili okurlarımız, sizlere tam bir kış mevsimi 

klasiği olan zencefilli kurabiye hazırladık.  

Malzemeler: 3 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı toz 

zencefil, 1 tatlı kaşığı karbonat veya kabartma tozu, 1 

çay kaşığı tarçın, 1 su bardağı esmer şeker, 1 adet 

yumurta, 1 yemek kaşığı su, 1/4 su bardağı pekmez ve 

az miktarda tuz.  

Hazırlanışı: İlk olarak malzemelerin tümünü bir 

kaba yerleştirip karıştırıyoruz. İstediğimiz kıvama 

ulaşınca kalıplara koyup fırın tepsisindeki yağlı 

kağıdın üzerine yerleştiriyoruz. 10—15 dakikalık 

pişme süresinin ardından kurabiyelerimiz hazır.  

Herkese şimdiden afiyet olsun... Tüm kitapçılarda... 




