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              E-Bülten 

Büyüme ve Büyüme Bozuklukları ile 

İlgili Her şey Bu Sitede: Buyusun.org 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

Çocuk Endokrinoloji Kliniği 

öğretim üyesi Doç. Dr. Erdal 

Eren'in "Tecrübeler Işığında 

Geçiş Kliniği" başlıklı semine-

rini e-öğrenme platformunda; 

http://

www.cocukendokrindiyabet.or

g/e_ogrenme/50  linki ile 

bulabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Çocu k 
Endokr i no l o j i s i  ve  

Di yabet  D erneği  

Haziran 2020 

Büyüme ve Büyüme Bo-

zuklukları ile İlgili Her şey 

Bu Sitede:  

Buyusun.org 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne-

ği olarak hasta, hasta yakınları ve toplu-

mun doğru kaynaklardan bilgilendiril-

mesi konusunun çok önemli olduğuna 

inanıyor ve farklı projeler ile bu misyo-

numuzu gerçekleştirmeye devam ediyo-

ruz. 

 

Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. 

Cengiz Kara, Prof. Dr. Zehra Aycan, Doç. 

Dr. Samim Özen ve Doç. Dr. Erdal 

Eren’in katkılarıyla hazırla-

nan buyusun.org sitesinin bilimsel, kul-

lanıcı dostu ve faydalı içeriklere sahip 

olması amaçlandı. 

 

Endokrinolojik hastalıklardan özellikle 

büyüme hormonu yetersizliğine bağlı 

gelişen boy kısalığı, Turner Sendromu, 

Prader-Willi Sendromu, gebelik yaşına 

göre küçük doğan çocuklar (SGA) ve 

kronik böbrek yetmezliği hakkında tanı, 

tedavi, hastalık seyri ve hastalık yöneti-

mi alt başlıklarında hasta ve hasta ya-

kınları için eğitici içeriklerin yer aldı-

ğı buyusun.org internet sitesi yayında! 

Hastalıklar hakkındaki bilgilerin yanı sıra 

çocuğun büyümesini takip etmek için 

persentil hesaplama fonksiyonu da bulu-

nan sitede kayıt olmak isteyen kullanıcılar 

çocuklarının zaman içinde boy ve ağırlık 

bilgilerini girerek sonuçları kaydedebile-

cek ve hekimleri ile paylaşma imkanına da 

sahip olacak. 

 

İnternet sitesinin önemli bir başka özelliği 

de uzman hekimlerin farklı konularda 

hazırladığı videolara da yer verilmesi. 

 

İnternet sitemizi beğenir ve uygun görüp 

hastalarınız ile paylaşır iseniz projemiz 

amacına ulaşma konusunda büyük adım-

lar atmış olacaktır. 

 

Saygılarımız ile 

 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Derneğimizin yayın organı olan Jour-

nal of Clinical Research in Pediatric 

Endocrinology (JCRPE)  dergimizde 

2019-2020 yılı yayınlaşmış olan 3 

araştırma ve bir olgu sunumu her yıl 

olduğu gibi editörler grubu tarafından 

bu senede ödüle layık görülmüştür. 

Ertelenen kongremiz nedeni ile ödül-

leri mail ile kendilerine sunulan üye-

lerimizi dergimize yaptıkları yüksek 

kaliteli yayın katkıları nedeni ile te-

şekkür eder, başarılarının devamını 

dileriz. 
 

http://buyusun.org/
http://buyusun.org/
http://buyusun.org/
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/648
http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/50


Halkı Bilgilendirme ve Eğitim Videoları  

Uzaktan Eğitim Toplantıları  

              E-Bülten Sayfa 2 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Uzaktan eğitim toplantıları kapsamında 23 Haziran 2020, Salı günü 

saat:19:30’da Doç.Dr. Samim Özen ve Doç.Dr. Tahir Atik sunumları ile “Bilim 

İçin Bir Hazine: Nadir Hastalıklar ve Hastalarımız; Lipodistrofi Örneği ile” 

başlıklı bir panel gerçekleştirildi. 300’e yakın katılımcı ile yapılan toplantıda, 

lipodistrofi özelinde nadir hastalıklara yaklaşımla ilgili güncel bilgiler sunuldu. 

Bu panelin videosuna derneğimizin sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

İlgilerinize sunarız. 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak halkı doğru kaynaktan doğru 

şekilde bilgilendirmek için bir seri bilgilendirme videoları hazırladık. Bu video-

ları derneğimiz web sayfasında, YouTube kanalımızda , Facebook , Instagram 

gibi sosyal medya hesaplarımızda görebilirsiniz. 

ÇEDD Yönetimi 

Videolara ulaşım için 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/148 

https://www.youtube.com/channel/UCxdT5dWpVp_SXZBKRicju7w 

Uluslararası Webinar Toplantı Duyurusu 

Değerli Üyelerimiz, 

Novo Nordisk'in koşulsuz desteğiyle 26 Haziran 2020 Cuma günü 

12.30-13.30 arasında Prof. Dr. Mehul Dattani tarafından " Congenital 

Hypopituitarism - an update on Approaches to Diagnosis and Treat-

ment " konulu, internet üzerinden canlı, interaktif bir seminer gerçek-

leştirildi. 

Sunum sonrasında, konjenital hipopituitarizm ile ilgili, merkezlerimiz-

de takipli olgular tartışıldı. 

Üyelerimizin ilgi ile takip ettiği bu seminer, en yakın zamanda derne-

ğimizin sitesine yüklenecektir. 

Saygılarımızla  

ÇEDD Yönetim Kurulu 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/649
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/646


Diyabet ekibinde yer alan sağlık personelinin sürekli glukoz izlemi-

nin etkin kullanımını amacıyla, gerekli teorik ve pratik bilgileri al-

malarını sağlamak için Sürekli Glukoz İzleminin Etkin Kullanım 

Kursu düzenlenmiştir  

Kurs, doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog gibi diyabet ekibini oluş-

turan sağlık çalışanları için düzenlenmiş olup, 100 kişilik bir katılı-

mıcı olması öngörülmüştür.  Kurs 27-28 Haziran 2020 tarihleri ara-

sında yapılacaktır. 

Koç Üniversitesi Hastanesi/RMK AIMES Diyabet Teknolojileri Eği-

tim Merkezi tarafından Online(Canlı)olarak  düzenlenen kursun 

programı ve hedefleri ekte sunulmuştur. Kurslara  ilgili ayrıntılı 

bilgilere ulaşmak ve kayıt olmak için https://www.aimes.org/tr/page/

cerrahi-olmayan-kurslar/surekli-glukoz-izlemi-etkin-

kullanimi linkine tıklayınız. 

Katılımınızı diler, saygılar sunarız 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yürütülmekte olan çalış-

malar için veri girişi devam etmektedir. Yürütülmekte olan çalışmaların baş-

lıkları ile başlangıç ve bitiş tarihlerini http://www.cocukendokrindiyabet.org/

icerik/49  adresinden görebilirsiniz. 

 

Çalışmalarda kaydınız bulunmuyorsa ilgili proje sayfalarından başvurunuzu 

yapabilirsiniz. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Teknik sorun-

larda ecem.karahan@pleksus.com.tr ve samimozen@gmail.com adreslerinden 

bize ulaşabilirsiniz. 

Sürekli Glukoz İzleminin Etkin Kullanım Kursu 

 Tech Talks – Webinar Toplantısı 

  ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar 

Sayfa 3 

Diyabet takibi ve yönetiminin daha güç olduğu olduğu küçük yaş gruplarında, 

teknolojik gelişmeler eşliğinde yapılacak olan ‘Tech Talks / Okul Öncesi Çocuk-

larda Diyabet Yönetimi’ toplantısı 26 Haziran 2020 ,Cuma günü saat 19.30 da  

Prof. Dr. Damla Gökşen ve Doç.Dr. Samim Özen’in sunumları ile gerçekleştiri-

lecektir. Bu toplantıda okul öncesi çocuklarda diyabet yönetimi ile ilgili güncel 

verilere yer verilecektir. 

 

İlgilerinize sunarız. 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/icerik/49
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/647


Derneğin Amacı 

 

 

 

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet biliminin yurt 

içinde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulun-

mak, bu alanda yeni bilgileri takip ederek bilgile-

rimizi güncel tutmaktır. 

http://www.cocukendokrindiyabet.org 

Adres: Nevbahar Mah. Ahmet 

Hikmet Sok. Yayla Apt. No :21 

34096 Fındıkzade - İstanbul  

Email:  

info@cocukendokrindiyabet.org 

Tel:+90 545 400 52 56  

Ç o cu k  E nd ok r ino lo j i s i  
v e  D iy abe t  D er neğ i  

Yeni Üyeler ile Uzaktan Tanışma Toplantısı 

Değerli Meslektaşlarımız, 

 

18 Mayıs 2020 günü yeni üyelerimiz ile uzaktan tanışma toplantısı düzen-

lendi. Yönetim kurulu üyeleri ile yeni başlayan üyelerimiz arasında düzen-

lenen bu toplantıda, üyeler kendini tanıtma imkanı buldular. Pandemi 

sürecinde üyelerimize uzaktan toplantılar ve eğitimler ile destek olarak, 

bu toplantıların devamını getirmek amacındayız. 

Saygılarımızla, 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Uzaktan Eğitim Vaka Tartışması 

Değerli Üyelerimiz, 

 

Eğitim seminerleri kapsamında 16 Haziran 2020, Salı günü ÇEDD Uzak-

tan Eğitim Vaka Tartışmaları toplantısı yapıldı. İnteraktif bir ortamda ilgi 

çekici vakalar tartışılırken, katılımcılar soruları ile sunumlara katkı sağ-

ladılar. 

İlgilerinize sunarız. 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/641

