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1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet
Sempozyumu

Çocuk
Endokrinolojisi ve
Diyabet Derneği

Değerli Meslektaşlarımız,
Çocuk Endokrinolojisi ve
Diyabet Derneği ve Diyabet
Çalışma Grubu tarafından,
ülkemizde ilk kez
düzenlenecek olan 1. Ulusal
Çocuk ve Ergen Diyabet
Sempozyumu, 3-5 Ekim
2019 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleşecektir.

Eylül 2019

Tüm diyabet dostlarını
Sempozyumda görmeyi
umut eder, vereceğiniz
destekler için
teşekkürlerimi iletirim.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Zehra Aycan
Sempozyum Başkanı
Düzenleme Kurulu adına

JCRPE, ESPE 2019’da
Değerli Üyelerimiz
Katkı ve destekleriniz ile uluslararası
tıp dergileri arasında önemli bir
aşamaya gelen derneğimizin yayın
organı JCRPE dergimiz, tanınırlığını
arttırmak için ESPE 2019’ da yer aldı.
Bilimsel özellikler dışında, Türk
kahvesi, lokum ve kuru kayısı
ikramımız da büyük beğeni topladı.
ÇEDD Yönetim Kurulu

58. ESPE Yıllık Toplantısı
19-21 Eylül tarihlerinde
Viyana, Avusturya'da
yapıldı.

Değerli Üyelerimiz,
Okulda diyabet
programı etkinlik
kronoloji ile ilgili
raporuna; http://
www.cocukendokrindiy
abet.org/uploads//
ODPKronolojiTemmuz
2019Son.pdf
adresinden
ulaşabilirsiniz
İlgilerinize sunarız.
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ESPE 2019’da Türkiye Damgası
58. ESPE Toplantısı 19-21 Eylül tarihlerinde Viyana, Avusturya'da yapıldı. Bu
kongrede; Leyla Akın, Aysun Ata, Murat Karaoğlan, Suna Kılınç, Leman Damla
Kotan, Elif Özsu ve Nursel Muratoğlu Şahin sözel sunumlarını, Saygın Abalı ise
olgu sunumlarını başarı ile gerçekleştirdiler.
Doğuş Vurallı Karaoğlan “ESPE Clinical Fellowship” programına kabul edilmesi
bizleri sevindirdi.
Deniz Özalp Kızılay ve arkadaşlarının ise ESPE’de sundukları gebelikteki sigara
içiminin kız bebekler üzerine olan potansiyel zararlarını bildiren çalışmaları ESPE
haberlerinde büyük ilgi gördü ve dünyanın değişik haber ajanslarında yayınlandı.
Genç meslektaşlarımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
Her sene olduğu gibi bu sene de ülkemizden bazı öğretim üyeleri, bilimsel
toplantılarda konuşmacı veya oturum başkanlığı yaparak kongreye önemli katkı
sağladılar ve ülkemizi temsil ettiler.
Tülay Güran hocamızın da ESPE DSD Working Group başkanlığına seçilmesi ile
ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

Yenidoğan Endokrin Sorunları Pubmed'de
Yenidoğan Derneği’nin ve derneğimizin ortaklaşa
yazdığı uzlaşılar pudmed’de yerini almıştır,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
term=neonatal+endocrinology+turkish
adresinden ulaşabilirsiniz.
İlgilerinize sunarız.

Yeditepe Üniversitesi 1. Hipofiz Günü-Kraniyofarinjioma
12.10.2019 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Konferans salonunda düzenlenecek olan Yeditepe
Üniversitesi 1. Hipofiz Günü kapsamında Prof. Dr. Gazi
Yaşargil onuruna Kraniyofarinjiyoma toplantısının
ayrıntılarına; http://www.cocukendokrindiyabet.org/
uploads//12_Ekim_2019_Hipofiz_Gunu.pdf adresinden
ulaşılabilir.
Toplantıya katılım ücretsizdir.
İlgilerinize sunarız.
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ÇEDD-NET - Devam Eden Çalışmalar
Değerli Üyelerimiz,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından yürütülmekte olan
çalışmalar için veri girişi devam etmektedir. Yürütülmekte olan çalışmaların
başlıkları 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
sorunlarda ecem.karahan@pleksus.com.tr ve samimozen@gmail.com
adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Yandal Uzmanlık Öğrencisi Karnesi
Yandal uzmanlık öğrencilerinin yandal eğitimleri süresince eğitim karnelerini
düzenli olarak tamamlamaları ve öğretim üyelerinin de uzmanlık
öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutum hedeflerini denetlemeleri eğitimin uyumu
ve iyileştirilmesi açısından son derece önemlidir. Aynı nedenlerle yandal
uzmanlık öğrencilerinin yeterlik sınavlarına girmeleri de kuvvetle
önerilmektedir.
Öğretim üyelerinin, uzmanlık öğrencilerinin karnelerinin tamamlanması ve
yeterlik sınavlarına girmeleri konusunda gerekli duyarlılığı göstermesini
önemle rica ederiz.
Saygılarımızla

Yurt Genelindeki Diyabet Kampları
Bu yaz yurt genelinde yoğun katılımlı , Diyarbakır
Diyabetli Çocuklar Kampı Gaziantep Diyabet
Kampı, Çorum Diyabet Kampı, 23. Arkadaşım
Diyabet İznik Kampı, 2. Arkadaşım Diyabet Aile
Kampı, 27. İstanbul Tıp Fakültesi Diyabet Kampı
gerçekleştirildi. Yurdun çeşitli illerinden diyabetli
çocukların buluştuğu bu kamplarda, çocuklar
keyifli vakit geçirirken, oyuna dayalı öğrenme
programları ile tedavi konusunda eğitim aldılar,
yeni gelişmeler ve diyabet teknolojileri konusunda
da bilgilendirildiler.

6. Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu
Sevgili Meslektaşlarımız,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak "Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu" nun
altıncısı düzenlenecektir. Yoğun ön başvurunun olduğu ve yılda 2 kez yapılması planlanan
okulumuza kursiyer seçiminde, öncelikle yan dal eğitiminizi tamamlamış olmanız,
bulunduğunuz birimdeki diyabet merkezinin özellikleri ve sizin kurstan beklentileriniz
dikkate alınacaktır. Eğitim toplantımız 19-21 Aralık 2019 tarihleri arasında Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Bursa'da yapılacaktır. Katılmak isteyenlerin ekte
gönderdiğimiz başvuru formunu doldurduktan sonra, eğer var ise, bulunduğu merkezdeki
Bilim Dalı Başkanı/Eğitim Görevlisinden de onay imzasını alarak 22 Eylül 2019 akşamına
kadar samimozen@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.
Saygılarımızla
ÇEDD Yönetim Kurulu

Değerli Üyelerimiz,
Child Metrics'in hem
halihazırda kullanılan
hesaplamalarına hem de
yeni eklenen özellikler ve
yöntemlerine yer verilen
derleme şeklindeki bir
makale JCRPE'de
yayınlanmıştır. Tam
metnine online olarak
ulaşılabilmektedir
(https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/31475511)..
Lütfen yazılarınızda bu
makaleyi refere edin.
İlgilerinize sunarız.

Çocuk Endokrinolojisi
ve Diyabet Derneği
Adres: Nevbahar Mah. Ahmet
Hikmet Sok. Yayla Apt. No :21
34096 Fındıkzade - İstanbul
Email:
info@cocukendokrindiyabet.org
Tel:+90 545 400 52 56

Derneğin Amacı

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet biliminin yurt
içinde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda
bulunmak, bu alanda yeni bilgileri takip ederek
bilgilerimizi güncel tutmaktır.

http://www.cocukendokrindiyabet.org

