
Değerli Üyemiz, 

24. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi (UPEK), Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı'nın ev sahipliğinde ve 

Prof.Dr. Nurgün Kandemir ‘in başkanlığında 15-19 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya 

Gloria Golf Resort Otel'de gerçekleşecektir.  

Ajandanıza kaydetmeyi unutmayınız.  

 

Saygılarımızla 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

24. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet 

Kongresi 

Değerli 

Meslektaşlarımız, 

Çocuk 

Endokrinolojisi ve 

Diyabet Derneği ve 

Diyabet Çalışma 

Grubu tarafından, 

ülkemizde ilk kez 

düzenlenecek olan 1. 

Ulusal Çocuk ve 

Ergen Diyabet 

Sempozyumu, 2-5 

Ekim 2019  

tarihlerinde 

Ankara’da 

gerçekleşecektir. 

Tanısal süreçten 

tedavisine kadar 

diyabet yönetimi 

multidisipliner 

yaklaşım gerektiren 

ve yaşamın tüm 

alanlarını içeren bir 

etkinlikler 

bütünüdür. 

Çocukluk çağı 

diyabetinin yaşamın 

her alanında 

yönetilebilmesi için 

diyabet ekiplerinin 

gelişen ve değişen 

bilgi ve becerilerle 

donatılması, 

diyabetli çocuk, 

ailesi ve çevresine 

bütüncül yaklaşımın 

benimsetilmesi 

gerekmektedir ve bu 

hedef 1. Ulusal 

Çocuk ve Ergen 

Diyabet 

Sempozyumu’nun en 

önemli amacıdır. Bu 

amaç doğrultusunda 

Sempozyumda, 

diyabetin bütün 

alanlarının 

konuşulup 

tartışılacağı bilimsel 

düzeyi yüksek bir 

program 

hazırlanmıştır. Ayrıca 

Okulda Diyabet 

Programı başta olmak 

üzere diyabetteki 

sosyal projelere geniş 

yer verilecektir. Tüm 

diyabet dostlarını 

Sempozyumda 

görmeyi umut eder, 

vereceğiniz destekler 

için teşekkürlerimi 

iletirim   

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Zehra Aycan 

Sempozyum Başkanı 

Düzenleme Kurulu 

adına  

              E-Bülten 

1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet 

Sempozyumu  

Değerli Üyelerimiz, 

Sitemizin Uzman 

Görüşlerindeki 

"Endokrin Bozucu 

Kimyasallar"  bölümü 

yenilenmiştir. 

http://

www.cocukendokrindiy

abet.org/

uzman_gorusleri/70  

adresinden 

ulaşabilirsiniz 

İlgilerinize sunarız. 

Ç o cu k  
E n d o k r i n o l o j i s i  ve  

D i ya b e t  D er n eğ i  

Haziran 2019 

Bildiri özetleri için son 

gönderme tarihi 31 

Temmuz 2019’dur .Bildiri 

gönderimi sempozyum 

web sitesi 

www.uceds2019.org 

üzerinden yapılacaktır  

http://www.uceds2019.org/


Dinamik İnsülin Tedavisi ve Yapay Pankreas Toplantısı 

Okul Hemşireleri İstanbul Toplantısı 

              E-Bülten Sayfa 2 

İstanbul’daki okul hemşirelerinin katıldığı “Okulda Diyabet Programı Okul 

Hemşireleri İstanbul Toplantısı” 14 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. 

Toplantıya çoğunluğu İstanbul’daki özel okullarda çalışan 250 dolayında 

hemşire ve çocukları Tip 1 diyabetli öğretmenlerin katıldı. Toplantıda Okulda 

Diyabet Bakımı yanı sıra obezitenin önlenmesi ve okulda beslenme konuları 

da konuşuldu. 

Toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran da 

katıldı. İlk kez yapılan bu toplantı ile “Okul Hemşireliği” sisteminin 

ülkemizde gündem yapılması amaçlanıyor. Emek veren herkese teşekkürler. 

Ayrıntılı rapora  http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/574 adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Koç Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü tarafından düzenlenen 

ve Uluslararası Çocuk ve Adolesan Birliği’nin son önerileri ışığında çocuklarda 

diyabet tedavisi  ve yapay pankras konularını kapsayan eğitim programı 25 

Mayıs 2019 tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yapıldı. Toplantıya değişik 

şehirlerinden (Uşak, Isparta, Muğla, Mersin, Adana, Ankara, Çanakkale, 

İstanbul, Afyon) gelen Tip 1 diyabetliler ve aileleri, hekimler, hemşireler ve 

diyetisyenleri kapsayan yaklaşık 150 kişi katıldı. Toplantıda  Kan şekeri izlemi 

ve insülin tedavisi, okul öncesi dönemde diyabet bakımı, beslenme tedavisinde sık 

yapılan hatalar, ergenlik dönemindeki sorunlar ve hastalık günlerinde yönetim 

gibi temel konular konuşuldu  

Yeterlilik Sınavı Birincisi 

Sevgili Meslektaşlarımız, 

ÇEDD yeterlik kurulu sınav komisyonu tarafından hazırlanan, eğitimin 

değerlendirilmesini hedefleyen ve yeterlik belgesi almak için gereken adımlardan 

biri olan  Yeterlik Sınavı her yıl olduğu gibi bu yıl da kongremiz sırasında yapıldı. 

2019 yılı sınavında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan Uzm. Dr. Aydilek Dağdeviren Çakır birinci 

olmuştur. Meslektaşımız derneğimiz tarafından ESPE kongresine ulaşım, 

konaklama ve katılım ile ödüllendirilmiştir. 

Arkadaşımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/574
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/572


2. Diyabet Tedavisi İleri Teknoloji 

Kursu Ege Üniversitesi Çocuk 

Endokrinoloji ve Diyabet Bilim 

Dalı ev sahipliğinde 3-4 Mayıs 

2019 tarihinde yapıldı. 24 

katılımcının yer aldığı bilimsel 

yoğunluğu yüksek olan kursta, 

diyabet teknolojileri ile ilgili 

güncel bilgiler ışığında gerçek 

olgular üzerinden interaktif 

oturumlar düzenlendi.  

Dernek üyelerimizden Banu Küçükemre Aydın ve 

arkadaşlarının çalışması Endocrin Society'nin e-

bülteninde yer aldı. Journal of the Endocrine 

Society dergisinde yayınlanan Yenidoğanlarda 

ambigius genitalya sıklığı  ile ilgili ülkemiz ve 

dünya literatürü için çok önemli veriler sunan  

çalışmaları için üyelerimizi kutlarız. 

ÇEDD Yönetim Kurulu 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim 

Dalı ev sahipliğinde 21. Şeker Çocuklar Kampı 9-13 Haziran tarihleri 

arasında Gümüldür Denizatı Oteli’nde yapıldı. Bu organizasyona ,Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yanı sıra, S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk 

Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,  Çiğli Bölge 

Eğitim Hastanesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden de çeşitli yaş 

gruplarından Tip 1 Diyabet tanılı çocuklar katıldı. Diyabetli çocuklar, 

aktiviteler eşliğinde hem eğlenirken hem de tip 1 diyabette beslenme, 

egzersiz ve kan şekeri yönetimi ilgili bilgi sahibi oldular. 

  

2. Diyabet Tedavisi İleri Teknoloji Kursu  

“Endocrin Society” nin E-bülteninde Ülkemizden Haber 

   

 21. Şeker Çocuklar Kampı 

Sayfa 3 

http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/569
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/568
http://www.cocukendokrindiyabet.org/haber/575


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 

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 c u k  E n d o k r i n o l o j i s i  
v e  D i ya b e t  D e r n e ğ i  

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. 

Değerli Üyelerimiz, 

"Prof. Dr. Ayhan Abacı 

tarafınca 23 Mayıs 

2019 tarihinde 

anlatılan "Hipogonado

tropik hipogonadizme 

klinik yaklaşım ve 

tedavi 

yönetimi" konulu semi-

nere http://

www.cocukendokrindiy

abet.org/

e_ogrenme/24 adre-

sinden ulaşabilirsiniz.  

İlgilerinize sunarız. 

mailto:info@cocukendokrindiyabet.org
http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/24
http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/24
http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/24
http://www.cocukendokrindiyabet.org/e_ogrenme/24

