E-Bülten
14 Kasım Dünya Diyabet Günü
14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla, farkındalığı arttırmak amacı ile yurt
genelinde çeşitli merkezlerde etkinlikler düzenlendi. Diyabetli çocukların ve ailelerinin
dahil olduğu bu organizasyonlarda, hem eğlenceli vakit geçirildi hem de diyabet
hakkında toplumun dikkati çekildi.

EURO 2020 elemeleri Türkiye-İzlanda karşılaşması
öncesi ve sonrası pankartlar açıldı. Küçük
diyabetlilerimiz Milli Takımla sahaya çıktı.

Çocuk
Endokrinolojisi ve
Diyabet Derneği

Kasım 2019

Pınar Karşıyaka-Galatasaray basketbol maçında Pınar Karşıyaka
takımı sahaya, "Hepimiz 1'iz" pankartı ile çıktı. Pınar
Karşıyaka'nın yıldız basketbol takımıyla diyabetli çocuklar
arasında bir gösteri maçı yapıldı

Özlem, Saygı ve Minnetle
Anıyoruz

Dr Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mardin Devlet
Hastanesi ve Hitit Üniversitesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri

I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
I. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu 3-5 Ekim
2019 tarihinde 150 kişinin katılımı ile Ankara’da yapıldı.
Başkanlığını Prof. Dr. Zehra Aycan’ın yaptığı
sempozyumda diyabet yönetimindeki temel yaklaşımların
yanı sıra diyabet tedavi ve izlemindeki son yeniliklere yer
verildi. Bu programa Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı Yetkilileri ile öğretmenler ve diyabetli çocuk ve
ailelerinden oluşan 280 kişi katıldı. 2010 yılından bu yana
uygulanmakta olan ‘Okulda Diyabet Programı’nın
birincisi gerçekleştirilen Çocuk ve Ergen Diyabet
Sempozyumunun içinde yapılandırılması ile Milli Eğitim
ve Sağlık Bakanlığı Yetkililerinin diyabete gönül vermiş
diyabet ekipleri ile işbirliği güçlendirilmiş oldu.
Sempozyumda 12 sözel, 19 kısa sözel, 11 poster sunumu
oldu. Sözlü bildiri ödülleri verildi. Sözlü bildiri birincilik
ödülünü iki çalışma paylaştı. Ödül alan katılımcıları
tebrik ederiz.

Değerli
Üyelerimiz,
Kurumunuzda, 14
Kasım Dünya
Diyabet Günü
kapsamında
yapılan
etkinliklerinizi
bizimle paylaşın,
web sitemize
ekleyelim.
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8. Temel Endokrinoloji Kursu
Derneğimiz eğitim etkinlikleri kapsamında yer
alan Temel Endokrinoloji Kursu’nun sekizincisi Dokuz Eylül ve Ege
Üniversitesi Tıp Fakülteleri tarafından 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Kursa, ülkemizin çeşitli üniversite ve sağlık
kurumlarından akademisyen, uzman ve yan dal uzmanlık öğrencisi
düzeyinde 11 kursiyer katıldı.
Bir "temel bilim" olarak endokrinolojide yer alan ana kavramların,
organizma, organ, doku ve hücre düzeyinde gözden geçirildiği kursa
çeşitli alanlarda çalışan akademisyenler katkıda bulundu. Bu kursu ilk
defa hayata geçiren ve şu anda Mississippi Üniversitesi'nde görev
yapmakta olan Prof. Dr. Ali Kemal Topaloğlu da internet üzerinden
yaptığı sunumla deneyimlerini bizimle paylaştı. Kurs katılımcıları
tarafından endokrin organogenez ve embriyoloji, gelişimsel endokrinoloji,
homeostaz/feedback kavramı ve çeşitli hormonlar ile reseptörleri
konularında sunumlar yapıldı. Kursun sonunda İzmir şehir merkezinin

11. Türkiye Diyabet Parlementosu
14 Kasım Dünya Diyabet Farkındalık Günü kapsamında Ankara’da düzenlenen 11. Türkiye Diyabet
Parlementosu’na derneğimizi temsilen Dernek Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Aycan katıldı. Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Sn Zehra Zümrüt Selçuk, Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı, İlaç
Eczacılık Kurumu ve SGK’nın üst düzey yöneticilerinin yanında ilaç ve tıbbi cihaz firma temsilcileri, ilgili sivil
toplum kuruluşları yöneticileri, diyabetli bireyler, çocuklar ve ailelerin katıldığı toplantıda ülkemizde
diyabetin güncel sorunları tartışıldı. Derneğimizi temsilen diyabet ile ilgili sorunlarımızı dile getiren Dr.
Aycan’ın konuşmasına SGK Başkanı, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı, Milletvekilleri ve Sivil Toplum
Kurumlarından tam destek geldi ve çocukların ayrı kapsamda değerlendirilmeleri konusunda görüş birliği
oluştu.
Derneğimiz konu ile ilgili SGK girişimini resmi olarak da yaptı. Diyabetli çocuklarımız ve ailelerimiz için
yaptığımız girişimlerin sonuç bulması dileklerimizle…
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu

İlk Nesil Yapay Pankreas ve İleri Teknolojiler Sempozyumu
Koç Üniversitesi Pediatrik Diyabet Günleri kapsamında 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
toplantıya, ülkemizin farklı illerinde 200 kadar doktor, hemşire, diyetisyen, hemşirelik fakültesi öğrencisi ve Tip
1 diyabetli aileleri katıldı.
Toplantıda ilk olarak Prof. Dr. Şükrü Hatun, Uluslararası Çocuk ve Adolesan Birliğin 2018 yılında yayınladığı
uzlaşı belgelerindeki önemli noktaları özetleyerek, günümüzde güncel Tip 1 diyabet
tedavisi yaklaşımlarını anlattı. ABD’de diyabet teknolojileri alanında uzman, Yale Üniversitesinde Doç. Dr
Eda Cengiz ve Barbara Davis Diyabet Merkezi’nde Yrd. Doç. Dr. Halis Kaan Aktürk’ün de katkıları ile İlk
Nesil Yapay Pankreas Sistemleri ve ötesindeki gelişmeler ayrıntıları ve uygulamaya dönük yönleri ile ele
alındı. Doç. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu ve diyetisyen Tuğba Gökçe Koç Üniversitesi Çocuk Diyabet Bölümü teknoloji
ve beslenme planlanması konusundaki yaklaşımlarını özetledi ve toplantıda ayrıca Prof. Dr. Yankı Yazgan
Diyabet ve Kronik Stres konulu bir konuşma yaptı. Toplantıda 670 G sistemini kullanan Egemen Sarıca ve ailesi
de kendi deneyimlerini paylaştılar. Katılanların aktif soru ve katkıları ile zengin bir içerik kazanan toplantı,
hem yeni nesil teknolojilerin kullanımı hem de klasik diyabet tedavisi konusunda ortak düşünme
imkanları sağladı.
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ÇEDD-REHBER Yayında
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları ve çocuk
endokrinolojisi hekimlerinin kullanımına yönelik,
derneğimiz kaynaklarından faydalanılarak
hazırlanan; tanı-tedavi algoritmaları, geçiş formları,
uzlaşılar ve rehber tabloların yer aldığı ÇEDDREHBER uygulamamız yayında!
App store ve Google play’den bu uygulamayı
indirebilirsiniz.
İlgilerinize sunarız.

Çocuklarda Obezite Beslenme Sempozyumu
Değerli Katılımcılar
Her yıl artış gösteren çocukluk çağı obezitesi birçok hastalığın habercisidir. Obezite çağımız yaşam koşullarının yarattığı
hareketsizlik ve beslenme bozukluğu sonucu oluşmaktadır. Obeziteye yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması ve
hareketli yaşam koşullarının sağlanması obezite ile mücadelenin ana hedef olmalıdır. Obezite oluşmasını önlemek
koruyucu hekimliğin amaçlarındandır. Çocukları ve aileleri bu konularda bilgilendirmek, farkındalık yaratmak
görevimizdir.
Obezitenin neden olduğu komorbiditeleri ve çocuklarda sağlıklı beslenmeyi tartışmak, obezitenin büyümeye etkisini de
konuşmak amacı ile Çocuk ve Ergen Obezite Derneği tarafından düzenlenen bu sempozyuma tüm hekimlerin ve sağlık
mensuplarının (Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire) katılımını bekliyoruz. 10 Ocak 2020’de buluşmak üzere sağlıklı
günler dilerim.
Prof. Dr. Peyami Cinaz
Çocuk ve Ergen Obezite Derneği Başkanı

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
Değerli Üyelerimiz,
XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji
Bilim Dalı ev sahipliğinde, 15-19 Nisan 2020 tarihinde
Antalya’da düzenlenecektir. Bilimsel programımız web
sitesinde yer almaktadır. Bildiri özetlerinizi bekliyoruz.
Ayrıntılar için; https://upek2020.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

5. Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneğinin
sürekli eğitim etkinliklerinden olan Pediatrik
Endokrinoloji İleri Kursunun beşincisi 28 Kasım-1
Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılacaktır.
Çeşitli üniversitelerden 13 öğretim üyesinin
eğitimci olarak yer aldığı ileri kurs programı daha
önce giriş kursunu tamamlamış olan 19 yan dal
uzmanlık öğrencisinin katılımı
ile gerçekleştirilecektir. Kurs programına http://
www.cocukendokrindiyabet.org/uploads//
PEIK_PROGRAM_2019.pdf adresinden
ulaşabilirsiniz. Eğitimci ve kursiyer tüm
katılımcıları tebrik ediyor, başarılı bir kurs
olmasını diliyoruz.
ÇEDD Yönetim Kurulu

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

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.

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

