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XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji
ve Diyabet Kongresi
Değerli Meslektaşlarım,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Endokrinoloji Bilim Dalı olarak, Ulusal
Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
ile birlikte, 6-10 Ekim 2021 tarihinde
Belek/ Antalya’da düzenlenecek olan
XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve
Diyabet Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.
Çocuk Endokrinoloji alanına otuz yılını
vermiş bir öğretim üyesi olarak Ankara’da 1994 yılında ülkemizin ilk Çocuk
Endokrin bilimsel toplantısı Gazi Tıp
Pediatri Günleri - Pediatrik Endokrinoloji Sempozyumunu düzenlediğimiz
tarihten bu yana Çocuk Endokrinoloji’nin, toplantılarımızın, kongrelerimizin
büyük bir ivme ile ilerlemesini gözlemlemek gerçekten bana kıvanç vermektedir.
Kongremizde Çocuk Endokrinoloji alanında temel konularla birlikte yeniliklerin yer aldığı oturumlar, konferanslar,
paneller yanı sıra özellikle çocuk endokrinolojiye yeni başlamış yan dal uzman-

larımız için düzenlenen VII. Pediatrik
Endokrinolojiye Giriş Kursu, diyabet
ekibinin tüm paydaşlarının katıldığı XX.
Diyabet Ekibi Kursu, son yıllarda ki
gelişmeler sonucu tanı ve tedavi de
önemli bakış açısı oluşturan genetik
konusunun her yönden değerlendirildiği
II. Genetik Kursu yapılacaktır. Kongremize katılan, alanında deneyimli ulusal
ve uluslararası bilim insanları ile bilgileri paylaşma, birlikte tartışma olanağı
bulunacaktır.
Sizlerin katılımı ile 2020 yılında dünyada ve ülkemizde meydana gelen, tüm
insanlığı etkileyen COVİD-19 Pandemisi’nin ortadan kalkmasıyla, yüz yüze her
yönü ile bilimsel tartışmaların yapılabileceği şekilde 6-10 Ekim 2021 tarihinde
kongremizi Antalya’da yapabilmeyi içtenlikle dilediğimi paylaşmak istiyorum…
Antalya’da buluşmak dileği ile...
Sevgi ve Saygılarımla
Prof. Dr. Peyami Cinaz
Kongre Başkanı
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Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları
Değerli Üyelerimiz,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği eğitim
etkinlikleri kapsamında 2 yılda bir yapılan Olgu
Sunumları Sempozyumunun onuncusu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Bilim Dalı ev sahipliğinde 9-10 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu toplantıda katılımcılara, tartışma ve bilgilerini yenileme ortamı sağlayan 100’ün üzerinde olgu sunuldu.
Bilgi yoğunluğu yüksek bu oturumlar, katılımcılar
tarafından büyük ilgi ile takip edildi. Yüz yüze yapılmasını ümit ettiğimiz gelecek toplantılarda görüşmek üzere...
Saygılarımız ile,
ÇEDD Yönetim Kurulu ve 10.Olgu Sunumları Sempozyumu Başkanı ve Bilimsel Kurulu

Buyusun.org yepyeni içerikleri ile
sizlerle!
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Prof. Dr. Bedrettin Tümay Araştırma Ödülleri Birinciliği
Değerli Üyelerimiz,
Türk Pediatri Kurumu'nun Prof. Dr. Bedrettin Tümay Araştırma Ödüllerinin bu yılki birincisi, derneğimiz üyelerinden İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Gönül Çatlı ve Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar ile Dokuz Eylül Üniversitesi
Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Ayhan Abacı ve Uzm. Dr. Sezer Acar'ın aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütülen 'OXYTOCIN RECEPTOR GENE POLYMORPHISM AND LOW SERUM OXYTOCIN LEVEL ARE ASSOCIATED WITH HYPERPHAGIA
AND OBESITY IN ADOLESCENTS' başlıklı araştırma olmuştur. Araştırma TÜBİTAK ve Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği tarafından desteklenmiş bir proje olup, düşük serum oksitosin seviyesi ve oksitosin reseptör polimorfizminin hiperfaji ve obezite ile ilişkisini ortaya koymuştur.
Çalışmaları için üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
ÇEDD Yönetim Kurulu

Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları
Değerli Üyelerimiz,
Eğitim seminerleri kapsamında 18 Mayıs 2020, Salı günü, 12.00-13.10 saatleri arasında
Prof. Dr. Hasan Murat Aydın moderatörlüğünde ÇEDD Uzaktan Eğitim Vaka Tartışmaları toplantısı yapılacaktır. İlgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ÇEDD Yönetim Kurulu

Boy Kısalığı Ayırıcı Tanısında MPS
Değerli Üyelerimiz,
Mukopolisakkoridozlar, boy kısalığı kliniği ile karşımıza çıkması muhtemel bir hastalık grubudur. Pediatrik Endokrinoloji uzmanları arasında hastalıkla ilgili farkındalığı
arttırmak amacı ile 6 Mayıs 2021 Perşembe günü, 12:00-13:00 saatleri arasında, Prof.
Dr. Feyza Darendeliler’in oturum başkanlığında, Prof. Dr. Mahmut Çoker ve Doç. Dr.
Samim Özen’in konuşmacı olarak katılacakları ‘Boy Kısalığı Ayırıcı Tanısında Mukopolisakkoridozlar. Nasıl Tanı Koyalım? Nasıl Yönetelim?’ konulu canlı yayın oturumu
gerçekleşecektir. İlginize sunarız.
ÇEDD Yönetim Kurulu

Uluslararası Webinar Toplantısı
Değerli Üyelerimiz,
Novo Nordisk'in koşulsuz desteğiyle 27 Nisan 2021 Salı günü saat 12.00-13.30
arasında Prof. Dr. Malcolm Donaldson tarafından "Pubertal induction in Turner
syndrome and optimization of growth hormone" konulu, internet üzerinden canlı,
interaktif bir seminer gerçekleştirilecektir. İlginize sunarız.
Saygılarımızla
ÇEDD Yönetim Kurulu
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Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığında Ortak Rehber
Bilindiği gibi tip 1 diyabet tanısı alan çocuklarda, birden fazla dokuda otoimmün zedelenme nedeniyle çölyak hastalığı sıklığı da artmaktadır. Bu
nedenle, tip 1 diyabetli çocuklarda, tip 1 diyabet tanısı sırasında ve sonraki izlemlerde, semptomlardan bağımsız olarak doku transglutaminaz
IgA (TGA-IgA) ölçümü ile tarama yapılmakta ve buna göre endoskopik biyopsi kararı verilmekte ve biyopsi sonucuna göre çölyak hastalığı kanıtlanan hastalara glutensiz diyet ile tedavi başlanmaktadır. Pediatrik endokrinologlar, pediatrik gastroenterologlar ve aileler açısından, çölyak
hastalığı tanısının konulmasının yanı sıra gereksiz endoskopiden kaçınmak oldukça önemli ve hala süregelen tartışma konularından birisidir.
Ayrıca, endoskopi endikasyonu ve sonraki süreçlerin yönetimi hakkında ülkeler ve merkezler arasında farklılıklar bulunmaktadır.Bu rehber, tip
1 diyabetli çocuklarda çölyak hastalığı tanısı konma süreci ve glutensiz diyet önerilmesi konularında, ülkemizdeki verileri, güncel literatür bilgilerini ve uluslararası kuruluşların önerilerini dikkate alarak, her iki derneğin yönetim kurullarınca belirlenen ve isimleri metnin sonunda bulunan kişilerin katkıları ile hazırlanmıştır.
Yararlı olmasını diler, saygılar sunarız.

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.

Çocuk Endokrinoloji ve Gastroenteroloji Ortak Sempozyumu
Değerli Katılımcılarımız,,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Türk Çocuk Gastroentereloji Hepatoloji
ve Beslenme Derneği olarak 18 – 19 Haziran 2021’de düzenleyeceğimiz ‘‘ Çocuk
Endokrinoloji ve Gastroenteroloji Kesişim Noktaları Ortak Sempozyumu’’ adlı
etkinliğimizi uzaktan canlı toplantı programı şeklinde gerçekleştireceğiz.
Sizlerin katılımı ve desteği toplantımızın değerini ve verimini yükselterek, yeni
çalışmalar için ilham kaynağı olacaktır. 18 – 19 Haziran 2021’de buluşmak dileği ile...
Saygılarımızla,

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği - Türk Çocuk Gastroentereloji Hepatoloji
ve Beslenme Derneği

15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü
Değerli Üyelerimiz,
Bilindiği gibi her yıl 15 Nisan tarihi ülkemizde "Büyümenin İzlenmesi" günü olarak anılması nedeni ile sağlıklı büyümenin ve büyümenin
izlenmesinin önemini topluma anlatmak ve hatırlatmak üzere derneğimiz olarak sosyal medya içerikleri (görseller ve videolar) hazırlanıp
üyelerimize gönderilmişti. Olabildiğince çok kişiye doğru mesajların
doğru kaynaktan iletilmesi amaçlı olan bu çalışmaları, üyelerimiz
kendi iletişim kanallarından da paylaşarak bu alandaki farkındalığa
önemli katkılarda bulunmuştur. İlginize teşekkür ederiz.
Saygılarımız ile
ÇEDD Yönetimi

Değerli Üyemiz,
Derneğimizin sürekli eğitim etkinliklerinin bir parçası olan Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu (PEİK) bu yıl 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak
yapılacaktır. Pediatrik Endokrinoloji uzmanlık eğitimi alan asistanlar ve uzmanlara yönelik hazırlanan programın bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilecek olması
nedeniyle, PEİK Düzenleme Kurulu daha geniş bir katılımın uygun olacağına
karar vermiştir. Daha önce Pediatrik Endokrinoloji Giriş Kursuna katılmış ama
henüz PEİK’e katılmamış tüm asistanların kursa katılması beklenmektedir.
Ayrıca dileyen uzman ve öğretim üyeleri de kursa ücretsiz olarak katılabilecektir. İlgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
ÇEDD Yönetim Kurulu

Değerli Üyemiz,
Teknoloji kullanımındaki artışa karşın tip 1 diyabet tedavisinde beslenme yönetimi ve karbonhidrat sayımı ön
sıralardaki önemini korumaktadır. Koç Üniversitesi Çocuk
Diyabet Ekibi'nin oluşturduğu diyabetlilere yardımcı olacak uygulamayı Appstore ve Playstore’dan ücretsiz olarak
indirilebilir, diyabetli olgu ve ailelere duyurabilirsiniz.
İlgilerinize sunarız.
ÇEDD Yönetim Kurulu

Değerli Üyemiz,
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından pediatrist ve çocuk endokrinolojisi hekimlerinin kullanımına yönelik, derneğimiz kaynaklarından faydalanılarak hazırlanan; tanı-tedavi algoritmaları, geçiş formları, uzlaşılar ve rehber tabloların yer aldığı
ÇEDD Rehber uygulamamız yenilenen içeriği ile sizlerle. Appstore ve Playstore’dan
indirebilirsiniz. İlgilerinize sunarız
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

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

