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Dear colleagues,

Değerli meslektaşlarım,

As I write this editorial, we are finalizing our preparations for World Epilepsy Day, designated by the International League Against Epilepsy (ILAE) as the second
Monday of February. The awareness campaign initiated five years ago, emphasizing prejudices and social problems related to epilepsy, continues. Among
the activities of this year, we created and shared some
great videos on social media with important messages. I would like to express our thanks to UCB Pharma
for their unconditional support of this campaign. I
encourage you to take a look at www.epilepsiicinbak.
com and to follow our Instagram account.

Bu yazıyı kaleme aldığım günlerde Dünya Epilepsi Günü
etkinlikleri için hazırlanmaktaydık. Şubat ayının ikinci
pazartesi ILAE tarafından Epilepsi günü olarak belirlenmiştir. Epilepsiye olan önyargıların, sosyal sorunların vurgulandığı farkındalık kampanyamızı değişik etkinliklerle
beş yıldır sürdürmekteyiz. Bu kampanyada bize koşulsuz
destek olan UCB Pharma şirketine de teşekkürlerimizi
iletmek isterim. Bu sene etkinlik kapsamında, çok güzel
mesajları olan videolar hazırlandı ve sosyal medyadan
paylaşıldı. Epilepsi için bak (www.epilepsiicinbak.com)
sayfasını, instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Unfortunately, the new year has brought more bad
news about antiepileptic medications. While still dealing with restrictions on the use of sodium valproate in
women of childbearing age and uncertain legislation
in this regard, the ILAE recently issued a warning about
lamotrigine. An announcement is available on the association website. In brief, the drug should not be administered to patients over 60 years of age without a
cardiac evaluation, and a cardiac evaluation should be
considered in younger patients according to cardiac
risk factors. We will follow developments on this topic.
We look forward to seeing you in person again as soon
as possible, and meanwhile, we invite you to join our
virtual National Epilepsy congress on May 28-30, 2021.

Son yıllarda, nöbet ilaçları ile ilgili kötü haberler artmakta. Na Valproat’ın doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanımındaki kısıtlamalar ve bu konuda biz hekimlerin
karşılaştığı belirsiz bir mevzuatla halen uğraşmakta iken
yeni yılda ILAE’den bir de lamotrigine ile ilgili uyarı geldi.
Bu uyarıyı dernek web sitemizde duyuruyoruz ancak burada da kısaca bahsedecek olursak, 60 yaş üzeri hastalarda kardiyak değerlendirme yapmadan ilacın verilmemesi ve 60 yaş altında ise kardiyak risk faktörlerinin varlığına
bağlı olarak kardiyolojik değerlendirmenin düşünülmesi
gerektiği vurgulanmaktadır. Konuyu gündemde tutmaya çalışacağız.

Best wishes to you all.

Değerli meslektaşlarım, sağlıklı günlerde fiziki kongrelerde tekrar görüşmek dileğiyle sizleri 28–30 Mayıs 2021’de
gerçekleştireceğimiz Ulusal Epilepsi Sanal Kongremize
bekliyoruz.
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