Editorial

Editör’den

Dear colleagues,

Sayın meslektaşlarım,

During these hot summer days, working and performing scientific activities can really become challenging
for all of us. We are all longing for a holiday. Nevertheless, we are publishing our journal. As you know, the
Journal of Epilepsy is an official publication of the Turkish Epilepsy Society. We also accept case reports on epilepsy that readers want to share, and letters to editor.
You can use this common platform to share your experiences and make yourself heard.
The Turkish chapter of the International League Against
Epilepsy was founded on May 2, 1973. In 2018 we will
be celebrating the 45th anniversary of our Turkish Epilepsy Society. We will head toward the 50th anniversary with much stronger content. As you all know, the
Turkish Chapter of the International League Against
Epilepsy is an active society, and we are achieving
many goals. We believe it is very important to provide
educational support to our members, young neurology residents, specialists, and our researchers. To this
end, we have decided to grant a 45th Year Special Project Award. Information about this award can be found
on our website (www.turkepilepsi.org.tr).
Epilepsy is a chronic disease. It may adversely affect patients for years, or even for a lifetime. It can affect many
aspects of a patient’s life. Getting a driver’s license is one
of these areas, and unfortunately, epilepsy patients are
often prevented from obtaining one. Many studies have
demonstrated that the risks associated with epilepsy
patients under medical treatment driving are considerably less than those of drunk driving. In many countries,
epilepsy patients in remission can get a driver’s license.
In our country, a relevant regulation on this issue was
implemented in 2015; however, it included a stipulation
that precluded the use of antiepileptic drugs. The Turkish Epilepsy Society didn’t agree with this decision, and
initiated a project. A draft statement prepared by the
Turkish Epilepsy Society is available at www.turkepilepsi.org.tr and we look forward to your contributions.
Don’t forget to warn epilepsy patients about the risks
of sea bathing.
I wish you a good holiday.
Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

Bu sıcak yaz günlerinde çalışmak da, bilimsel aktiviteler de herkese zor gelebiliyor. Tatil burnumuzda tütüyor. Ama biz yine de dergimizi çıkarıyoruz. Epilepsi
dergisi bildiğiniz üzere Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin yayın organıdır. Epilepsi ile ilgili paylaşmak istediğiniz olgu sunumları, editöre mektup gibi yayınları
da kabul ediyoruz. Bu ortak platformda sizler de paylaşımda bulunabilir ve sesinizi duyurabilirsiniz.
Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin kuruluşu 2 Mayıs
1973’tür. Derneğimizin kuruluşunun 45. Yıl dönümünü 2018 yılında kutlayacağız. Ellinci yıla doğru
güçlenerek yol alacağız. Bildiğiniz gibi, Epilepsi ile
Savaş Derneği aktif bir dernek, pek çok faaliyetimiz
var. Üyelerimize, genç nöroloji asistanlarına ve uzmanlarına eğitim desteği kadar araştırmacılarımıza
da destek vermeyi önemsiyoruz. Bu amaçla 45. Yıl
Özel Proje ödülü vermeyi kararlaştırdık. Bu ödülle
ilgili bilgiyi www.turkepilepsi.org.tr sitesinden elde
edebilirsiniz.
Epilepsi kronik bir hastalık. Kişiyi yıllarca etkisi altına
alabiliyor ve bir ömür boyu sürebiliyor. Yaşama dair
pek çok alanda etkileri olabiliyor. Ehliyet almak bu
alanlardan biri ve maalesef epilepsi hastaları bu açıdan engelliler. Ama yapılan pek çok çalışma kontrol
altındaki epilepsilerde araç kullanmanın risklerinin alkollü araç kullanmakla kıyaslanmayacak kadar düşük
olduğunu göstermektedir. Pek çok ülkede remisyonda epilepsili hastalar ehliyet alabilmektedir. Ülkemizde de bu açıdan bir düzenleme 2015 yılında yapıldı.
Fakat, bu düzenleme antiepileptik ilaçların kesilmesini bir zorunluluk olarak kabul etti. Dernek olarak biz
bunu doğru bulmadık ve bir çalışma başlattık. Hazırladığımız taslak metni www.turkepilepsi.org.tr sitesinde okuyabilirsiniz. Bu konuda katkılara açığız.
Sıcak yaz aylarında epilepsi hastalarını denize girmenin riskleri konusunda uyarmayı unutmayın.
İyi tatiller diliyorum.
Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

