Editorial

Editör’den

Dear readers,

Değerli okurlar,

We are pleased to share with you the first 2020 issue
of the Turkish Journal of Epilepsy. We will soon be selecting the best research article published in all of the
issues of 2019 and the second and third issues of 2018
at the National Epilepsy Congress and sending the author to the European Epilepsy Congress. You can see
the results on our website.

Epilepsi dergimizin 2020 ilk sayısını sizinle paylaşıyoruz. Bu sayı ile birlikte, 2019’un tüm sayıları ve 2018’in
ikinci ve üçüncü sayılarında yayınlanan en iyi araştırma
makalesini Ulusal Epilepsi Kongresinde seçip, yazarını
Avrupa epilepsi Kongresine göndereceğiz. Sonucu web
sitemizden takip edebilirsiniz.

This year the epilepsy congress will take place May
7-10. We welcome your participation in this meeting.
Our online article submission system is still open and I
would like to remind you that we give scholarships to
researchers under 45 years of age who submit papers.
The most common problematic step in epilepsy practice seems to be establishment of the diagnosis. Misdiagnosis is common. A patient with epilepsy who has
not yet been diagnosed, a patient with psychogenic
attacks mistakenly evaluated as epilepsy, and even
more complicated cases with both attributes can be
encountered. It is a challenging environment. Our
journal publishes rarely seen cases as well as clinical
and experimental research in the field of epilepsy. This
work can be of great value to the clinician, and we
hope that you find the articles interesting. I encourage
you to keep reading.
See you at the congress.
Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

Epilepsi kongresi bu yıl 7–10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bu kongreye katılımınızı bekleriz. Halen bildiri
sistemi açıktır ve bildiri yollayan 45 yaş altı araştırmacılara burs vereceğimizi de hatırlatmak isterim.
Epilepsi pratiğinde en sıklıkla sorun olan basamak tanı
aşaması gibi görünüyor. Yanlış tanı sık. Epilepsili olgunun anlaşılamaması, psikojen atakları olan hastanın
epilepsi olarak değerlendirilmesi ve her ikisinin birlikte
olduğu daha da karmaşık olgular karşımıza çıkabiliyor.
İşimiz zor. Dergimiz epilepsi alanında klinik ve deneysel
araştırmalara yer verdiği kadar nadir görülen olguları
da yayınlamaktadır. Bu olgular klinisyen açısından değerli olabilir. Takip etmenizi tavsiye ederim.
Kongrede görüşmek üzere.
Prof. Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

