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Dear colleagues,

Değerli meslektaşlarım,

I hope that this issue finds you and your family healthy
and at peace. The COVID-19 pandemic presents many
challenges, but our efforts will not be wasted, and ultimately, humans will defeat this virus and the pandemic
will end. The experience we have gained and what we
will continue to learn in this period will be a contribution to future generations. In this issue, we are pleased
to share an article that compiles the current experience
and information we have about epilepsy management
during the pandemic. Of course, this article contains
our understanding of today; this may change over time.

Bu sayımızın sizi ve ailelerinizi sağlıklı ve huzurlu bulduğunu umarım. Çabalarımız boşa gitmeyecek ve tabii ki
insanoğlu bu virüsü de yenecek ve pandemiyi sonlandıracaktır. Bu dönemde edindiğimiz tecrübeler sonraki nesillere katkı sağlayacaktır. Bu sayımızda Covid-19
pandemisinde epilepsi yönetimi ile ilişkili elimizdeki var
olan deneyim ve bilgileri derleyen bir yazı paylaşıyoruz.
Elbette bu yazı bugünkü anlayışımızı içeriyor, zaman içerisinde değişimler olabilir.

In recent months, work and home life have been altered
as a result of measures implemented for public health.
Many of us try to use the new circumstances productively, reading more articles and working on theses,
for example. Furthermore, we are planning to hold the
previously postponed National Epilepsy Congress on
September 10–13, 2020. This is a very courageous decision since the European Epilepsy Congress has been
postponed until 2022. While we fully recognize the
attendant concerns, our community is small and our
congress hotel is large and spacious, which should allow us to maintain social distancing protocols during
the congress. All of the necessary precautions are being
taken. We especially hope that our young doctors who
do not have existing health problems will come to the
congress and support us.
May the second half of the year bring health and peace.
See you at the congress.
Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

Bu süreçte iş-ev arasına sıkışarak bir yaşam sürdük. Pek
çoğumuz bu dönemi de verimli geçirmeye çalıştı, okunacak makaleler, yazılacak tezler elden geçirildi. Halen
içimizde endişeler olsa da ertelediğimiz Ulusal Epilepsi
Kongresini 10–13 Eylül’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Bu bayağı cesaret isteyen bir karar çünkü Avrupa Epilepsi kongresi 2022 yılına ertelendi. Ancak camiamızın
küçük, kongre otelimizin büyük ve ferah oluşu kongre sırasında sosyal mesafemizi koruyabileceğimiz umudunu
vermektedir. Gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Sağlık
sorunları olmayan genç doktorlarımızın kongreye gelerek bize destek olacakların umuyoruz.
Senenin ikinci yarısının sağlık ve huzurla geçmesi dileğiyle.
Prof. Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

