Editorial

Dear readers of the Journal of Epilepsy,
Despite being one of the oldest known diseases, the
pathogenesis of epilepsy has not yet been completely
clarified. Although many treatment modalities have
been developed, some 25% to 35% of patients continue to experience seizures. The disability and workforce
losses caused by this disease lead to social problems
that extend beyond the incidence rate. Examples of
social problems that come to my mind include the difficulties encountered during military service, employment, getting a driver’s license, and engaging in sports
activities. Our current issue contains an extremely important review article about regulations concerning
epileptic patients’ enrollment in the military service. I
strongly advise you to read this article.
The National Epilepsy Congress will take place May
3-6, 2018. Many awards will be distributed. Among
them, we will recognize two research articles published in our journal and send the researchers to the
European Congress on Epilepsy. We will also give an
encouragement award to the authors of two research
projects in the field of epilepsy. This year is the 45th
anniversary of the establishment of our Turkish chapter of the International League Against Epilepsy, and
we want to acknowledge this occasion. We will grant
scholarships to young researchers and we will recognize the best presentations at the meeting. However,
first, you must work hard and prepare for the congress.
We look forward to seeing you there. You may follow
the relevant announcements at the association website: www.turkepilepsi.org and the Journal of Epilepsy:
www.epilepsidergisi.com.
May positive science always illuminate your way.
I wish you all the best.
Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

Editör’den

Değerli Epilepsi Dergisi Okurları,
Epilepsi bilinen en eski hastalıklardan birisi olmasına
karşın halen tamamiyle çözülebilmiş değildir. Geliştirilen pek çok tedaviye rağmen yaklaşık %25-35 arası
değişen hasta nöbet geçirmeye devam etmektedir.
Hastalığın yarattığı özürlülük ve işgücü kaybı hastalığın görülme sıklığının ötesine geçen toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Askerlik, iş bulma, ehliyet
alma, spor yapma ilk aklıma gelen sosyal meseleler. Bu
sayımızda askerlik açısından son derece önemli bilgiler içeren bir derleme yazımız var. Bu yazıyı okumanızı
tavsiye ediyorum.
Ulusal Epilepsi Kongresi 3-6 Mayıs 2018’de gerçekleşecek. Bu kongrede pek çok ödül dağıtılacak. Şöyle bir
toparlayalım. Dergimizde yayınlanan iki araştırma makalesine ödül vereceğiz. Araştırmacıları Avrupa Epilepsi Kongresine yollayacağız. Epilepsi alanında iki araştırma projesine destek ödülü vereceğiz. Çünkü 2018 Türk
Epilepsi ile Savaş Derneği’nin 45. kuruluş yıldönümü
ve biz bunu kutlayalım istiyoruz. Kongreye katılım için
bildirisi olan genç araştırmacılarımıza kongre katılım
bursları vereceğiz. Kongrede bildirilerin en iyilerini
ödüllendireceğiz. Ama önce çalışmak ve hazırlanmak
gerekiyor. İlgili duyuruları epilepsi derneği www.turkepilepsi.org ve Epilepsi dergisi www.epilepsidergisi.
com web sayfalarından takip edebilirsiniz.
Pozitif bilim her zaman yolunuzu aydınlatsın.
Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.
Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

