Editorial

Editör’den

Dear Readers,

Değerli Okuyucular,

I am pleased to present the July 2019 issue of Epilepsy,
the regular publication of the Turkish Chapter of the
International League Against Epilepsy.

Epilepsi dergimizin Temmuz 2019 sayısını sizlere sunuyoruz.

The use of valproate in female patients continues to
be a source of concern. Some patients have found it to
be successful in terminating seizures; however, there
are significant issues related to advising patients of
potential issues related to use during pregnancy and
teratogenicity.
The need to obtain written consent each year in order
to continue use of the medication presents numerous
difficulties, both logistical and clinical. There are many
questions of responsibility and procedure that remain
unanswered.
Kezban Aslan and Hacer Bozdemir have written a review article on this subject for the current issue. We
thank them for compiling this invited paper within a
short timeframe. In addition, in the coming months
we will have an announcement about some of the legal aspects of the subject on our website, turkepilepsi.
org.tr.
In addition, we are pleased to publicize two multicenter studies that are being carried out under the
umbrella of our association. One of these is a pregnancy study; if you have a pregnant epilepsy patient
who might be a candidate for inclusion, you can send
the relevant information to Prof. Dr. Kezban Aslan Kara,
MD, PhD, and Dr. Taylan Peköz, MD, PhD.
The second is a migraine study among idiopathic epilepsy patients conducted by Prof. Dr. Sibel Velioğlu,
MD, PhD. Detailed information about the study can be
found on the website of the association.
I wish everyone a happy and healthy summer.
Prof. S Naz Yeni, M.D.
Editor-in-Chief

Yeni bir gündemimiz var ve epilepsili hasta gören, takip
eden tüm meslektaşlarımızı meşgul ediyor: Kadın hastada valproat kullanımı. Maalesef, bu ilaçla ve sadece
bu ilaçla nöbetleri duran bir grup hasta var ve biz bu
hastalarda bu ilacı ya kesmek zorundayız ya da onam
formları alarak senede bir gebelik ve teratojenite ve
kognitif teratojenite konusunda uyarmalıyız. Ancak,
bütün bunlara hazır değiliz. Aldığımız onam formlarının nerede saklanacağı, hastaların senede bir onam
formlarını imza edip etmediklerinin takibini kimin ve
nasıl yapacağı gibi pek çok belirsiz sorunla karşı karşıyayız. Üstelik bu ilacı vermemekten kaynaklanan nöbet
artışı ve nöbet ile ilişkili komplikasyonlarda sorumluluk
kime aittir sorusunun cevabı da belirsiz. Bu konu ile ilişkili Kezban Aslan ve Hacer Bozdemir tarafından kaleme
alınan bir derleme yazımız bu sayıda yer alıyor. Kendilerine, kısa bir sürede bu davet yazısını derledikleri için
teşekkür ediyoruz. Ayrıca önümüzdeki aylarda işin hukuki boyutu ile de ilgili bir metni turkepilepsi.org.tr web
sitemizde duyuracağız.
Derneğimiz çatısı altında çok merkezli iki çalışma sürdürülmektedir. Bunlardan bir tanesi epilepsili hastalarda gebelik çalışmasıdır ve sizler de takip ettiğiniz gebe
epilepsili hastalarınız var ise bilgilerini Prof. Dr. Kezban
Aslan Kara ve Uzm. Dr. Taylan Peköz’e gönderebilirsiniz.
İkinci çalışma ise İdiyopatik epilepsilerde migren (İDEM)
çalışmasıdır. Prof. Dr. Sibel Velioğlu tarafından yürütülmektedir. Çalışma ile ilişkili bilgilere dernek web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Herkese güzel ve sağlık dolu bir yaz diliyorum.
Prof. Dr. S. Naz Yeni
Baş Editör

