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Dear Readers,

Sevgili Okurlar,

We are pleased to present our third issue of this year.
We hope you find our articles interesting.

Üçüncü sayımızı sizlere sunuyoruz. Makalelerimizi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

The social dimension of epilepsy is being discussed
more and more. The definition of epilepsy is more than
just seizures; it also includes social, biological, and psychiatric effects. Many of you are evaluating epilepsy
and disability as members of health boards and in
polyclinics. Who do you think is disabled? What does
the definition of having seizures to the extent that
it interferes with daily activities mean to you? Other
than rare cases of progressive myoclonus epilepsy, epilepsy does not generally affect daily activities such as
eating, cleaning, dressing, walking, etc. However, epilepsy frequently prevents an individual from finding
and keeping a job because of seizures that may occur
only once a month. The diagnosis of epilepsy also reduces the likelihood of marriage. Furthermore, family
members often worry about those who have seizures
several times a month and wish to live alone. Fears
about burning oneself while cooking or aspiration of
food remain a concern. Individuals with epilepsy are
also prohibited from obtaining a driver’s license in Turkey. Isn’t all this, along with many other examples of
difficulties, cause for frustration? I think we should be
a little more flexible when evaluating disabled people.
Since it is important to discuss this issue at various
meetings, we have planned a session on this topic for
the 12th National Epilepsy Congress.

Epilepsi hastalığının sosyal boyutunu giderek daha
fazla tartışıyoruz. Epilepsi hastalığı tanımına da sadece
nöbetler değil aynı zamanda bunların sosyal, biyolojik, psikiyatrik sonuçları olduğu vurgusu eklendi. Pek
çoğunuz sağlık kurullarında, polikliniklerde epilepsi
maluliyet, engellilik değerlendirmesi yapıyorsunuzdur.
Sizce kim engellidir? Günlük aktivitelerini engelleyecek
ölçüde nöbet geçiriyor olma tanımı size ne anlam ifade
ediyor? Epilepsi kişinin yemek yemek, temizlenmek, giyinmek, yürümek vb günlük aktivitesini etkilemez ya da
nadiren (PME vb.) etkiler. Ancak, epilepsi ayda bir kere
bile geçirilen bir nöbet nedeniyle kişinin iş bulmasını,
işte tutunmasını engeller. Yemek pişirirken yanmasına,
yerken gıdayı aspire etmesine neden olabilir. Epilepsi
hastalığı tanısı konmuş olmak dahi kişinin evlenme
olasılığını azaltır. Ayda birkaç kez nöbet geçiren kişinin
evde yalnız yaşaması, yalnız kalması sıkıntılıdır, yakınlarında endişeye neden olur. Türkiye’de epilepsili birey
ehliyet alamaz. Bütün bunlar ve daha niceleri sizce de
bir engellenme değil midir? Engelli değerlendirmesi
yaparken, biraz daha esnek olmalıyız diye düşünüyorum. Bu konunun çeşitli toplantılarda tartışılmasının da
önemli ve gerekli olması nedeniyle 12. Ulusal Epilepsi
Kongresi’ne konuyla ilgili bir oturum koymayı planladık.

Let me briefly summarize some of our upcoming conferences and other activities. In addition to our regular
monthly meetings, we have a special workshop with P.
Parisi scheduled for February to discuss the relationship between epilepsy and migraines. In May, we will
hold our national congress meeting with the full general assembly. I would also like to make the important
announcement that you will now be able to watch videos of our monthly meetings on the journal website.
We especially hope to reach our colleagues who do
not live in Istanbul and cannot attend our meetings.

Yeri gelmişken, kongre ve diğer etkinliklerimizi de kısaca özetleyeyim. Aylık epilepsi toplantıları Aralık, Ocak,
Şubat ve Mart aylarında gerçekleşecek. Özellikle Şubat
ayında P. Parisi’nin de katılımıyla epilepsi ve migren ilişkisinin tartışılacağı bir çalıştay planladık. Mayıs ayında
ise genel kurullu Ulusal kongremizi gerçekleştireceğiz.
Önemli bir duyuru da aylık toplantılarımızın videolarını
web sitesinden izlemeniz artık mümkün olacak. Böylece, İstanbul dışından toplantılara katılmayan meslektaşlarımıza da ulaşmış olabileceğiz.
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