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ABS TRACT
Introduction: The aim of the study was to evaluate injuries in patients with epilepsy 
and some factors associated with injury.
Met hods: This study included 126  epileptic patients who attended a neurology 
outpatient clinic of a hospital between March 2009 and March 2010.  Data were 
collected using a patient information form and an injury evaluation  form. The data 
were evaluated using percentage, mean and the Chi square test. 
Re sults: 82.5% of patients have sustained injury due to an epileptic seizure. Soft tissue 
injuries  were the most common (70.2%), followed by  head injury (61.5%), dental and 
tongue injury (%58.6), burns (24%), and orthopaedic injury (21.2%).
The most common site of burns were the upper extremities and the face (36% and 
24%, respectively). Burns occurred during cooking in 32% of cases. Five patients had 
upper extremity fractures. Four patients faced the risk of bathtub drowning. The injuries 
usually occurred at home. The significant risk factors for injury were generalized tonic-
clonic seizures and high frequency of seizures. Twenty-six patients were taken to the 
emergency unit due to an injury.
Conc lu si on: Injury is a common problem in patients with epilepsy. Dental and 
tongue injury was the most common seizure-related injury. The risk factors were 
generalized tonic-clonic seizures, and high frequency of seizures. Patients with 
epilepsy can lead normal lives but certain precautions are needed to prevent 
seizure-related injuries.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 269-273) 
Key words: Epilepsy, seizure-related injuries, risk factors for injuries,  protective 
measures
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ÖZET 
Giriş: Bu çalışmanın amacı epilepsili hastalarda  yaralanmaları ve yaralanmalarla 
ilişkili bazı faktörleri incelemektir.
Yön tem ler: Bu çalışmada Mart 2009- Mart 2010 tarihlerinde bir hastanenin nöroloji 
polikliniğinde ayakta tedavi olan 126 epilepsili hasta yer almaktadır.  Veriler 
Hasta Bilgi Formu ve Kaza Değerlendirme Formu ile elde edilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde yüzde, ortalama ve ki-kare testi kullanılmıştır.
Bul gu lar: Çalışmada hastaların %82,5’inin kazalara maruz kaldığı belirlenmiştir. En çok 
yumuşak doku yaralanmaları (%70,2) olmak üzere bunu sırasıyla baş yaralanmaları 
(%61,5), dil-diş yaralanmaları (%58,6), yanıklar  (%24) ve  ortopedik yaralanmalar 
(%21,2) izlemiştir. Yanıkların en çok üst ekstremitelerde (%36) ve yüzde (%24), yemek 
pişirme (%32) sırasında oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, beş hastada el-kol  kırığı 
olmuş ve dört hasta banyo küvetinde boğulma riski yaşamıştır. Kazaların çoğuna 
evde maruz kalan hastaları  %25’i bu yaralanmalar nedeniyle acile götürülmüşlerdir. 
Generalize nöbet tipi ve sık nöbet geçirme önemli risk faktörleri olarak bulunmuştur.
So nuç: Yaralanmalar epilepsili hastalar için genel bir problemdir. Dil ve diş 
yaralanmaları en sık gelişen yaralanmalardır. Nöbet tipi ve sıklığı önemli risk 
faktörleridir.  Yaşamlarını normal sürdürmekle beraber epilepsili hastaları 
yaralanmalara karşı korumak için etkili önlemler alınmalıdır. (Nö rop si ki yat ri    
Ar fli vi 2013; 50: 269-273)
Anah tar ke li me ler: Epilepsi, nöbete bağlı yaralanmalar, risk faktörleri, kazalardan 
koruyucu önlemler

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.
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Giriş

Epilepsili bireylerin mümkün olduğu kadar normal bir yaşam 
sürmeleri  teşvik edilmekle birlikte bazen kendileri ya da  başkaları 
için özellikle peri iktal dönemde riskli olabilmektedirler (1). Yumuşak 
doku yaralanmaları, kırıklar, diş yaralanmaları, kafa travması, trafik 
kazaları, yanıklar ve boğulmalar epilepsili bireylerde nöbetle ilgili 
en sık bildirilen kazalardır (2,3,4,5). Konuyla ilgili farklı yöntemlerle 
yapılan araştırmalarda  epilepsili bireylerin normal popülasyona 
göre travmalara daha çok maruz kaldığı ve bu travmalar sonucu 
ciddi  yaralanmalar geliştiği bildirilmektedir (6,7,8). Yapılan çalışmalar 
epilepsi nöbeti ve yaralanmalar arasında önemli bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Bu ilişkide nöbet tipi ve sıklığı ve antiepileptik 
ilaçların yan etkileri önemli risk faktörleri olarak rol oynamaktadır 
(9,10). Literatürde epilepside yaralanma riski ölüm riskinden daha 
az ilgi görmüştür. Ülkemizde ise konuyla ilgili yapılan çalışmaya 
rastlanmamıştır.   Bu çalışma epileptik nedenle gelişen kazaların 
sıklığı ve ilişkili bazı faktörlerin incelenmesini amaçlamaktadır. 

Yöntem

Örneklem
Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin nöroloji 

polikliniğinde en az bir yıl boyunca izlenmekte olan Mart 2009- 
Mart 2010 tarihlerinde polikliniğe gelen tüm epilepsili yetişkin 
bireyler oluşturmaktadır. Aktif tıbbi ve psikiyatrik hastalığı olanlar 
ve hastalık süresi bir yıldan az olanlar araştırma kapsamı dışında 
tutulmuşlardır. Örnekleme uygun toplam 126 epileptik hasta ve 
yakını ile görüşülmüştür. Sekiz hasta  hastalıklarını gizli tutmak 
istedikleri  dört hasta ise bir yıldan az bir zaman içinde tanılandıkları 
için çalışmaya alınmamışlardır. 

Veri Toplama Araçları 
Çalışmada verileri toplamak amacı ile iki form kullanılmıştır.
Hasta Bilgi Formu (HBF):  Çalışmada; hastanın yaşı, cinsiyeti, 

medeni durumu, eğitimi, çalışma durumu gibi sosyo demografik  
özellikleri ve hastalık yaşı, nöbet sıklığı, zamanı, son bir yılda 
geçirdiği nöbet sayısı gibi klinik özellikleri sorgulayan soruların yer 
aldığı bir formdur.

Kaza Değerlendirme Formu (KDF): Literatür ve daha önce 
yapılan çalışmalara (3,6,11,12,13) dayalı düzenlenen yapılandırılmış 
Kaza Değerlendirme Formu (KDF) kullanılmıştır. Hastaların son bir 
yılda  geçirdikleri epileptik nöbetlere bağlı her hangi bir yaralanma 
ve/veya kazaya maruz kalıp kalmadıkları, yaralanma tipini (yumuşak 
doku, kafa travmaları, yanık, kırık-çıkık gibi) ve yaralanmanın oluş 
zamanı,  şekli, hangi aktivite sırasında olduğu yaralanma sonrası 
tıbbi yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığına yönelik sorular 
sorulmuştur. 

Çalışmanın Uygulanması  
Mart 2009- Mart 2010 tarihlerinde nörolog tarafından epilepsi 

tanısı alan nöroloji  polikliniğine başvuran hastaların adreslerine 
ulaşılarak (epilepsiyle ilgili daha önce yaptığımız çalışmalarda da 
(11,13,14) birçok hastanın adresi bulunmaktaydı)  önce telefon 
edilmiş, çalışmanın amacı açıklanarak kendilerinden ev ziyareti 
randevusu istenmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul edenler evlerinde 
ziyaret edilerek yakınlarından birinin de bulunduğu uygun bir odada 
birebir araştırmacı tarafından  veri toplama formlarındaki sorular 

sorularak açıklamalar yazılmıştır.  Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika 
sürmüştür. Ayrıca formlarda yer alan soruların uygunluğunu kontrol 
etmek için 20 hasta üzerinde pilot çalışma yapılmış ve bu hastalar 
örnekleme dahil edilmemiştir.

Verilerin Değerlendirmesi
Veriler, SPSS (versiyon 16.0) paket programında yüzdelik 

hesabı, ortalama, standart sapma ve  ki- kare testi kullanılarak 
değerlendirilmiştir.

Bulgular

Yaş ortalaması 38,6±11,5 olan epilepsili bireylerin (min-max: 
17-68), %65,1’inin erkek,  %74.6’sı herhangi bir işte çalışmadığı, 
%67,5’inin evli  ve %42’sinin ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 
Epilepsili bireylerde nöbetlerin ortalama başlangıç yaşı 19,1+14,3, 
ortalama hastalık süresi 11,8+9,41 yıl olarak bulundu. Hastaların 
büyük kısmının Generalize tonik-klonik nöbet (GTKN) geçirdiği, 
%90,5’inin tedavi şeklinin monoterapi olduğu ve %56,3’ünün ilaçlarını 
düzenli kullanmadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Epileptik 
bireylerin %14,3’ünün (18 kişi) son bir yılda  nöbet geçirmediği, % 
45. 2’sinin (57 kişi) yılda 1-9 arası nöbet geçirdiği, %11,9’unun (15 
kişi) yılda 10-20 nöbet geçirdiği ve  % 28,6’sının (36 kişi) ise yılda 20  
üzerinde  nöbet geçirdiği belirlenmiştir. 

Çalışma grubumuzdaki hastaların %82,5’inin epilepsi nöbeti 
nedeniyle kazalara maruz kaldığı, geçirilen kaza sayısının birden 
fazla olduğu ve birden fazla kaza türü geçirdiği, en çok maruz kalınan 
kaza türünün yüz, kol bacaklarda sıyrık, ezilme şeklinde yumuşak 
doku yaralanmaları olduğu görülmektedir. Yanı sıra hastalarımızın 
sırasıyla en çok maruz kaldıkları ciddi diğer kazalar ise kafatası 
yaralanmaları (n=64, %61,5), dil-diş yaralanmaları (%58,6), yanıklar 
(n=25, %24), kırıklar (n=19, %18.3), boğulma tehlikesi (n=7, %6,7), 
trafik kazası (n=4, %3,8) ve omuz çıkığıdır (n=3, %2,9). Yanan vücut 
bölümlerinin en çok eller-kollar (n=9, %36,0) ve yüz olduğu (n=6, 
%24,0), en yemek pişirirken (n=8, %32,0) olduğu ifade edilmiştir. 
Epilepsi nöbeti nedeniyle vücudunda kırıkların oluştuğunu ifade 
eden 19 hasta ekstremitelerin en çok kırılan bölgeler olduğunu 
belirtmiş ve boğulma tehlikelerinin de genellikle (n=4) banyo 
küvetinde yaşandığı ifade edilmiştir (Tablo 1).  Hastaların % 49’unun 
(n=51) bu kazalara evde maruz kaldıkları; %25,0’inin (n=26) kazalar 
nedeniyle acil ünitesine götürüldükleri belirlenmiştir (Tablo 2). 
Ayrıca çalışmada generalize nöbet tipi ve sık nöbet geçirme 
yaralanma yönünden önemli risk faktörleri olarak bulunmuştur 
(Tablo 3).

Tartışma

Literatürde epilepsili bireylerde epileptik nöbetlere bağlı 
gelişen kazaların yol açtığı yaralanmaların epidemiyolojisine 
ilişkin farklı sonuçlar bulunmakla birlikte (3,6,7,9,15) bu çalışmada 
yer alan olguların çoğunun (%81,5) epileptik nöbet nedeniyle  
kaza geçirdiği belirlenmiştir. Bu çalışma yöntemi ile benzer olan 
epilepsili bireylerin ifadelerine dayalı yapılan  Kanada çalışmasında 
da epilepsili bireylerde nöbetlere bağlı gelişen kaza oranı yüksek 
bulunmuştur (6). Farklı sonuçların nedenleri farklı çalışma tasarımı, 
gözlem süresinin farklı olması gibi faktörlere bağlı olabilir.  Ancak 
yöntem ne olursa olsun epilepsi hastalığının yönetiminin başarısı 
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kaza oranının belirlenmesinde önemlidir. Çünkü başarılı bir şekilde 
hastalığını yöneten bireylerde kaza görülme oranının normal 
popülasyondan farklı olmadığı belirlenmiştir (16). 

Epileptik nöbete bağlı en sık gelişen yaralanmalar olan 
yumuşak doku  yaralanmaları (9,15,16,17) bu çalışmada da en sık 
belirlenen yaralanmalar olup, daha çok yüz, kol ve bacaklarda 
sıyrık, ezilme şeklinde gelişmiştir. Literatürde de belirtildiği gibi 
hastalarımızın çoğunun nöbet tipi olan GTKN,  kazalar için önemli 
bir risk faktörüdür (18) . Nöbet tipinin özelliğine bağlı düşmelerin 
fazla olması, örneklemimizde yumuşak doku yaralanmalarının 
fazla olmasına neden olmuştur. Diş- dil travmalarına ilişkin 
çalışmalar sınırlı olmakla birlikte (9,19) çalışmamızda diş kırıkları, 
diş eti kanamaları gibi ağız-diş yaralanmalarının  oldukça yüksek 
bulunması daha önce yapılan bir çalışmada da (14) belirlendiği gibi 
muhtemelen nöbet sırasında yapılan yanlış müdahalelerle ilişkilidir. 

Epileptik nöbet nedeniyle gelişen en yaygın yaralanmalardan 
biri olan kafa travmaları (6,20,21) direkt nöbet nedeniyle olabileceği 
gibi, antiepileptik ilaçların yan etkisi olan denge bozukluğu, ataksi 

Tablo 1. Hasta grubunun özellikleri (n=126)

Özellikler Sayı  ( %)

Cinsiyet (n)
Kadın
Erkek

44 (34,9)
82 (65,1)

Yaş ortalaması 38,6±11,5

Medeni durum (n)
Evli
Evli değil

85 (67,5)
41 (32,5)

Çalışma durumu
Çalışıyor
Çalışmıyor

32 (25,4)
94 (74,6)

Eğitim durumu (yıl)
Okur-yazar 
İlkokul
Ortaokul 
Lise 
Üniversite

20 (15,9)
53 (42,0)
33 (26,2)
17 (13,5)
3  (2,4)

Nöbetlerin ortalama  başlangıç yaşı (yıl) 19,1+14,3

Ortalama nöbet süresi (yıl) 11,8+9,41

Nöbet tipi (n)
Jeneralize
Parsiyel

83 (65,9)
43 (34,1)

İlaçlarını düzenli alma durumu
Düzenli alıyor
Düzenli almıyor

55 (43,7)
71 (56,3)

Son bir yılda nöbet sıklığı
Nöbet geçirmemiş 
1-9 nöbet /yılda 
10-20/yılda
21 ve üstü

18 (14,3)
57 (45,2)
15 (11,9)
36 (28,6)

Kullanılan antiepileptik tedavi şekli
Monoterapi
Politerapi

114 (90,5)
12 (9,5)

Tablo 2. Hastaların epilepsi nöbetleri nedeniyle maruz kaldıkları 
kazalar ve kazaların özellikleri

Sayı %*

Nöbetler nedeniyle kazalara maruz 
kalma durumu

Evet

Hayır

104

22

82,5

17,5
*Kaza çeşitleri (n: 104)
Yanık

Kafatası  yaralanmaları

Kırık

Omuz çıkması

Yüz, kol bacaklarda sıyrık, ezilme

Dil hasarları,diş kırıkları

Boğulma riski

Trafik kazası

25

64

19

3

73

61

7

4

24,0

61,5

18,3

2,9

70,2

58,6

6,7

3,8
Yanan vücut bölümleri (n: 25)
Eller-kollar

Yüz

Ayaklar

Göğüs 

El,kol,yüz

Yüz,gövde,ayak,bacak

Kol,bacak,ayak

9

6

3

2

2

2

1

36,0

24,0

12,0

8,0

8,0

8,0

4,0

Nasıl yandıklarına ilişkin ifadeler (n: 25)

Yemek pişirirken

Sıcak su,çay,yemek taşırken

Sobanın yanında ısınırken ya da soba 
yakarken

Sigara içerken

Etrafta sıcak materyal,sıcak su v.s

Tandırın yanında gezerken

Banyo yaparken

8

5

7

1

2

1

1

32,0

20,0

28,0

4,0

8,0

4,0

4,0

Kırılan vücut bölümleri (n:19)
Yüz kemiği

Kaburga

El-kol

Parmak

Burun

Yüz kemiği,+el-kol

Çene  

Topuk

Omuz

4

1

5

3

2

1

1

1

1

21,0

5,3

26,3

15,7

10,5

5,3

5,3

5,3

5,3
Boğulma riskinin yaşandığı yerler (n:7)

Banyo küveti

Havuz 

Irmak

4

2

1

57,1

28,6

14,3
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nedeniyle de olabilmektedir (17,18). Çalışmamızda da epilepsili 
bireylerin yarısından fazlası düşme nedeniyle kafatasında sıyrık, 
yara, bere şeklinde baş yaralanması geliştiğini ifade etmiştir. 
Hastalarımızın çoğunun GTKN geçirmeleri nedeniyle düşmelere 
bağlı kafa travmalarının fazla geliştiği düşünülmektedir. Nitekim 
bu sonucu destekleyen benzer çalışmalar bulunmaktadır (5,9,19). 
Bu  çalışmalarda ilaca uyuncun arttırılması ve baş koruyucuların 
kullanılması koruyuculuk için alınacak önlemlerden biri olarak 
bildirilmektedir 

Epileptik nöbetler nedeniyle gelişen yanıklara daha çok etkin 
epilepsi tedavisi yapılmayan üçüncü dünya ülkelerinde rastlanıldığı 
bildirilmektedir (18). Spitz ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların 
% 12’sinde (25 kişi) ciddi tıbbi tedavi gerektiren yanıklar olduğu 
belirlenmiştir (22). Yapılan toplum temelli çalışmalardan birinde de 

epilepsili bireylerde  nöbetlere bağlı yanık gelişme oranı %6,9 olarak 
bulunurken  normal popülasyonda %3,9  olarak bulunmuştur (6). 
Bu çalışmalarda , yanıkların çoğu yemek pişirme, ütü yapma, saç 
kurutma, banyo yapma gibi günlük aktiviteleri sürdürürken olduğu  
belirtilmektedir (4,23,24). Çalışmamızda da örneklemimizin çoğunda 
yemek pişirme ve yemek-çay servisi yapma sırasında yanıkların 
oluştuğu belirlenmiştir. Epileptik bireylerde yanıkları önlemeye 
yönelik geliştirilen birçok rehberde yemeklerin mikrodalga fırınlarda 
pişirilmesi, banyo yerine duş kullanılması gibi çok önemli  koruyucu 
stratejiler önerilmektedir. 

Epileptik nöbetler nedeniyle  gelişen en sık kazalardan biri de 
kırık-çıkıklardır (25,26,27,28,29). Yapılan bir meta- analiz çalışmada, 
epilepside kırık-çıkık oranı normal kontrol grubuna göre iki kat fazla 
bulunmuştur (30). Çalışmamızda da hastalarımızın %18,3’ünde 
epileptik nöbetlere bağlı kırıklar oluştuğu ve en çok el-kol kırıklarının 
geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmamızda toplam üç  epilepsili 
hastamızda oluşan omuz çıkığı benzer çalışmalarla uyumludur 
(28,31). Öte yandan epilepsili hastalar için motorlu taşıt kazaları 
önemli riskler arasındadır (32,33). 159 epilepsi 559 epilepsili olmayan 
kişilerin oluşturduğu kontrol grubu  kullanılarak yapılan bir kohort 
çalışmasında, on yıl boyunca araba kazaları nedeniyle  epilepsili 
hastaların acil üniteye başvurusu kontrol grubuna göre  yedi kat fazla 
olduğu belirlenmiştir (31). Çalışmamızda ise örneklem grubumuzdan 
sadece dört kişinin araba kazası geçirmesi daha önce aynı bölgede 
yapılan bir çalışmada da belirlendiği gibi muhtemelen hastaların bir 
çoğunun  arabasının olmamasıyla ilişkilidir (14). 

Krohn’un on yıllık retrospektif kohort çalışmasında, 14 epileptik 
ölüm olgusunun 11’i suda boğularak ölme tarzında olduğu 
saptanmıştır (34). Benzer şekilde Blisard ve McFeeley’in retrospektif 
kohort çalışmasında ise, toplam 90 ölümün %19’unun (17 kişi) nedeni 
suda boğulma olduğu ortaya konmuştur (35). Çalışmamızda dört  
hastamızın banyo küvetinde, iki hastamızın havuz, bir hastamızın ise 
ırmağa düşerek boğulma riski yaşadıkları belirlenmiştir. Ülkemizde 
de yapılacak olan retrospektif kohort çalışmalar sonucu kazaların 
neden olduğu ölümlerin belirlenmesiyle kazaların önlenmesine 
yönelik stratejilerin ciddi ve planlı bir şekilde uygulanması için 
uyarıcı olabilir.

Tablo 3. Hastaların kazalara maruz kaldıkları yerler ve müdahale 
yöntemleri
Kazalara maruz kalma yerleri (104)

Evde

Sokakta

İşyerinde

Sokak- işyeri

Ev-sokak

Ev-sokak-işyeri

Ev-hamam

Ev-işyeri

51

14

2

3

29

3

1

1

49,0

13,5

1,9

2,9

27,8

2,9

1,0

1,0

Yaralanmalara müdahale 
etme durumu (104)

Evde kendi-kendine iyileşti

Acile götürüldü

Hastaneye yatırıldı

66

26

12

63,5

25,0

11,5

Tablo 4. Hastaların  bazı klinik özelliklerine göre kazalara maruz kalma durumları 

Klinik özellikler

       Kazaya maruziyet     
Evet                            Hayır
Sayı          %           Sayı        % İstatistiksel test

Nöbet tipi (n)
Jeneralize (n:83)
Parsiyel (n:43)

63

13

75,9

30,2

20

30

24,1

69,8

χ2:24,684
P:0,000

Son bir yılda nöbet sıklığı
Nöbet geçirmemiş (n:18)

Yılda <9 nöbet (n:57)

Yılda Ω10 nöbet (n:51)

8

43

40

44,4

75,4

78,4

10

14

11

55,6
24,6
216

χ2:8,197
P:0,019

Kullanılan antiepileptik tedavi şekli
Monoterapi (n:114)

Politerapi (n:12)

74

9

64,9

75,0

40

3

35,1

25,0

χ2:0,491
P:0,483

χ2: Ki -Kare
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Genellikle epileptik bireylerde yaralanma riskinin artmasına 
yol açan bazı risk faktörleri vardır. Yapılan çalışmalarda en çok 
nöbet tipi ile yaralanma riski arasında  yüksek ilişki bulunmuştur 
(7,17,19).  GTKN, atonik ve myoklonik nöbetler bilinç kaybına neden 
olarak hastaların düşmelerine yol açtığı için yaralanma açısından 
yüksek risk taşımaktadırlar. Bu çalışmada da GTKN olan hastaların 
yaralanma riski yüksek bulunmuştur. Ayrıca, çalışmamızda nöbet 
sıklığı fazla olan hastalarımızın kazalara maruz kalma oranı 
yüksek bulunmuştur. Bu sonucu destekleyen benzer çalışmalar 
bulunmaktadır (4,7,19,36). Çalışmamızda monoterapi ya da politerapi 
ilaç kullanımı ile kaza geçirme arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmamakla beraber, olgularımızın tümünün antiepileptik 
ilaç kullanması, büyük çoğunluğunun generalize tipte nöbetinin 
olması, yarısından fazlasının ilaçlarını düzenli kullanmaması ve 
büyük çoğunluğunun ayda bir veya daha fazla nöbet geçirmesi 
gibi etmenler olgularımızda önemli risk faktörleri olarak 
değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak çalışmamızda epilepsili bireylerin çoğunun 
geçirdikleri epilepsi nöbeti nedeniyle kazalara maruz kaldıkları, 
en çok yumuşak doku yaralanmaları,  kafa travmaları, yanık, 
kırık, çıkık  gibi kazaların geliştiği; generalize nöbet tipi ve  nöbet 
sıklığının yüksekliği yaralanmalarda önemli risk faktörleri olarak 
belirlenmiştir. Çalışma sonuçları,  epileptik hastaların kazalardan 
korunmasına ilişkin önlem alınması yönünde hasta ve hasta ailesi 
eğitimlerinin yapılması gereği ve önemini vurgulamaktadır.
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