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BNR'nin 10. kuruluş yılında 5. Nöralterapi
Kongresini geride bırakırken 10. Herget
Sempozyumuna doğru hazırlanmaktayız.
Değerli okuyucular,
8. cildin 2. Sayısı ile sizemerhaba derken, yazıma biraz
Kongreden sözederek başlıyorum.
5. kongrede bu yıl bir çok ilkler yaşandı. IFMANT’ın ilk
Uluslarasası Dünya kongresiydi, ilk defa Kongre 3 dil üzerinden simultane çeviri ile gerçekleştirildi ve ilk defa bu kadar
çok sayıda ülkeden hekimin katılımı ile gerçekleşti. İlk defa
derneğimiz tarafından BNR –Nazlıkul özel ödülü çok saygı
duyduğumuz bir Bilim İnsanına Hans Barop’a verildi.
Düzenleme Kurulu olarak bu çok dilli Kongrede yazışmalarda gerçekten başımız döndü. Bilimsel programın oluşturulması, özel konuşmacıların daveti ve oturumların düzenlenmesinde en çok Hüseyin Nazlıkul yoruldu, Yazışmalarda
en çok Tijen Acarkan yoruldu tabii organizasyon işlerinde
Meta Turizm ile birlikte Tijen Dürer’in emeği vardı. Ama
kimse bunlarla kısıtlı kalmadı, herkes herşeye koşturdu, herkes her işi üstlendi! İçimizden bir çok arkadaş bir çok metin
çevirisi yaparak bize çok yardımcı oldular. Emek harcamadan, yorulmadan olmuyor, ortaya iyi şeyler çıkarmak için çok
çalışmak gerekiyor.Bütün emeği geçenlere teşekkürü borç
biliyoruz.
BARNAT’ın bu sayısında neler var? Yayın Kurulu olarak
Kongre de yapılan sözlü ve yazılı sunumların özetlerini BARNAT dergisi kapsamında dergimizin rutin sayfa sayısı kapsamına sadık kalarak yayınlamaya karar verdik. Bu nedenle bu
özetlerin yayını bir kaç sayıda tamamlanmış olacak.
İlk sayfalarda 4 adet bilimsel makalemiz var. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul Fibromyalji Sendromunun etiyolojisi, tanısı ve
tedavisi hakkında çok detaylı bir makale hazırladı. FMS birçok semptomla karakterize kompleks bir hastalıktır. Kronik
yorgunluk sendromu, iritable barsak sendromu, iritable mesane sendromu, interstisiyel sistit gibi santral sensitivite ile ilgili başka hastalıklarla beraber görülebilir ve/veya çakışabilir.

Bu kapsamlı çalışma için kendisine çok teşekkürler.
Latent Asidoz Hiperkolesterolemi’ye sebep olabilir mi?
Bu soruyu Dr. Tijen Acarkan hazırladığı makalede cevaplıyor. Kolesterol ilaçlarının çok tartışıldığı bu günlerde konuya
bütüncül bakış açısı ve daha doğal bir tedavi imkanı sunan bu
çalışma ilginizi çekecektir.
Sonra sırada kapsamlı bir klinik çalışma ile Dr. Neslihan
Özkan’ın makalesi var. “Kas İskelet Sisteminin Tedaviye Dirençli Hastalıklarında Nöralterapinin Yeri” başlıklı bu makale
Nöralterapinin Lokomotor sistem hastalıklarının tedavisindeki etkinliğini araştırmış.
Son olarak bir vaka raporu ile Dr. Mehmet Ali
Elmacıoğlu’nun makalesini okuyacaksınız. Baş ağrılı bir
hastanın tedavisi sırasında Stellat Ganglion Blokajı Sonrası
Gelişen Hipertansiyon ve Ağrı Alevlenmesinde ortaya çıkan
klinik tablonun yönetilmesi ve Nöralterapi ile yaklaşım ve bu
tablonun sebepleri sorgulanmış. Bu sayıda çalışmalarıyla destek olan bütün yazarlara çok teşekkürler.
10. Herget Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
öncesi bu dergi elinizde olacağı için Sempozyum programını
da bu sayfalarda bulabilirsiniz. Son sayfalarda ise yukarıda da
bahsettiğim gibi 2014 Kongre Abstrakt- Özetler bölümü ve
yeni dönem eğitim programını inceleyebilirsiniz.
Bir sonraki sayımız yayınlandığında artık kış kapıya dayanmış olacak. Şimdiden hatırlatmalıyım ki, 2015 baharında
14-17 Mayıs tarihlerinde 4. kez Greifswald’e gidiyoruz. Sempozyum için kayıt yaptırmayı unutmayın!
Kalpten selamlarımla,
Dr. Demet Erdoğan, MD, M.Sc.
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