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Özkan’dan “Karpal tünel sendromunun Nöralterapi ile teda-

visi” 

Bu sayıda 4 tane vaka sunumu var.“İnvitro fertilizasyon 

uygulamasında bozucu alan tedavisi sonucu gelen başarı” 

başlıklı vaka sunumunu ben sizlerle paylaşıyorum. Diğer 

vaka sunumları Dr. Mustafa Karakan’dan “Dirençli Enürezis 

nokturna tedavisinde Nöralterapi”, Dr. Aziz Denli’den “Sak-

roiliak eklem disfonksiyonu” ve Dt. Tijen Dürer’den “Burning 

mouth (yanan ağız) sendromu”.

Derginin son sayfalarında Kongre bilimsel programını ve 

yıllık eğitim seminerleri çizelgesini bulabilirsiniz. Kongrede 

çok yakın bir zamanda buluşacağız ama ondan sonra 30 Ey-

lül-2 Ekim tarihleri arasında Girne/KKTC’de 12. Herget 

Nöralterapi ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu’nda sizler-

le tekrar buluşmayı çok istiyoruz. Sempozyum Konusu “Ağrı 

Tedavisinde Ortomoleküler Tıp ve Nöralterapi” olacaktır.

Ortomoleküler tıp açısından hastalıklar biyokimyasal 

dengesizliklerden meydana gelmektedir. Bu dengesizlikler 

vitamin, mineral, aminoasit, bitki ekstreleri gibi takviyelerle 

telafi  edilebilir. Bu uzun zamandır istenenve merak edilen bir 

konu. Nazlıkul Hocamız da isteğimize olumlu yanıt verince 

güzel Kıbrıs’da hem birlikte keyifl i vakit geçirelim hem de 

merakla beklenen ilginç bir konuda aydınlanalım istiyoruz.  

BARNAT Dergisini çıkaran derneklerin (Bilimsel Nöral-

terapi ve Regülasyon Derneği, Bilimsel Akupunktur ve Re-

gülasyon Derneği, Bilimsel Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon 

Derneği, Bilimsel Uygulamalı Kineziyoloji Derneği ve Ma-

nuel Tıp Derneği) desteği ile gerçekleşecek olan bu sempoz-

yuma hepinizi bekliyoruz. Son yıllarda çok popüler olan bu 

konu hakkında bilimsel doğruların tartışılacağı bu toplantıda 

güzel Kıbrıs’ta buluşmak dileğiyle!

Saygı ve selamlarımla

BARNAT ailesi adına  

Demet Erdoğan, MD, M.Sc.

Değerli BARNAT okuyucuları, yeni bir sayı ile size mer-

haba demek istiyorum. VI. Nöralterapi Kongresi öncesinde 

çıkacak olan bu sayı Kongre'de sizlerle buluşmuş olacak. Bu 

sayıda 7 makale bulacaksınız. Kongrenin ağırlık konusu “Ka-

dın ve Erkek hastalıklarında Nöralterapi yaklaşımı” olarak 

planlandı. Derginin bu sayısında da ağırlık olarak bu konu-

lara yer verdik. 

Dergimiz artık Türkiye Atıf dizininde ve Türk Medline 

dizininde indekslenmektedir. Bu vesileyle sizlerden daha çok 

vaka örnekleri ve klinik çalışmalar bekliyoruz. Dergimizi ta-

kip edenler biliyorlar, göreceli olarak küçük bir topluluk ol-

mamıza rağmen 10 yıldan beri bu yayını kesintisiz çıkarmayı 

başardık ve kendimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. 

Tamamlayıcı tıp ile uğraşan meslektaşlarımızın ilgisi ve des-

teği ile daha nice on yıllara ulaşmak amacındayız. 

2-5 Haziran 2016 tarihinde yapılacak 6. Nöralterapi 

Kongresi'nin programı yine yurt dışından gelen önemli ko-

nuşmacılarla daha kaliteli ve renkli hale getirilmiştir. Çün-

kü Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Latin Ülkelerinden bu 

kadar çok sayıda konuşmacının bir araya geldiği bir bilimsel 

Nöralterapi toplantısı yok diyebilirim. Bu geniş açılı progra-

mın oluşmasında tabii ki bütün emek Kongre Başkanımız 

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’a aittir. 

İlk makale “Erektil disfonksiyon”da Dr. Hüseyin Nazlıkul 

şöyle demektedir. Böyle hastaların çoğunlukla son çare ola-

rak başvurduğu hekimler olarak Tamamlayıcı Tıp ile çalışan 

hekimler bu hastaları tanımlama, tanıma, şimdiye kadar ya-

pılmış yanlış tedavilere devam etmeme gibi bir sorumluluk 

yüklenmektedir. Gerektiği zaman üroloji, psikiyatri uzman-

ları ile birlikte hasta değerlendirmeye alınmalıdır.”

“Vajinal fl ora bozukluğu ve Vajinit” başlıklı derleme Dr. 

Tijen Acarkan tarafından ele alındı 3. derleme Dr. Neslihan 
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