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“Nöralterapi Yönetmeliğinin yayınlanması
ile hem eğitimlerin hem de Nöralterapinin
kimler tarafından ve nasıl uygulanacağının
standartlarının belirlenmesi vasıtasıyla
bu yöntem daha yüksek bir ivme
kazanacaktır.”
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17. sayımızdan beri geçen zaman
içinde pek çok gelişme oldu. Neredeyse
her hafta sonu yapılan seminerler dışında Greifswald sempozyumunun üçüncüsünü de geride bıraktık. Ancak bu yıl
bahar Nöralterapistlere müjdeli geldi.
Belki duymuş olabilirsiniz Sağlık Bakanlığı 28-29 Mart 2013 tarihlerinde
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bağlı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Dairesi Türkiye’
de uygulanan bu yöntemler Hakkında
bir Mevzuat Çalışması Yaparak, Merkez
Standartlarının Belirlenmesi ve Denetlenebilmesine Yönelik bir Çalıştay” gerçekleştirdi.
Çalıştaydan önce Dernek Başkanımız Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ilgili
Daire Başkanı ile görüşmüştü. Birçok
Tamamlayıcı Tıp yöntemi arasında Nöralterapinin de konuşulduğu bu çalıştaya Dernek olarak davet edildik ve çalıştay sonunda IFMANT ve IGNH’a uygun
olarak hazırlanan Yönetmelik taslağını
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
sunduk. Ayrıca tekrar görüşme talebimizi ilettik.
Ümit ediyoruz ki, Nöralterapi Yönetmeliğinin yayınlanması ile hem Eğitimlerin hem de Nöralterapinin kimler
tarafından ve nasıl uygulanacağının standartlarının belirlenmesi ile bu yöntem
daha yüksek bir ivme kazanacaktır.
Çalıştayda dikkatimi çeken bir detaydan bahsetmeden geçemeyeceğim.
Bilimsel, tıbbi uygulamalar yanında
Alternatif diyebileceğimiz bilimsel temelleri kesin olmayan bazı yöntemlerde konuşuldu. Umarım bunlar iyi ayırt
edilir ve çok olumlu başlayan bu süreç
amacına ulaşarak sonlanır.
9-11 Mayıs 2013 de 3. Greifswald
Sempozyumu için Almanya’da idik.

Derneğimizin iki yılda bir düzenlediği
Greifswald sempozyumunun bilimsel
programı teorik ve pratik olarak çok
iyi planlanmıştı. Bu programı Hocamız
Hüseyin Nazlıkul, Dr. Hans Barop, Prof.
Dr. Jürgen Giebel, Prof. Dr. Thomas
Koppe birlikte hazırladılar. Konular ikiye bölünmüştü sabah oturumunda önce
genel konular ve sunumlar vardı. Öğleden sonra ise önce anatomi salonunda
kadavra başında işlenecek konuların
teorik bilgileri verildi bu bilgiler ışığında
kadavra başında pratik yapıldı. Arkasından da yine aynı konularda enjeksiyon
pratikleri yapıldı.
Bu sefer Hocamız bizimle değildi,
biz O’nun yokluğunda işlerin yolunda
gitmesi için elimizden gelen çabayı harcadık. Bir çok arkadaş bu konuda çeşitli
şeyler yazmışlar, organizasyonun başarılı geçtiğini söylemişler ve bize teşekkür etmişler. Sağolsunlar ben de onlara
teşekkür ediyorum, hepsi bir bütünün
parçası olarak sonsuz özveri ve hoşgörü
ile bize destek oldular. Ayrıca eğitmen
arkadaşlarım sevgili Dr.Tijen Acarkan,
sevgili Dt. Tijen Dürer, sevgili Dr. M.
Ali Elmacıoğlu ve Sevgili Dr. Nesrin
Sezen’e çok teşekkür ediyorum, Sayın
Hocamız Prof. Dr. Cihan Aksoy ise yanımızda bize tam bir destek ve kuvvet
oldu, saygılarımı sunuyorum.
Sorunsuz olarak gittik geldik çok
şükür, ama burada Aslan payı yine Hüseyin Bey’e ait. Çünkü bu organizasyonun tamamı kendisi tarafından planlandı.
Pratik masalarının organizasyonundan
akşam yemek yiyeceğimiz restaurant’a
kadar her şey belliydi zaten. Biz zaten
en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir
programın sorunsuz yürümesini sağladık.
İnşallah bir daha Hocamız başımızdan eksik olmaz, en çok öfkelendiğim
şey ise Doğum günü organizasyonumu-
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zun bozulması oldu. Sanki O’nun yerine kitabını aldık gittik, sunum yaparken
bir ara baktım kitap kürsünün üzerinde
duruyor ve fotoğraftan bana doğru gülümsüyor. O kuvvetle sunumu tamamladığımı hatırlıyorum.
Şimdi sıra dergide yer alan makalelerin tanıtımına geldi. Yine iyi konulardan
oluşan güzel bir sayı hazırladık sizler
için…
Bu sayıda Hüseyin Nazlıkul tedavisi çok zor bir hastalığın, Tinnitusu’un
Tamamlayıcı Tıp ile tedavi imkanlarını
masaya yatırdı. Özellikle Nöralterapi ve
destek olarak Manuel terapi yaklaşımını
anlatan bu yazıda Tinnitus tedavisi için
çok önemli ipuçları bulacaksınız. KBB,
Nöroloji ve diğer uzmanlık alanlarında
çok kolay çözüm bulunamayan bu hastalıkla Tamamlayıcı Tıp desteğiyle başa
çıkılabilir. Ancak Sayın Nazlıkul’un da
dediği gibi;
“Tinnitus rahatsızlığı hasta psikolojini belirgin bir şekilde etkilemektedir.
Yurt dışında KBB uzmanlarının yanı sıra
onların uyguladığı tedaviye destek sağlamak amacıyla tamamlayıcı tıp metotları
yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Fakat

Türkiye’de tamamlayıcı tıbbın hala hak
ettiği yerde olmadığı ortadır.”
Donuk Omuz Dr. Tijen Acarkan tarafından anatomi, patofizyoloji ve patolojisi ile ele alındı ve bu büyük eklemin
Manuel Diyagnoz ile teşhisi ve Nöralterapi ile tedavisi anlamında çok detaylı ve
başarılı bir yazı okuyacaksınız.
Ben ise bu sefer IVF tedavisi için
başvuran hastalarımın (2006-2013 yılları
arasında) kaydettiğim bilgileri ile vardığım sonuçlardan yola çıkarak Nöralterapinin Yardımcı Üreme Tekniklerinin
başarısına katkısını inceledim. Bilindiği
gibi bu yöntemlerin maliyeti çok yüksektir. Nöralterapinin tedavi protokolüne girmesi ile hastaların gebe kalma
şansının artması, dolayısıyla deneme sayısının azalması, böylece maliyetin azaltılaması mümkün olacaktır.
Dr. M. Ali Elmacıoğlu, Dr. Mustafa
Karakan’dan “Kronik Ağrı Hastalarında eşlik eden Hastalıkların Nöralterapi
bakış açısı ile değerlendirilmesi” başlıklı
yazıda Kronik ağrılı hastanın bütünsel
bakış açısı ile detaylı sorgulanması, kas
iskelet sistemi ve iç organların bütünlük

içinde irdelenmesi ve Nöralterapi ile tedavide imkanlar değerlendirilmiş.
Sonra Greifswald sempozyumuna
katılan arkadaşlarımızın izlenimlerine
yer verdik. Arkasından ise Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Tijen Acarkan
Ocak ayından beri yapılan eğitimleri
özetle anlattı…
Son sayfalarda yıllık eğitim programımız var her zamanki gibi ve son olarak sizlere 21-22 Eylül’de yapılacak olan
9. GELENEKSEL HERGET NÖRALTERAPİ VE TAMAMLAYICI
TIP SEMPOZYUMU’ nu hatırlatmak
istiyorum. İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri,
Maçka’da yapılacak. Geçen yıl bu mekan
beğenildi ve biz de aynı yeri tercih ettik.
Konu geniş kitleleri ilgilendiren bir başlık içeriyor; ANTİ AGİNG
Eylül de görüşmek üzere
Saygı ve selamlarımla,
Dr. Demet Erdoğan
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