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iki olgu çalışması var: Tijen Acarkan ve Hüseyin Nazlıkul’un 
“Postherpetik Nevralji ve toksin yüklenmesi olan Karaciğerde 
Nöralterapi Yaklaşimi” çok dirençli bir post herpetik nöralji 
olgusunun başarılı tedavisini, M. Ali Elmacıoğlu’nun “Bo-
zucu Alan ve Myofasial Tetik Nokta kaynakli kronik ağri ve 
Panik Atak hastasına Nöralterapi Yaklaşımı” olgusunu okuy-
abilirsiniz.

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile hayatımızın sıradan 
bir parçası olan elektrikli aletler, hayatımıza katkısı olduğu 
oranda  hayatımızı tehdit eder hale gelmiştir. Son makale 
CüneytTamam ve arkadaşlarının EMA’nın insan bedeni 
üzerine etkilerini araştıran bir inceleme yazısı.   

Daha öncede duyurduğumuz gibi dergimiz artık Türkiye 
Atıf Dizini ve Türk Medline dizininde indekslenmektedir. Bu 
vesileyle sizlerden daha çok vaka örnekleri ve klinik çalışma-
lar bekliyoruz. 

2-5 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen VI. Nöralterapi 
Kongresi’nde yapılan sözlü sunumları ikiye bölerek dergimi-
zin özel bölümünde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu sayıda 1. 
Bölüm yayınlanacaktır. 

Yıllık eğitim seminerleri çizelgesini her zaman olduğu 
gibi son sayfada bulacaksınız. 

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 Manu-
el Tıp Derneği) desteği ile gerçekleşecek olan ve son yıllarda 
çok popüler olan bu konu hakkında bilimsel doğruların tartı-
şılacağı Herget sempozyumuna hepinizi bekliyoruz, 

En kısa zamanda buluşmak dileğiyle, saygı ve selamlarımı 
sunarım…

Saygı ve selamlarımla
BARNAT ailesi adına  
Demet Erdoğan, MD, M.Sc.

Değerli BARNAT okuyucuları, yeni bir sayı ile tekrar se-
lamlar… Bu sayı 12. Herget Sempozyumu’nda sizlerle buluş-
muş olacak. Sempozyumun ağırlık konusu “Ağrı tedavisinde 
Ortomoleküler Tıp ve Nöralterapi” olarak planlandı. 

Vitaminler, mineraller, aminoasitler, yağ asitleri ve diğer 
destek ürünlerin tedavide kullanımı ülkemizde deyim ye-
rindeyse popüler bir konu olmuştur. Ancak neyin, nasıl, ne 
zaman ve hangi dozda kullanılacağı konusunda kafa karışık-
lıkları vardır. 

Başka bir yönden bakılırsa regülasyon olmamış vücut ve-
rilen maddelerden yararlanımı kısıtlı tutmaktadır, yani eksik 
maddenin tam biyoyararlanımı için vücut koşullarının uygun 
hale getirilmesi gereklidir. İşte tam bu nedenle eksik mad-
delerin yerine koyma tedavisinde tam başarı sağlamak için 
vücudun regülasyonunun önemini konuşacağız. Uygulamalı 
Kinesiyoloji ile eksikliklerin nasıl tespit edileceği tanıya nasıl 
gidileceği konusunda bir giriş yapacağız. Derginin son sayfa-
larında Sempozyum bilimsel programını bulabilirsiniz. 

Derginin bu sayısında da ağırlık olarak 6. Nöralterapi 
Kongresinde yapılan sunumlardan bazıları ve yanında yeni 
konular var.  

International Federation for Manual/Musculoskeletal 
Medicine (FIMM) ile    European Scientific Society of Man-
ual Medicine (ESSOMM) Yönetim Kurulu Üyesi   değer-
li  Hocamız Dr. Wolfgang von Heymann’dan çok ilginç bir 
konu hakkında bir derleme, “Pelvik ağrılar ve cinsel şiddet” 
arasındaki, istatistik verilerle belgelenmiş bağlantılar ve bu 
hastalarda Manuel Terapi.

İkinci makale Karakan ve arkadaşlarının bir klinik çalış-
ması “Kronik Bel Ağrılarında Nöralterapi uygulamalarının 
etkinliği” daha sonra olgu sunumları yer alıyor. Devamında 

12. Geleneksel Herget Nöralterapi ve  
Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu’nda 2016 
yılının son sayısı ile buluşuyoruz…
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