
ii | Journal of Complementary Medicine, Regulation and Neural Therapy  Volume 13, Number 3 : 2019 www.barnat.com.tr

Dr. Özden Sibel ODABAŞI YILMAZ ve Dr. Hüma BÖ-
LÜK ŞENLİKCİ yaptıkları ön çalışma ile Sıkışma Sendromlu 
hastalarda Nöralterapi uygulamasının etkinliğini değerlen-
dirdiler.

Dr. Dilek DİZDAR ve Prof. Dr. Hüseyin NAZLIKUL yap-
tıkları çalışma ile Bel Ağrısı olan Hastalarda Kinesyotaping 
Uygulamasının Etkinliğini değerlendirdiler. 

 Dr. Ferda FİRDİN ve arkadaşları, yaptıkları çalışma ile 
Ilımlı Karpal Tünel Sendromunda Splint ve Tendon ve Nöral 
Mobilizasyonun etkinliğini vurguladılar. 

Dr. M. Ali Elmacıoğlu, günümüzde sık görülen ancak sık-
lıkla atlanan ‘Kronik Yorgunluk Sendromu’nda Nöralterapi uy-
gulaması sonuçlarını Chalder Skalası ve Heart Rate Variability 
(Reviquant) kullanarak etkinliğini değerlendirmek ve tedaviye 
yeni bir bakış açısı getirerek katkı sağlamayı amaçlanmıştır.

Son olarak, Diyetisyen Büşra PEHLİVAN, ‘6-24 aylık be-
beğe sahip annelerde tamamlayıcı beslenme uygulamaları ve 
annelerin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi’ çalışması ile 
beslenmenin önemini vurgulayan bir çalışma ile dergimize 
katkıda bulundu.

2020 yıllık eğitim çizelgesini her zaman olduğu gibi dergi-
mizin son sayfasında bulacaksınız.

Yeni yılda dergimize değerli çalışmalar ile katkınızı bek-
liyoruz.

En kısa zamanda görüşmek üzere…

Sevgi ve saygılarımla,

BARNAT ailesi adına
Prof. Dr. Yusuf Tamam

Değerli BARNAT okuyucuları, 

Yeni bir sayı ile yine araştırma ağırlıklı yazılar ile bilgileri-
mizi paylaşmaya ve pekiştirmeye devam ediyoruz. 

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul hocamız Doç Dr. Fatma Gül-
çin URAL NAZLIKUL ile birlikte ‘Gonartroz olan Hastalar-
da Akupunktur Uygulaması’ isimli çalışma ile toplumda sık 
görülen bir patoloji olan gonartrozda akupunkturun etkinliği 
konusunda engin bilgilerini bizimle paylaştı.

Dr. Şule ŞAHİN ONAT ve arkadaşları ‘Kronik Obstruktif 
Akciğer Hastalığının Yaşlı Hastalarda Fonksiyonel Durum ve 
Yaşam Kalitesine Etkisini’ değerlendirdikleri çalışma ile der-
gimize katkı sundu.

Dr. Gülnur TAŞÇI BOZBAŞ ve arkadaşları Overektomi-
ze Ratlarda Kemik Dayanıklığı Üzerinde D Vitamini, Ome-
ga-3 ve Egzersizin Etkisi’ isimli çalışma ile postmenapozal 
osteoporozda Omega-3’ün etkisini değerlendirdikleri bir ça-
lışmalarını paylaştılar.

Yine Dr. Şule ŞAHİN ONAT ve arkadaşları ‘Romatoid 
Artrit Hastalarında Periferik Sinirlerin Elektrofizyolojik ve 
Sonografik Olarak Değerlendirilmesi’ isimli çalışma ile RA'lı 
hastalar ile sağlıklı kontroller medyan, ulnar ve tibial sinirle-
rin morfolojisi ve elektrofizyolojisi karşılaştırılarak RA’de tu-
zak nöropatilerinin etiyolojisine yönelik değerli bir çalışmaya 
imza attılar. 
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