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Başarılı bir yılın ardından...
After a successful year...
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Sevgili meslektaşlarım, sevgili BARNAT okuyucuları,
BARNAT’ta çok sayıda araştırma çalışması içeren yeni
bir sayı ile karşınızdayız. Sevgili Editörümüz Prof. Dr. Yusuf
Tamam ve ekibi çok başarılı bir sayıya imza atmış. Bu sayıda
okuyacak olduğunuz bazı çalışmalar şöyle: Rotator Manşon
ilişkili omuz ağrısında intraartiküler kortikosetroid enjeksiyonuna kıyasla Nöralterapi etkinliğinin kısa dönem sonuçları: Ön Çalışma, Migren hastalarına Bütünsel Nöralterapi yaklaşımı, Fibromiyalji sendromunda Nöralterapi etkili midir?,
Servikojenik baş ağrısının tedavisinde lokal anestezik enjeksiyon tekniklerinin karşılaştırılması, Kronik koksidinili hastalarda intrarektal levator ani relaksasyon tekniğinin ağrı ve
fonksiyonlar üzerine etkinliği; Vaka Kontrol Çalışması, “Kronik Pelvik ağrıda Nöralterapinin etkinliği; Olgu Sunumu.
Derginin bu sayısındaki çalışmalar birbirinden güzel ve
değerli. Yazıları ile dergimizi zenginleştiren bilim insanlarının her birine yürekten teşekkür etmek ve desteklerini çok
önemsediğimi belirtmek isterim.
Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbı paradigma itibari
ile birçok tıp sistemine benzerlik gösterse de, başlıca ayrıştığı
nokta, modern gelişmeler ve regülasyon yöntemlerini sentezleyerek, hastalığın tüm altta yatan gerçek nedenlerine yönelik
bütüncül çözümler sunmaya çalışmasıdır.
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Bu yıl arkamızda çok başarılı bir yıl bırakıyoruz. IV. Dünya Nöralterapi Kongresini ve VII. Ulusal Nöralterapi Kongresini BNR ve IFMANT öncülüğünde Haziran 2018’de ve
14 Geleneksel Herget Nöralterapi Sempozyumunu Ekim
2018’de başarı ile gerçekleştirdik. Bu yıl içinde önümüze büyük hedefler koyduk. Yoğun bir eğitim programı planladık.
Bunun yanı sıra uluslararası arenada BARNAT ekibini temsil
etmek için pek çok bilimsel etkinliğe konuşmacı olarak katılacağım. 30.10-04.11.2018 tarihleri arasında Yusuf Tamam
hocamla 52. Baden Baden kongresinde BARNAT ve BNR’yi
en üst düzeyde temsil ettik. BARNAT ekibi ve bu dergiyi çıkaran dernekler ve Regülasyon Federasyonumuzla birlikte
30.05-02.06.2018 tarihleri arasında 560 Yıllık Ernst-MoritzArndt-Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsünde
V. Greifswald BNR Sempozyumu’nu gerçekleştireceğiz.
Bu sempozyum artık geleneksel bir hale geldi. Yine her yıl
Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Herget – Nöralterapi Sempozyumu; BNR’nin kuruluşundan bu yana, her yıl
farklı bir konu ele alınarak, Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı
Yaklaşımı, sorunun kaynağı ve çözümünün tüm yönleriyle
derinlemesine ele alındığı, bilginin aktarıldığı önemli bir bilimsel buluşma platformu olarak gerçekleştirilmektedir.
Her BARNAT ailesi mensubunun bu yıl gerçekleştireceğimiz etkinlikler için birer elçi gibi çalışıp destek vermesi,
katılması, yazı yazması, kongre ve sempozyumlarda sunum
yapmayı talep etmesini istiyorum.
Tamamlayıcı tıbbı ülkemizde hak ettiği yere hep beraber
taşımak dileğimle…
Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Hüseyin Nazlıkul, MD, Prof.
BNR Başkanı (President of BNR),
IFMANT 2. Başkanı (Vise President of IFMANT)
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10 Milyar Probiyotik + Prebiyotik
Etken Maddeler

Günlük Porsiyon (1 kapsül-450 mg)

Lactobacillus Acidophilus DDS®-1

18,38 mg

Lactobacillus Plantarum

UALP-05

12,25 mg

Lactobacillus Rhamnosus UARL-06

12,25 mg

Lactobacillus Paracasei

UALpc-04

6,13 mg

Bifidobacterium longum

UABL-14

12,25 mg

Fruktooligosakkarit

(FOS)

17,5 mg

Neptune Daily Probiotic, bir kapsülde 1010 kob probiyotik mikroorganizma içerir.

