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Elmacıoğlu’na ait. İkinci derleme Neslihan Özkan imzalı, 

“Fibromiyalji sendromunda bütüncül yaklaşım”, diğer bir der-

leme “Depresyona tamamlayıcı tıp yaklaşımı” Tijen Acarkan 

ve Hüseyin Nazlıkul tarafından yazıldı. 

Değerli Hocamız Ali Meriçli ise “Nutrasötiklerin insan 

sağlığına katkıları” konusunu işledi. Son derleme Pınar Yalçın 

Bahat tarafından yazıldı, “Endometrioziste nöralterapi yak-

laşımı”

Son kısımda iki olgu sunumu var. “Piriformis sendromu 

ve lomber disk hernisi birlikteliği olan hastanın nöralterapi 

ile tedavisi” Gülçin Uğurlu ve “Dirençli bir fasiyal paralizi ol-

gusunda nöralterapi ile çözüm” Demet Erdoğan ve Oğuz Bak 

tarafından yazıldı. 

BARNAT grubu olarak 2016 yılında kurulan Avrupa Asya 

Tamamlayıcı ve Regülasyon Tıbbı federasyonu çatısı altında 

çalışmalarımıza tüm enerjimizi katarak devam ediyoruz. Bu 

emeğe sizlerden gelen yanıt bizi cesaretlendiriyor. Ocak ayın-

da Ankara’da yapılan ilk Nöralterapi eğitimine ilgi son derece 

yüksek oldu, bu nedenle Ankara ve İstanbul eğitimleri planlı 

bir şekilde devam edecektir. 

Yeni yıla başlarken tüm okurlarımıza mutlu, sağlıklı, hu-

zurlu yıllar ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Saygı ve selamlarımla

BARNAT ailesi adına  

Demet Erdoğan, MD, M.Sc.

Merhaba,

2017 yılı,

Greifswald Üniversitesi Anatomi kürsüsünde 

Nöralterapi Sempozyumu yılı 

Bu yıl 5. kez Greifswald’e gidiyoruz. Nöralterapi enjeksi-

yonlarında uygulamalarımıza ışık tutacak anatomik bilgileri 

almak ve klinik pratik için work shoplar ve sözel sunumlarla 

dolu bir sempozyum izlemek için Almanya’ya gidiyoruz. Her 

Nöralterapiste bu Anatomi eğitimini mutlaka öneriyoruz. 

BARNAT dergisi 11. yılın ilk sayısı ile sizlerle buluşuyor. 

Her sayımızda dergimizde çıkan makalelerin bilimsel kalite-

sini ve yazı dilini geliştirmeye çalışıyoruz. Nöralterapi ve Ta-

mamlayıcı tıp yöntemlerinin bilimsel çalışmalarla dizinlerde 

yer alması için bu dergi büyük önem taşımaktadır. 

Bu sayıyı sizlere tanıtmak istiyorum. 12. Herget Sempoz-

yumunda ana konu Ortomoleküler tıp ve Nöralterapi idi. Bu 

ortamda sunulan konular makale olarak dergi sayfalarına ta-

şındı. 

İlk sayfalarda derlemeler var. “Kronik ağrı mekanizma-

ları, nöralterapi ve ortomoleküler destek tedavileri” M. Ali 

BARNAT dergisi 11 yaşında ...
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