Basın Bülteni:

AĞRILARI KÖKTEN ÇÖZMEK İSTEYEN DOKTORLAR BİR ARAYA GELİYOR
Vücudun sinyali olan ağrıları, ameliyatla yok etmenin kalıcı bir çözüm olmadığı,
günümüz hekimleri tarafından daha çok fark ediliyor. Vücudun doğal iyileştirme
gücünden yararlanarak, ağrıya neden olan bulguları kalıcı tedavi etme imkanı
tanıyan Proloterapi ve Nöroproloterapi yöntemini öğrenen ve uygulayan uzman
doktor sayısı gün geçtikçe artıyor.
Türkiye’de Proloterapi ve Nöroproloterapi yöntemini bilimsel temellerine uygun olarak ilk kez
uygulayan ve yaygınlaştırmak için ilk, çalışmaları başlatan Bilimsel Proloterapi Derneği
Başkanı Op. Dr. Hasan Doğan eğitimlerine bir yenisini ekliyor. 16-17Ağustos tarihlerinde,
Pamukkale’de yapılacak olan ve 2 gün sürecek eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanından hekimler
katılacak. Kayıtlarını yoğun ilgi nedeniyle 50 kişide sabitleyen Op. Dr. Hasan Doğan, Hekimlerin
bu konudaki taleplerini karşılamak için 27-28 Eylül 2014 de aynı kursun tekrarını açılacağını
söyledi. Nöroproloterapi sadece bir hafta sonunda öğrenilecek 20 saatlik bir eğitimdir.
Nöroproloterapi nöropatik ve kronik ağrının en etkili sağaltım yöntemidir. Diğer refleks
tedavileri gibi sadece ağrıyı geçirmekle kalmaz, kalıcı olarak iyileşme sağlar. Eğitimde, teorik ve
pratik uygulamaların yanı sıra, dünyada ki vaka örnekleri de paylaşılacaktır.
Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Doğan, kronik hastalıkların
başında kas ve eklem ağrılarının başı çektiğini, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların çözümünde
ameliyatların tekrarlayabileceğini ve hastalığın çözümünde yetersiz kaldığını söyledi. Op. Dr.
Doğan; “ Vücudun kendini kendini yenileyip onarmasını sağlayan “Proloterapi yöntemi” bu
hastalıklarda kalıcı iyileşmeler yaratır. Vücutta ağrıya neden olan, hasar görmüş, işlevini kaybetmiş
dokuların yenilenmesi ve onarımı sağlanır. Bu doğal iyileşmeyi sağlamak isteyen doktorlar bu
eğitimlere katılıyor. Aynı zamanda cerrahi operasyona karar vermeden önce vücudun kendi kendini
iyileştirme gücünü harekete geçirmenin önemini bu eğitimlerle fark ediyorlar” dedi.

Türkiye’de bilimsel Proloterapi ve Nöralterapi’yi ilk kez uygulayan ve yaygınlaşmasını sağlayan,
bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları ve vaka örneklerini bir kitapta toplayarak çok önemli bir
ilke imza atan Bilimsel Proloterapi Derneği’nin Başkanı Ortopedi ve Travmatoloji
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Doğan, 25 yıldır kronik eklem, kas, tendon ve kemik
hastalıklarıyla uğraştığını, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklarda en iyi sonuçlar veren tedavinin
Proloterapi ve Nöroproloterapi olduğunu söyledi. Yeni Zellandalı Dr. Jhon Lifftof’tan aldığı
Nöroproloterapi eğitimini 25 yıllık Ortopedik eklem cerrahı tecrübesiyle birleştiren Op. Dr.
Hasan Doğan ağrıların, yıllardır yanma ve uyuşma olan Şeker hastalarının bile tedavi olduğunu,
aşınmış kıkırdağın yeniden düzelttiğini gördüğü Nöroproloterapi yönteminin başarılı olduğuna
bilimsel temellerinden dolayı ikna olarak, bu yöntemi ülkemize kazandırmak için çok çalıştığını
vurguladı. Düzenlediği eğitim programlarıyla, Nöroproloterapi ve Proloterapi tedavisi
konusunda uzman doktorların yetiştirilmesine liderlik eden Dr. Hasan Doğan, bu yöntemin gün
geçtikçe daha çok kişiye şifa dağıttığını söyledi. Son yıllarda verdiği eğitimlere katılımın arttığını,
yurt dışından özel olarak getirdiği eğitim araç gereçlerinden, zengin anatomi maketlerinin,
Alman teknolojisiyle hazırlanmış eklem modellerinin, teorik ve pratik uygulamalarda hekimlere
çok fayda sağladığını söyledi. Ayrıca dahil olduğu uluslararası bir proje kapsamında Azerbaycan,
Özbekistan, Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetlerinde Proloterapinin ve Nöroproloterapinin
yerleşmesine ve yayılmasına öncülük ettiğini belirtti.
Ağrı, Bedenin İletişim Sinyali
Op. Dr. Hasan Doğan, “Dizleri ağrıyan bir insanın bacağı, ağrı duygusuyla kendini ifade etmekte
ve asılda konuşmaktadır ve - benim üzerime artık basma – demektedir. Burada hekim için amaç
ağrıyı yok etmek değil, onun sebebini bulmaktır. Vücudun iyileştirme mekanizmasını devreye sokan
Proloterapi yönteminde amaç; ağrıyı geçici olarak yok etmek değil, ağrıya neden olan sorunu
tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Nöroproloterapi yönteminde ağrıya neden olan hasarlı

bölgenin üzerine iyileşmeyi gerçekleştirecek hücreleri uyarıcı bir capsaisin reseptörleri ve
subcutenöz sinirleri etkileyerek, hasarlı doku üzerinde hızla iyileştirici hücrelerin çoğalmasını
sağlar” dedi.
Kendi Kendini Onaran Yöntem

Başta bel ve boyun fıtığı olmak üzere, migren, trigeminal nevralji, eklem kireçlenmeleri,
geçirilmiş kas iskelet sistemi yaralanmalarından kaynaklanan sakatlanmalar, topallamalar ve
ağrılı sendromlarda bir çok kas, eklem ve omurga kaynaklı kronik ağrıların ve hastalıkların
tedavisinde, ameliyatsız ve ilaçsız kalıcı iyileşme imkanı sağlayan, vücudun kendi kendini
onarma mekanizmasını harekete geçiren Nöroproloterapi yönteminin, teorik ve pratik klinik
uygulamalarının ağırlıklı olacağı eğitimde, bilimsel gelişmelerin yanı sıra hasta hikayeleri de
sunulacak.

