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 §צוות המדריכים הבינלאומי והמנוסה
מבטיח את רמת ההדרכה המקצועית
והגבוהה ביותר בעולם הדיקור היבש	
 .
 §האקדמיה מעבירה מעל  100קורסים
בשנה ומכשירה מאות קלינאים ברחבי
העולם	
 .
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 §זוהי הפעם הראשונה שהאקדמיה
מגיעה לישראל	
.
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 §האקדמיה הוקמה בשוויץ בשנת 1995
ונקראה ע"ש  ,David G Simonsחלוץ
אמיתי בעולם רפואת השריר-שלד ותורת
הטיפול ב ,Trigger point-שהיה גם אחד
ממייסדיה	
 .
 §הקורסים המוצעים מיועדים
לפיזיותרפיסטים ,רופאים ,כירופרקטים
ואוסטאופתים	
.
 §תוכן הקורסים מבוסס מחקרים ובעל
זיקה קלינית חזקה

תיאור סדרת ההכשרה

Dry Needling and Myofascial Trigger Point
סנדרום הכאב המיופסציאלי 
	
 §סנדרום הכאב המיופסציאלי ) (MPSהינו אחת
האבחנות המפוספסות במטופלים עם כאב כרוני
על סוגיו	
.

 §מחקרים מראים כי עד בכ 85% -ממטופלים עם
כאב כרוני קיימת מעורבות של 	
.MPS
ר טרוול
ר סיימונס וד '
 §בשנת  1983תארו לראשונה ד '
בספרם פורץ הדרך ,את תבניות הכאב
המיופסציאלי המיוחסות לTrigger Points-
השונות	
.
 §הספר תורגם ל  12שפות ומשמש כיום כמקור
המהימן ביותר בתחום	
 .

דיקור יבש
	

 §אחת משיטת הטיפול היעילות ב	
MPS-
 §אין מדובר בדיקור סיני למרות השימוש
במחטים דומות	
.
 §מטרת הדיקור היבש היא לדקור את הTrigger -
 Pointהאחראית על הכאב והדיספונקציה
הרלוונטים	
 .
 §בנוסף ליעילותה המוכחת ,שיטת הטיפול
בדיקור יבש הינה בטיחותית ,שכיחה ומקובלת
בקרב פזיותרפיסטים ורופאים ברחבי העולם
ובישראל	
 .

 §ככלל ,מטרת הטיפול ב trigger point-היא שחרור
כיווצי סרקומר מקומיים ,העשרת אספקת דם
לאיזור ודיכוי תהליכים דלקתיים	
.
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