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The depicted techniques of dry needling  describe the superficial application of dry 
needling. The regions of the body on which intramuscular dry needling can be used 
will be taught in the practical part of the David G Simons Academy™ course. 
The techniques in this textbook may be executed only by trained professionals. 
Improper application can lead to disability or to death. The authors of this 
textbook decline any liability arising from the use of this textbook.
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	דיקור יבש הכשרה בינלאומית בSimons Academy מבית
המובילה בעולם בהכשרת קלינאים ממקצועות הבריאות  
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 Simons Academy אודות
  § 1995 האקדמיה הוקמה בשוויץ בשנת

ונקראה ע"ש David G Simons, חלוץ 
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  

 http://www.dgs.eu.com/en/research/abstracts.html 
	

  § צוות המדריכים הבינלאומי והמנוסה
מבטיח את רמת ההדרכה המקצועית 
	והגבוהה ביותר בעולם הדיקור היבש. 

  § האקדמיה מעבירה מעל 100 קורסים
בשנה ומכשירה מאות קלינאים ברחבי 

	העולם. 
§  http://www.dgs.eu.com/en/training/schedule.html	

  § זוהי הפעם הראשונה שהאקדמיה
	מגיעה לישראל.
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Dry Needling and Myofascial Trigger Point 
	דיקור יבש

  §	MPS-אחת משיטת הטיפול היעילות ב
  § אין מדובר בדיקור סיני למרות השימוש

	במחטים דומות.
  § Trigger -מטרת הדיקור היבש היא לדקור את ה

Point  האחראית על הכאב והדיספונקציה 
	הרלוונטים. 

  § בנוסף ליעילותה המוכחת, שיטת הטיפול
בדיקור יבש הינה בטיחותית, שכיחה ומקובלת 

בקרב פזיותרפיסטים ורופאים ברחבי העולם 
	ובישראל. 

 

	סנדרום הכאב המיופסציאלי 
  § הינו אחת (MPS) סנדרום הכאב המיופסציאלי

האבחנות המפוספסות במטופלים עם כאב כרוני 
	על סוגיו.

  § מחקרים מראים כי עד בכ- 85% ממטופלים עם
	.MPS כאב כרוני קיימת מעורבות של

  § בשנת 1983 תארו לראשונה דר' סיימונס ודר' טרוול
בספרם פורץ הדרך, את תבניות הכאב 

 Trigger Points-המיופסציאלי המיוחסות ל
	השונות.

  § הספר תורגם ל 12 שפות ומשמש כיום כמקור
	המהימן ביותר בתחום. 

  § היא שחרור trigger point-ככלל, מטרת הטיפול ב
כיווצי סרקומר מקומיים, העשרת אספקת דם 

	לאיזור ודיכוי תהליכים דלקתיים.
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 צוות ההדרכה בסדרת ההכשרה בישראל

Adriano Di Giacomo (PT, FH, BSc) 
	מדריך שוויצרי של האקדמיה מאז שנת 2007.

	מתמקד בטיפול מיופסציאלי בסינדרומי כאב ובשיקום ספורטאים.
בעל נסיון הדרכה עשיר במדינות שונות באירופה (שוויץ, איטליה, תורכיה, 

	ספרד).
 (BPT, MAPT, CMP) מאיה עבאדי

פזיותרפיסטית בוגרת אוניברסיטת תל-אביב בהצטיינות שנת 2004. בוגרת 
תואר שני בפיזיותרפיה מנואלית וספורט מאוניברסיטת דרום אוסטרליה 

	.Simons academy שנת 2005. מטפלת מוסמכת מטעם
	עוזרת הוראה בחוג לפיזיותרפיה של אוניברסיטת תל-אביב.

מעבירה קורסים פרטיים לפיזיותרפיסטים בנושא כאבי גב ושיקום 
	פונקציונלי. 

	(BPT, MAPT) צביקה גרינבאום
פיזיותרפיסט בוגר אוניברסיטת חיפה שנת 2004. בוגר תואר שני 

	בפיזיותרפיה מנואלית וספורט מאוניברסיטת דרום אוסטרליה שנת 2006.
	Simons Academy מטפל מוסמך מטעם

	עוזר הוראה בחוג לפיזיותרפיה של אוניברסיטת תל-אביב.
	מעביר קורסים פרטיים לפיזיותרפיסטים בנושא שיקום עמוד שדרה צווארי. 
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