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20 Best Muscles 

 אבחון וטיפול בכאב ממקור מיופסציאליקורס 

  Intramuscular Stimulation –IMS ,דיקור יבשבאמצעות  

 

 

 הוא .(, פיזיותרפיסטים, אוסטאופתים וכירופרקטיםהחל משנה חמישיתהקורס מיועד לאוכלוסיית הרופאים, סטודנטים לרפואה )

חון באמצעות בדיקה , אבכאב אופייניות ותבניותכאב ממקור מיופסציאלי תסמונות מקנה ידע תיאורטי ומעשי, היכרות עם 

  .Dry Needling -דיקור יבש  באמצעות מכוונת וטיפול

שלד, בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון, מועבר ע"י מדריכים מוסמכים של -הקורס הינו של החברה הישראלית לרפואת שריר

ומקנה כלים פשוטים שניתן ליישם  יון קליני רב. הקורס עם אוריינטציה קלינית ומעשיתשלד, בעלי ניס-החברה לרפואת שריר

 בפרקטיקה היומיומית.

 

 :08:00-14:00שעות ין הבמפגשים בימי שישי  3 - הקורסתכנית 

  4.180.27  :1מפגש  

  1805.04.  :2מפגש      

  1805.11.  :3מפגש 

 

 .*סילבוס מפורט יצא בקרוב

 הנוכחות בכל המפגשים היא חובה!

 

 .317חדר  (,8M, בניין דייכמן למקצועות הבריאות )פקולטה למדעי הבריאותהגוריון בנגב, באר שבע. -יברסיטת בןאונ :מיקום

  ד"ר רוברט סטרן. :מנהל הקורס

 .פרופ' לאוניד קליכמן, ד"ר רוברט סטרן, ד"ר זמר וונג, ד"ר אריה איפרגן :מרצים

 .ני רוזנפלדד"ר יבג המרצים + :מתרגלים

לחברה הישראלית לרפואת שריר שלד )סכום ₪ 320גוריון בנגב, ובנוסף -עבור הקורס לאוניברסיטת בן 1,140₪ :עלות הקורס

 קורס מבוא אינטרנטי תיאורטיעבור ₪  200-שלד, ו-דמי חבר לשנה בחברה הישראלית לרפואת שרירעבור ₪  120זה כולל: 

 ועבור תעודה על ביצוע הקורס והסמכה לטיפול בדיקור יבש מטעם החברה הישראלית לרפואת שריר שלד(.

 ₪. 1,460 למשתתף:כוללת סה"כ עלות 

 

 :יש להביא למפגש הראשון

 הקורס של התיאורטי החלק סיום עם לכם ניתן האישור. הקורס של התיאורטי החלק  השלמת על מודפס אישור

 . (הרצאות ומבחן קצר 6נטרנטי, מדובר בקורס אי)

 .הקורס של התיאורטי החלק השלמת על אישור ללא המעשי לחלק הצטרפות לאשר נוכל לא
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