רופא המחוז

אל :פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי בריאות הציבור

י"א באדר ב' ,התשע"ט
18/03/2019
425570719

הנדון :סיכום ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים מ 20.2.2019 -על החיסונים נגד
שפעת לחורף תש"פ
ב 20.2.2019 -ה תקיימה ישיבת הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים כשיחת ועידה טלפונית .הועדה דנה
בהמלצות על החיסונים השונים נגד שפעת לחורף תש"פ (  ) 2019/2020כולל על החיסון לשפעת עונתית לבני 65
שנים ומעלה המכיל אדג'ובנט , Fluad ,אשר ייובא לראשונה לישראל.
השתתפו בישיבה חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים .נעדרו :ד"ר ש .בן שימול ,פרופ' ר .בליצר,
ד"ר ע .חבקין ,פרופ' ד .כהן ,ד"ר מ .שטיין ,פרופ' א .מנדלסון ,ד"ר ל .רובין וגב' נ .כהן .מטעם המועצה הלאומית
לגריאטריה השתתפה ד"ר איריס רסולי .ד"ר ראמי גריפאת כתב את עיקרי הדברים.
בתחילת הישיבה הציגו נציגי חברת  Sequirusמר רמון וד"ר מנסי את היצרן ואת תוצאות המחקרים על החיסון
פלואד .לאחר מכן הם עזבו את הישיבה.
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תקציר מנהלים
הוועדה דנה בשתי שאלות:
א .האם להעדיף את החיסונים נגד שפעת עונתית נגד  4זנים על פני החיסונים נגד  3זנים.
ב .האם בבני  65שנים ומעלה להעדיף את ה חיסון נגד שלושה זנים המכיל אדג'ובנט על פני החיסונים נגד
ארבעה זנים שאינם מכילים אדג'ובנט.
הועדה קבעה שהחיסון נגד  4זנים מאפשר הגנה רחבה יותר נגד שפעת ,לפחות בחלק מעונות החורף.
ההחלטה לגבי העדפת החיסון המכיל אדג'ובנט בבני  65ומעלה הושפעה מהמגבלות המתודולוגיות של המחקרים
שפורסמו בנושא הנדון ומהעדר ניסוי קליני שמשווה באופן ישיר את יעילות החיסון המכיל  3זנים הכולל
אדג'ובנט עם יעילות החיסונים נגד  4זנים ללא אדג'ובנט.
כל חברי הועדה ממליצים שעד גיל  64שנים עדיפים החיסונים נגד  4זנים על פני החיסון נגד  3זנים.
ברוב קולות ממליצה הועדה שבבני  65שנים ומעלה מומלצים ללא העדפה ביניהם החיסונים נגד  4זנים והחיסון
נגד  3זנים המכיל אדג'ובנט.
סיכום הדיון
פרופ' ש .רשפון :האגף לאפידמיולוגיה ביקש שהוועדה תדון בחיסונים נגד שפעת עונתית המומלצים לעונת
 ,2019/20ולכלול בהמלצתה התיחסות לחיסון התלת ערכי המכיל אדג'ובנט aTIV (adjuvanted Trivalent
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רופא המחוז
) Fluad, Influenza Vaccineשל חברת  .Sequirusהוא מיועד לבני  65שנים ומעלה .אני מבקש לדון בשאלה
האם יש לחיסון פלואד יתרון לעומת חיסונים ארבע ערכיים ללא אדג'ובנטQIV (Quadrivalent Influenza ,
) . Vaccinesהועדה התבקשה להמליץ כבר היום כדי שקופות החולים יזמינו בזמן חיסונים נגד שפעת בהתאם
להמלצתה.
מדיניות  ACIPהיא המלצה על כל החיסונים הרשומים בארה"ב באופן שווה ולא להעדיף אף אחד מהם על
האחרים ,וזאת על אף שרשומים חיסונים מגוונים שמיועדים לקבוצות מיוחדות ,כגון פלוזון במינון גבוה פי ,4
פלואד המכיל אדג'ובנט וחיסונים המיוצרים בתרביות תאים .אין בארה"ב המלצה להעדיף את פלואד .ד"ר רועי
סינגר יציג סקירה של הספרות ושל המלצות ממספר מדינות על פלואד.
האימונוגניות של החיסון המוצגת בספרות אינה מסתמכת על  ,RCT'sאלא רק על מחקרים תצפיתיים .יש לזכור
את החיסרון של פלואד שהוא מכיל רק  3זנים .פרופ' גרוטו ניהל דיון בעונת השפעת הקודמת לגבי מספר מספר
הזנים שעל החיסונים להכיל 3 ,או  .4בישיבה זו סוכם להביע העדפה לחיסוינם הכוללים  4זנים ,בעיקר בגלל
ההעדפה הברורה שהביע הציבור .הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים עוד לא דנה בסוגיה זו.
לא נערכו מחקרי מועילות שכללו מספר עונות להשוואת QIVמול .aTIV
אני מבקש מחברי הועדה שיש להם זכות הצבעה להצהיר על קשרים שהיו להם עם היצרן נובארטיס בכלל ,ולגבי
חיסון פלואד בפרט .אף חבר לא הצהיר על כך.
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פרופ' ש .רשפון :מר רמון אחראי מסחרי של היצרן  Sequirusיציג את פעילות היצרן בייצור חיסונים נגד שפעת .
ד"ר ג'יימס מנסי אחראי רפואי של היצרן יציג את החיסון .לאחר ההצגה הם יעזבו את השיחה.
מר רמון :מציג את הרקע המסחרי של החברה  Sequirusוקשריה עם  GSKו CSL -בתחום החיסונים מאז .2014
מדובר ביצרן השני בגודלו של חיסוני שפעת בעולם שמייצר חיסוני שפעת ב 3-מפעלי יצור :באוסטרליה ,באנגליה
ובארה"ב .החברה גם פועלת בתחום המוכנות ליצור חיסונים נגד זנים פנדמיים של שפעת .שפעת היא העיסוק
הבלעדי של חברה זו ובה  3000עובדים.
ד"ר ג .מנסי ::הנתונים שאציג כוללים נתוני אימונוגניות ממחקרי פאזה  2ונתונים קליניים ממחקרי פאזה .4
ידוע על  Immunosenescenceמעל גיל  65בגלל ירידה במספר תאי  Tנאיביים .לכן התגובה החיסונית הנמוכה
לחיסון נגד שפעת בבני גיל זה .קיים סיכון לאי התאמה אנטיגנית של החיסון לזני השפעת שמשתנים כל שנה ,לכן
יש חשיבות להגנה חוצה זנים ,cross-reactivity ,של החיסון .האדג'ובנט שבחיסון פלואד מהווה פתרון אפשרי
לשתי בעיות אלה .אדג'ובנט זה ,MF59 ,מורכב מאמולסיה של שמן במים .הוא מגייס תאים מגוונים של מערכת
החיסון וגורם להתמיינות תאים כגון  APC'sולכן יותר אנטיגן מועבר מאזור ההזרקה לקשרית הלימפה .בנוסף
הוא הוא מעודד שפעול של תאי  Tו expansion -של תאי  .Bהדבר מתורגם ליעילות קלינית שמוצגת בטבלה.
פלואד נרשם לראשונה באיטליה ב.1997 -
מטה-אנליזה של תוצאים סרולוגיים מראה יעילות מוגברת לכל הזנים שיש ל aTIV -יחסית ל TIV -כולל לזן .B
טיטר הנוגדנים ממשיך להיות גבוה משגורם  TIVעד  12חודשים ממתן החיסון .מציג מחקרי פאזה 3+4
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באוכלוסיות שונות LIVE .הוא מחקר עוקבה שנמשך  3עונות שכלל נבדקים מעל גיל  65והראה הפחתה של 25%
באשפוז משפעת .מחקר נוסף מקנדה שבוצע בשיטת  test negativeהראה מדדים דומים לשל  .TIVמתקיים כיום
מחקר בארה"ב אשר ב interim analysis-שלו נמצא שהחיסון הפחית אשפוזים יותר מחיסון  TIVלמרות
שבאותה עונה היתה אי התאמה משמעותית בזני השפעת .מחקר נוסף הדגים הקטנה בסיבוכים קרדיווסקולריים.
הודגמה הגנה נגד זנים שאינם כלולים בחיסון .יתרון חשוב של האדג'ובנט הוא הענקת הגנה גם בעונות שבהן קים
.miss-match
מבחינת בטיחות הניסיון הוא טוב וארוך שנים ולא נצפו  .safety signalsנצפו תופעות לוואי שחלפו אחרי 24-48
שעות כצפוי מחיסון המכיל אדג'ובנט .באנגליה ,באוסטריה ובאוסטרליה המליצו להעדיף את החיסון פלואד על
פני .TIV
פרופ' ד .וולף :האם אפשר להרחיב על פעילותו נגד זני  Bהטרולוגיים?
ד"ר ג .מנסי :נתוני אימונוגניות נבדקו ב 4 -ניסויים רנדומליים שהראו יתרון אימונולוגי נגד זן  Bפנמה שאינו כלול
בחיסון .מדגיש שעיקר התחלואה בקשישים נגרמת מ .H3N2 -מחקרים אחרים הציגו שאין יתרון גדול בהוספת זן
רביעי לחיסון המיועד לבני  65ומעלה.
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פרופ' א .שליט :האם בוצעה השוואה ישירה של פלואד מול ? QIV
ד"ר ג .מנסי :בעונת  2017-18בוצע מחקר קליני שמצא יתרון משמעותי של פלואד על פני  QIVשיוצרו על בסיס
ביצים מופרות ( )QIVeבקרב בני  .18-64לא הייתה עוצמה מספקת להוכחה בקרב בני  65ומעלה.
פרופ' ש .רשפון :בשלב זה עזבו נציגי היצרן את הדיון .ד"ר סינגר יציג את עמדת האגף לאפידמיולוגיה.
ד"ר ר .סינגר :השאלה של האגף לאפידמיולוגיה היא מה ההמלצה השנתית החדשה על החיסונים נגד שפעת ,ולא
רק ספציפית על פלואד .המשרד לא המליץ עד היום להעדיף חיסון של  4זנים על פני חיסון של  3זנים כי בשוק
נמצא חיסון נגד  4זנים של יצרן אחד בלבד ,בכמות שאינה מספיקה לצרכים .אך הציבור דרש  4זנים וגם הקופות
העדיפו לקנות אותו .עלינו להמליץ להעדיף השנה את החיסון  QIVכי כבר אין בעיה של מספר מנות החיסון
הזמינות .פניית יצרן פלואד שמכיל רק  3זנים מיצרת מצב חדש מורכב יותר .ב 2018-2019 -לא הוצגה העדפה
לחיסון מסוים כולל חי מוחלש.
 CDCאינו מביע העדפה לחיסון מסוים .ב UK -מביעים העדפה ל aTIV -בבני  65ומעלה .בקנדה אין העדפה בבני
 65ומעלה .קיימת המלצה בפועל של חיסון במינון מוגבר .)Fluzone( high-dose TIV ,באוסטרליה מומלץ חיסון
במינון מוגבר או .aTIV
פלוזון כולל  3זנים והעדויות המדעיות עליו טובות יותר מאשר אלו על פלואד .שיקול נוסף הוא שאם נמליץ כעת על
 ,QIVיהיה קשה לסגת בעתיד להמלצה על  3זנים כלשהו.
לא קיימת בספרות השוואת "ראש בראש" של  .QIV vs. aTIVאני מדגיש שחלק מהנתונים המעודדים ביותר
המוצגים ע"י היצרן לא פורסמו במלואם בספרות המדעית .פורסמו רק תקצירים ללא פירוט מספיק של שיטות
המחקר.
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לסיכום :לדעתי העדות להעדיף את פלואד היא חלשה .ידוע על ניסוי קליני שבוצע על  4סוגי חיסון שתוצאותיו לא
פורסמו ,כנראה מחוסר עניין במסקנותיו.
מצד שני ,ידוע שרופאים ממליצים על  aTIVלחולים היותר קשים ,לכן במחקרים התצפיתיים עלולה להיות תת-
הערכה של מועילות החיסון.
פרופ' ש .רשפון :העדות החסרה מקשה על קבלת החלטה מבוססת מידע תקף.
פרופ' ר .דגן :אין זה משנה כמה זנים כלולים בחיסון .יש לבחור בחיסון שבסה"כ מעניק את ההגנה הטובה ביותר.
אין להעדיף חיסון מסוים רק כי הוא מכיל יותר זנים ,וזה גם יקל על קבלת החלטות באוכלוסיה בעתיד .אם אין
עדות ברורה אין להעדיף אחד מהחיסונים.
פרופ' ד .וולף :מסכימה עם פרופ' דגן .עם זאת ,חשוב לזכור שהחומרה של שפעת  Bלא נופלת מהחומרה של שפעת
 Aכשמשווים את התמותה והאשפוזים בטיפול נמרץ .בעבר "זלזלו" בחומרת המחלה שגורם זן  Bונתנו משקל
גבוה יותר למניעת שפעת מזן  .Aסקרנו ופרסמנו השוואה על חומרת מחלה מ B-ומ A(H1N1)-כאשר שניהם
הסתובבו בקהילה במקביל .החומרה נמצאה זהה .מידע זה מחזק את חשיבות החיסון נגד  4זנים.
פרופ' א .סומך  :פרמטר נוסף לדיון הוא פשטות ההנחיות .חשוב לא לסבך את המטופלים והקופות עם המלצות
מרובות .הודגם יתרון של פלואד על פני  TIVאך אין מידע משכנע על פלואד מול .QIVלא הודגם יתרון של פלואד
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על  .QIVלדעתי עדיף חיסון המכיל  4זנים .זה גם פשוט יותר בלוגיסטיקה ובהזמנות .אם יהיה צורך לחזור בעתיד
ל 3 -זנים לא צופה שתהיה בעיה ,ראה חזרה בחיסון נגד פנוימוקוקים מ 23 -זנים ל 7 -זנים ובהמשך ל.13 -
פרופ' א .שליט :מסכים עם פרופ' סומך .מתחת לגיל  65אין יתרון לפלואד ולכן בגיל זה עדיף  .QIVמגיל  65ומעלה
אין מידע ש QIVc -עדיף על  . QIVeבאנגליה המליצו מגיל  65על עדיפות של  aTIVמול  QIVeאך לא מול
 .QIVcהחיסונים שבישראל הוכנו ביצים.
בבני  65שנים ומעלה ,מאחר שלא הוכחה עדיפות של  aTIVעל פני  ,QIVcעלינו לתת אפשרות בחירה בין שני סוגי
החיסון בלי העדפה כי אין בסיס להעדפה .אין זו טעות לאמר שהם אקווי ולנטים .מסקנה זו מתאימה גם לכתוב
בשקף  27שהציג ד"ר מנסי  :בבני  65ומעלה שני החיסונים מתאימים .אני מצפה לראות  aQIVבעוד שנה-שנתיים.
ד"ר ט .ברוש-ניסימוב :אמנם מעל גיל  65הנתונים הם ממחקרים תצפיתיים בלבד ,אך רוב הנתונים על חיסוני
שפעת הם באיכות מדעית זו .עדיין ,אנו רואים עדות לטובת פלואד על בסיס מספר גדול של נבדקים .ברוב עונות
השפעת אין  miss-matchשל זן  .Bלדעתי יש לקבוע העדפה בבירור ,כי אם הועדה לא תעדיף ,אז הקופה תעדיף
על דעת עצמה ויתכן על בסיס שיקול כלכלי בלבד .העדות שהוצגה אינה משובחת אך היא מספיק משמעותית כדי
להעדיף את פלואד מעל גיל .65
ד"ר א .אניס :נציגי החברה מסרו שפלואד לא יהיה יותר יקר מ.QIV-
ד"ר י .מיסקין :לפני שנתיים כתבתי מאמר על חיסונים למבוגרים נגד שפעת .מסקנתו הייתה שאין עדות משכנעת
להעדפה .יש לזכור שבאחת השנים כשמשרד הבריאות המליץ על חיסון הכולל  3זנים ,היצרן הפעיל קמפיין במקביל
בעד  4זנים .לדעתי אין מספיק נתונים משכנעים ,אך כנראה  aTIVיותר טוב .לכן נמליץ על כל החיסונים ללא
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רופא המחוז
העדפה .בעונה הקודמת שפעת  Bשגרמה לתחלואה לא נכללה בחיסון אך לא הייתה תחלואה קשה .לכן אני נוטה
להגיד ש aTIV -לא נופל מ.QID -
פרופ' ש .רשפון :המצב כיום הוא שאין העדפה של המשרד בין החיסונים .דעת רוב חברי הועדה שהציגו את
עמדתם עד שלב זה היא שעד גיל  64שנים מומלץ להעדיף חיסון המכיל ארבעה זנים .אני מבקש לשמוע דעות חברי
ועדה נוספים בשאלה האם מגיל  65להעדיף את פלואד?
פרופ' נ .קלר :לפי הספרות ברור שמגיל  65ומעלה פלואד לא פחות יעיל מ QIV -אם מתעלמים מהזן הנוסף ,ויתכן
שנגד שלושת הזנים המשותפים הוא מעניק הגנה טובה יותר .אני מציע לא להעדיף אותו מעל גיל .65
פרופ' ש .רשפון :להלן עמדתה של פרופ' אלה מנלסון שנשלחה בכתב :מכל החומרים שנשלחו ,כולל המצגת של
החברה והסקירה של הקנדים ,וכן ההמלצות של המדינות השונות עולה כי החיסון עם האדג'ובנט נראה על פניו
כאימונוגני ויעיל בבני  + 65בהשוואה לחיסון התלת ערכי הקיים .המחקרים רחוקים משלמות וחסרים נתונים רבים
שהוזכרו בישיבה .
אין בסיס מספיק חזק לתת העדפה לחיסון עם האדג'ובנט על פני החיסון הארבע-ערכי המומלץ כיום בישראל .זאת
למרות ההמלצות של מספר מדינות עליו לגילאי  .+65אני חושבת שיש מקום לשאול את החברה מדוע לא משלימים
את פערי הידע במחקרים ,והאם מפתחים חיסון ארבע-ערכי עם אדג'ובנט.
לגבי השאלה אם לתת לו מעמד זהה לכל החיסונים האחרים (המלצות  :)CDCלדעתי אין מקום לכך ,אלא אם כן
נשתכנע שהסיכון מזני  Bנמוך באופן משמעותי מהסיכון מזני  .Aאז אולי נוכל לשקלל את הסיכון לבני  +65לאורך
מספר שנים .כרגע זה עומד על אפשרות שבשנה מסוימת הם כלל לא יהיו מוגנים אם יקבלו חיסון זה.
ד"ר א .רסולי :האם ניתן להגיד שאין עדיפות כי לכל אחד מהחיסונים יתרונות אחרים?
פרופ' ש .רשפון :הציבור וקופות החולים מבקשים הנחיות ברורות לגבי החיסון .גם אם קשה לקבוע מדיניות
במקרה זה חובה עלינו לקבוע.
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ד"ר א .רסולי :חלק מהמדינות המכובדות העדיפו את .aTIV
פרופ' ש .רשפון ACIP:לא רבע העדפה כלשהי
שואל האם יש עמדה אחרת מזו שציינתי קודם .לא הובעה דעה אחרת.
מסכם :ההחלטה לא היתה פשוטה בגלל מגבלות המחקרים הזמינים בנושא הנדון .הועדה שקלה את הנתונים ואת
מגבלותיהם .כל חברי הועדה ממליצים שעד גיל  64יש להעדיף את החיסון  .QIVמגיל  65ומעלה אין העדפה בין
 QIVלבין  .aTIVזו המלצה מתבקשת למרות מיעוט המידע .ד"ר ברוש-ניסימוב הצביע בעד העדפת החיסון עם
האדג'ובנט בגיל זה.
אני מקווה שבעתיד יהיו נתונים נוספים שיאפשרו דיון נוסף.
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רופא המחוז
ב ב ר כ ה,

פרופ' שמואל רשפון
יו"ר הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים

העתק:
חברי הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים:
פרופ' משה אפרת ,מחלקת ילדים  ,המרכז הרפואי "כרמל" ,חיפה.
ד"ר שלום בן שימול ,היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע .
פרופ' רן בליצר ,מנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות ,אגף התכנון ,שרותי בריאות כללית ,תל אביב.
ד"ר טל ברוש ניסימוב ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות ,בית החולים אסותא ,אשדוד
פרופ' מנפרד גרין ,בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה.
פרופ דוד גרינברג ,מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים המרכז הרפואי "סורוקה" ,באר שבע.
פרופ' רון דגן ,היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע .
פרופ' דנה וולף ,מנהלת המעבדה לוירולוגיה ,המרכז הרפואי "הדסה" ,עין כרם ,ירושלים .
ד"ר עפרה חבקין ,רופאת המחוז  ,לשכת הבריאות מחוז המרכז.
פרופ' דניאל כהן ,בית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב .
ד"ר דיאנה טשר ,מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בילדים ,המרכז הרפואי "וולפסון" ,חולון.
פרופ' ח'יתאם מוח'סיין ,בית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת תל אביב.
ד"ר יאן מיסקין ,שירותי בריאות כללית ,ירושלים.
פרופ' אלה מנדלסון מנהלת המעבדה המרכזית לנגיפים  ,המרכז הרפואי על שם שיבא ,תל השומר .
פרופ אלי סומך ,מנהל מחלקת ילדים ,בית החולים "מעייני הישועה" ,בני ברק.
פרופ' נתן קלר ,מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה קלינית המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
פרופ' מיטשל שוואבר ,מנהל היחידה הארצית למניעת זיהומים ,המרכז הרפואי סוראסקי"  ,תל אביב.
ד"ר מיכל שטיין ,מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ,בית החולים "הלל יפה" ,חדרה .
ד"ר חן שטיין-זמיר ,רופאת המחוז  ,לשכת הבריאות המחוזית ,ירושלים.
פרופ' איתמר שליט ,מומחה במחלות זיהומיות בילדים .
בלה אלרן ,עוזרת האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות  ,ירושלים .
ד"ר אוה אברמוביץ ,ראש ענף בריאות הצבא ,מפקדת קצין רפואה ראשי.
ד"ר אמיליה אניס ,מנהלת האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות  ,ירושלים.
ניצה כהן ,האחות המפקחת הארצית ,שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות  ,ירושלים .
כתובת :ת.ד ,800 .שד' פלי"ם 15א' חיפה
דוא"ל rishpon@lbhaifa.health.gov.il
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רופא המחוז
ד"ר אריק האס ,אחראי על חיסוני השגרה  ,האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות ,ירושלים
ד"ר רועי סינגר ,סגן ראש האגף לאפידמיולוגיה ,משרד הבריאות  ,ירושלים
ד"ר ליזה רובין ,מנהלת המחלקה לאם  ,לילד ולמתבגר ,משרד הבריאות  ,ירושלים .
פרופ' ליטל קינן-בוקר ,מ"מ מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,המרכז הרפואי "שיבא" ,תל השומר.
ד"ר ענבל רג'ואן-גלאור ,רמ"ד אפידמיולוגיה ,ענף בריאות הצבא.
ד"ר נעה שבירו רוזמן ,לשכת הבריאות תל אביב.
הנהלת משרד הבריאות
משה בר סימן טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות.
פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה.
אייל בסון ,דובר משרד הבריאות.
עינב שימרון-גרינבאום ,סמנכ"לית להסברה וליחסים בינלאומיים
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ד"ר איריס רסולי ,נציגת המועצה הלאומית לגריאטריה
רופאי המחוזות
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