
www.gnem-dmp.com :נא לבקר באתר ,GNE כדי להצטרף לרשימה של מטופלי
 GNEM@treat-nmd.eu :נא ליצור קשר עם ,GNEM-DMP למידע נוסף על

לקבלת מידע נוסף אודות .Ultragenyx Pharmaceuticals, Inc, נא לבקר באתר: 
www.ultragenyx.com/patients/gnem

www.treat-nmd.eu :נא לבקר באתר ,TREAT-NMD לקבלת מידע נוסף אודות

GNEM-DMP עלון
 ברוכים הבאים לעלון המידע התשיעי של התוכנית לניטור מחלת המיופתיה מסוג GNE (GNEM-DMP), ותודה על 

תמיכתכם המתמשכת והשתתפותכם ב-GNEM-DMP. העלון שלנו מיועד לספק לכם עדכונים סדירים על 
GNEM-DMP ולספק לכם עדכונים מדעיים הקשורים למיופתיה GNE. נשמח לקבל משוב והצעות בנושא עלון זה.

 :GNEM-DMP במהדורה זו, מס' 9, של עלון

 UX001-CL301 ממצאי הניסוי הקליני 

נקודות מרכזיות מסימפוזיון 2017 של הקרן למחלות נוירומוסקולריות בנושא  
 GNE מיופתיה

National Associazione Gli Equilibristi אירח מפגש של מטופלי  
GNEM איטלקים 

מיופתיה GNE דרך העיניים של המטפלים 

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/
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 GNE לכבוד קהילת מטופלי מיופתיה

פרסמנו חדשות מאכזבות מאוד ממחקר UX001 (Ace-ER) שלב 3, שלא הצליח להוכיח את יעילות הטיפול במיופתיה 
GNE. לא הצלחנו לאמת את התועלת בשימור חוזק הזרועות במטופלים שטופלו ב-Ace-ER, כפי שציפינו ממחקר שלב 2. 
אם הייתה השפעה כלשהי, היא הייתה קטנה, ומדדי ההערכה לא סיפקו כל עדות התומכת ביעילות. הבטיחות הייתה קבילה, 
כפי שנצפה קודם. על פי רמות החומצה הסיאלית בנסיוב, אנו יודעים שהמטופלים נטלו את התרופה. אני מאמין שהצוות 

הקליני של Ultragenyx תכנן וערך מחקר איכותי, אבל לצערנו השפעת הטיפול לא הוכחה. 

בדקנו מדוע זה לא פעל, ואין תשובה חד משמעית. ברור שהמטופלים שנכללו במחקר היו חזקים יותר בקו ההתחלה, אבל 
כך תוכנן בקריטריוני ההכללה שלנו - לכלול אנשים שיש להם יותר שריר  לאבד, על סמך נתוני שלב 2 שלנו. מטופלי שלב 3 
לא הידרדרו במהירות שצפינו, אבל חוזק הזרועות הידרדר ול-Ace-ER לא הייתה השפעה משמעותית. ייתכן שיש עוד 
הבדלים קטנים בין המחקרים, אבל הבדלים אלה לבדם אינם מסוגלים להסביר את חוסר היעילות בייצוב המטופלים. מחקר 
שלב 2 היה קטן בהיקפו ואילו מחקר שלב 3 היה מקיף יותר, כך שזו ערכת נתונים טובה יותר להסקת מסקנות. ללא דרך 

להתקדם עם המוצר לקבלת אישור וללא תוצאות חיוביות, נאלצנו לסיים את התוכנית ולהתמקד בנושאים אחרים בחברה. 

בנוגע למטופלי המחקר או מטופלים עם שימוש חמלה, אנו חשים צער רב על שאיננו יכולים להציע להם אפילו טיפול צנוע, 
ושעתידם תלוי כעת במחקרים נמשכים אחרים. אנו נטפל בהעברה זו בצורה מכובדת, כדי למנוע הפסקה פתאומית.  אנו 
יודעים שזהו רגע מזעזע למטופלים שבמחקרים שלנו, ולאלה שחשים שהתרופה עוזרת להם. עבור מטופלים שעדיין אינם 
מקבלים Ace-ER, לא נוכל להתחיל בטיפול חדש. אם הם מקבלים או אינם מקבלים Ace-ER, אל להם לקהילת המטופלים 
עם מיופתיה GNE לאבד את האמון במחקרים. עליהם להשתתף במחקרים קליניים אחרים שיסייעו לגלות טיפול יעיל 

שיאושר. מטופלים ייאלצו מן הסתם להפסיק את ה-Ace-ER כדי להשתתף במחקרים קליניים אחרים. 

אמנם לא הצלחנו להשיג אשור ל-Ace-ER, אולם תרמנו לתחום וזה דבר חשוב מאוד בפיתוחו של כל טיפול. מיופתיה 
GNE היא מחלה ידועה יותר היום בקרב אנשים רגילים ולא רק בקרב רופאים ומטופלים. המחלה מאובחנת תכופות יותר 
באמצעות תוכנית האבחון שבה תמכנו. אנו ביססנו והנגשנו שיטות ומדדי הערכה חדשים למדידת חוזק השריר, ומטופלים 
עם מיופתיה GNE מתפקדים ואף זכו להכרה באותם מדדי הערכה מנקודת המבט הרגולטורית. FDA ו-EMA מודעים כעת 
למחלה ויש כעת בנמצא מסלול רגולטורי. יש חשיבות רבה לנתוני המחקר DMP (תוכנית ניטור מחלה) שלנו ותולדות 
ההתפתחות הטבעית של המחלה, וכפי שתוכנן, כל הנתונים שלנו יונגשו לעורכי מחקרים אחרים על המחלה באמצעות 
הקשרים שלנו עם TREAT-NMD. לבסוף, אנו נמשיך בעבודת המחקר שלנו במטרה לפתח טיפול חלופי טוב יותר בתוכנית 
טרום-התרופה חומצה סיאלית. אם נצליח להפגין יעילות מהותית במודלים של בעלי חיים, בשלב כלשהו בעתיד נוכל אולי 
לחזור לשלב הקליני של המחקר. איננו יודעים מתי זה יקרה, אבל אנו ממשיכים בעבודה. בינתיים אנו מקווים לראות את 

המטופלים משתתפים בתוכניות קליניות אחרות ונאבקים במחלה זו בכל מקום, בכל יום וכל הזמן, עד שיימצא פתרון. 

אנו מודים לכם על כל מה שאתם עושים. 

Emil (אמיל)

נא להקליק כאן לקריאת ההודעה הרשמית לעיתונות של Ultragenyx (22 באוגוסט 2017), נא להקליק כאן 
  http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951

ממצאי הניסוי הקליני 
UX001-CL301

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


סימפוזיון 2017 של הקרן למחלות 
נוירומוסקולריות - נקודות מרכזיות

הסימפוזיון השנתי ה-4 בנושאי מיופתיה GNE  (HIBM) היה אירוע בן יומיים שהתקיים ב-25-24 
באוגוסט באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס, ארה"ב. 

המפגש כלל מצגות, פאנלים של דיונים, וקבוצות דיון פרטניות בהשתתפות מטופלים; מטפלים; 
ומדענים, רופאים ואנשי מקצוע בתחום. המצגות ניתנו על ידי מגוון רחב של מובילי דעה  מרכזיים 
במגוון נושאים בעלי עניין לקהילת מיופתיה GNE (פרטים למטה). הקרן (NDF) הצליחה לשדר 
בסטרימינג חי את האירוע באמצעות פייסבוק, ורבות מן המצגות הונגשו כעת בדף הפייסבוק 

 www.facebook.com/NDF.HIBM  :הציבורי של הארגון וכל מי שרוצה יכול לצפות בהן

Dr. Nishino, National Institute of Neuroscience, Tokyo, Japan - הגנטיקה של מיופתיה GNE ואסטרטגיות טיפול פוטנציאליות  
 DMP - תולדות התפתחות טבעית - תוכנית ניטור מחלה - Dr. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, UK 

 GNE במודל עכבר וביוכימיה של אנזימי GNE - ד"ר סטלה רוזנבאום, מרכז רפואי הדסה, ישראל 
 GNE במיופתיה ManNAc שלב 2 של NIH עדכון על מחקר - Dr. Marjan Huizing, National Institutes of Health (NIH) 

Dr. Madhuri Hedge, Perkin Elmer, Atlanta, Georgia - בדיקות עבור מיופתיה GNE - מגמות חדשות בבדיקה גנטית  
Dr. Siavash Kurdistani, UCLA, Dr Hossein Khademian, Iran - מבנה גנטי של hIBM באוכלוסייה יהודית מאיראן  

Dr. Zohar Argov, Dr. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dr Marjan Huizing, Dr Tahseen Mozaffar  קיימו דיון  
 .GNE אינטראקטיבי בנושא של חקר מיופתיה

Dr. Jerry Mendell, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio - טיפול גנטי  

מפגשים אינטראקטיביים מקבילים התקיימו ביום 2 של הסימפוזיון. בעוד מטופלים ומטפלים השתתפו בסדנאות בנושאים כגון תרגול, תזונה, מדיטציה 
וכלים לשימוש בטיפול רפואי - מדענים, רופאים וחברי מועצת NDF ניהלו דיון פורה על הכיוון העתידי של המחקר הטיפולי, וכיצד לשפר את שיתוף 

הנתונים בין קבוצות מחקר שונות בנושא מיופתיה GNE. קימת הסכמה מלאה שיש לחפש מגוון דרכי טיפול ומחקר בסיסי ותרגומי, באמצעות עבודה 
משותפת של כל בעלי העניין. הדבר כולל המשך המאמצים לקבלת אישור במטרה לתמוך בניסויים קליניים עתידיים לצורך גיוס ו"פעילויות מוכנות לניסוי" 

נוספות. 

אם יש לכם שאלות בנוגע לאירוע זה או אם תרצו ליצור קשר עם הארגון, נא ליצור  קשר באמצעות אתר האינטרנט שלו 
 .(www.curehib m.org/contact-us.html)

Gli Equilibristi HIBM
מפגש ארצי ראשון של מטופלי מיופתיה GNE - עדכן, 

דע ושתף 
שבת, 16 בספטמבר בקטניה, סיציליה, איטליה

Gli Equilibristi HIBM" הוא ארגון ללא מטרות רווח, רשום במרשם ONLUS Association (D. Lgs. n. 460, 4.12.1997), ומטרתו המרכזית היא 
להפיץ מידע אודות מיופתיה GNE, מחלת שרירים נדירה שאין לה עדיין טיפול או מרפא. הארגון נוסד ב-20 באפריל 2012, במטרה לאסוף תרומות לקידום 
ותמיכה במחקר רפואי ומדעי באמצעות חקר המחלה; כדי לגבש רשת של מטופלי מיופתיה GNE, למסור להם עדכונים קבועים ומידיים על המחלה; לשמש 

כאמצעי תקשורת שיאפשר פגישות לתמיכה הדדית ודיונים פונקציונליים. 

San Giovanni La Punta, via  יחד עם המטה המשפטי של ,"Gli Equilibristi HIBM" הנציגה המשפטית של ארגון המטופלים ,Valeria Pace
Sottotenente Scalia 19, 95037 Catania, אחראית לארגון האירוע הבא: "מפגש ארצי ראשון של מטופלי מיופתיה GNE - עדכן, דע ושתף", שיתקיים 

בקטניה, ב-Nettuno Hotel, ב-16 בספטמבר 2017. 

הפגישה תימשך יום אחד, עם נאומים של אנשי מדע ומומחים ועדויות של רגעים מהחיים. במחצית הראשונה, במפגשים ובדיונים המדעיים, רופאים ייתנו 
מידע בנוגע למה שידוע בפועל בנוגע למיופתיה GNE, בנוגע למחקרים וניסויים שמתנהלים היום, והם ישיבו על שאלות מטופלים כדי לתת עדכונים 

והבהרות ולהפיג ספקות, תוך הפגת חלק מהפחדים או מהדברים השגויים או הלא מבוססים. 

במחצית השנייה של הדיון, מחצית המטופלים, בתמיכת מנחה שינהל את הדיון, יוכלו (אם ירצו) לשתף את המשתתפים בסיפור ובהתנסות שלהם, במטרה 
לערוך דיון שיעורר מודעות ותקווה. אני מאמין שחשוב מאוד לגרום למטופלים להרגיש אחראים ושהם הגיבורים של החיים שלהם, שהם מסוגלים לעורר 

מודעות בנוגע למצבם, ושלא יסתפקו בתפקיד של צופים. ליצור חיבור עם מטופלים אחרים ועם החברה בכללותה, באמצעות הכול ולמרות הכול. 

בנוסף ישתתף בסימפוזיון  Dr Behin מפריז, צרפת, והוא ימסור עדכון קליני על GNEM בשפה האיטלקית! 

(www.gliequilibristi-hibm.org/) למידע נוסף על האירוע, נא לבקר באתר האינטרנט של הארגון

תצלום של הפאנל במהלך המצגת של יום שישי

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


בשנות השלושים המוקדמות שלי האתגרים שניצבו בפניי דמו לאלה של אנשים אחרים בגילי המנסים לארגן את החיים 
בזמן שגידלתי את 4 ילדיי הקטנים. 

בעלי ואני עבדנו קשה מאוד. שי משרת בצבא ואני עובדת במשטרה. אנחנו אוהבים מאוד את החיים. ואז הגיע האבחון - 
 .GNE שי לקה בניוון שרירים, מיופתיה

תחילה חשדנו שזו מחלת הנטינגטון, כי במשפחתו יש היסטוריה של המחלה. למרות זאת התפללנו שהכאבים שחש שי 
נגרמו מפציעה בגב או בברך. האבחון לא היה הגיוני מבחינתנו. שי הוא מעין סופרמן; הוא הראשון שמבקשים ממנו עזרה, 

הראשון להציע עזרה, איש צבא שהשתתף בפעולות ובמלחמות. זה בכלל לא הגיוני. 

כששמענו את החדשות המרות, הרופא הסביר שאין טיפול. הרופא דיבר אבל אנחנו כבר לא הקשבנו. הרשיתי לעצמי זמן 
מה כדי לבכות ולהבין את המציאות. אני עדיין לא מסוגלת לקבל את החדשות. ושי? הוא לא דיבר בנסיעה הביתה, ואני לא 

מצאתי מילים כדי לחזק את בעלי האהוב או לעזור לו. 

פתאום, באמצע החיים, כשנדמה היה שהכול מתנהל נפלא, העולם שלנו נהרס. הבנתי שהעתיד שדמיינתי לי עומד 
להשתנות, והיו לי המון שאלות. איך להסביר את המצב לילדים שלנו? מי ילמד את בן השנתיים שלנו לשחות? מה הדבר 

הנכון שעלינו לעשות? שנלך לקבל טיפול? האם שי עתיד להשתנות? האם האושר שלנו ייעלם? 

במשך שנתיים, כך התמודדנו עם 'המפלצת' הזאת (כך שי מכנה זאת). עמוק בפנים אני שבורה וכועסת, צועקת לאלוהים 
למה דווקא הוא? החייל שלי. האיש החזק והיפה שלי. אני עושה כמיטב יכולתי להישאר חזקה למען שי והילדים שלי. אחרי 

הכול לא אני היא החולה שמתמודד עם כל השינויים. 

אני כועסת אבל בשקט, כי אני לא חולה. תודה שקראתם - אבישג.

אבחון של GNE - מנקודת 
המבט של אדם אוהב 

שי, בן זוגה של אבישג, אובחן לפני 
שנתיים עם מיופתיה GNE. הם חיים 
בירושלים, ישראל. מאמר זה עוקב 
אחרי הסיפור של אבישג, מה עבר 
עליה כששמעה שבן זוגה לקה 
במיופתיה GNE. אנו מאחלים 
לאבישג ושי כל טוב ומקווים לשינויים 

 .GNE חיוביים בטיפול במיופתיה

ההתנסויות של אבישג הן שלה, והן לא 
.GNE מייצגות את כל האנשים עם מיופתיה

תצלומים של אבישג, שי והמשפחה שלהם.



סיפורו של מטופל - נקודת המבט של מטפל
Tara -ו Mona Patel-אנו מבקשים להודות על המשוב שקיבלנו מקבוצות של ארגוני מטופלים, בפרט מ

 Lonni .Lonni Trykowski בגלל המשוב הזה, אנו מבקשים לשתף אתכם במאמר שנכתב על ידי .Voogel
מטפלת ב-Tara Voogel כבר עשרים שנה. למטה היא כותבת מה פירוש הדבר מבחינתה במונחים של 

לא רק הנושאים הפרקטיים של מטפל אלא גם מבחינת המסע הנפשי שאליו לקח המחלה.

ויש לנו המון נושאי שיחה בהרפתקאות האלה. המסחרית 
שלנו גם מלאה בכל הסמלים הדתיים שיגנו על הבטיחות 
שלנו. אנחנו מבקשות ברכה לפני כל טיול, ואנו מודות כל 

פעם שאנו שבות הביתה בשלום. 

עוד משהו שקלטתי הוא אי הציות ל"חוק עבור אמריקנים עם 
מוגבלויות" (ADA) שבו אנו נתקלות. למרות שבמקרים רבים 
מתקן או בניין מצייתים לחוק מבחינה טכנית, אבל לא כן 
בפועל. הדלתות לפעמים כל כך כבדות וקשה לדחוף אותן, 
שאפילו אני צריכה להיאבק בהן. אדם מוגבל שנוסע לבד 
יצטרך לשבת ולהמתין לעזרה. וזה כל כך משפיל, ולא נוח 
כמובן. בפינות של מדרכות יש לפעמים שיפוע, אבל עדיין 
הקצה מקשה או לא מאפשר לדחוף את כיסא הגלגלים, 
אפילו בעזרת מטפל חזק. ראינו נייר טואלט שאי אפשר 
להגיע אליו בשירותים ציבוריים לנכים, ברזים שמצריכים כוח 
בידיים, מלונות עם מיטות גבוהות מדי, מעברים צרים מדי 
בחנויות וכו'. במקום לפתוח במגננה, החלטתי לצלם את 
התנאים הלא מספקים ולהתקשר לאנשים המתאימים בנוגע 

לדברים האלה.

במהלך הנסיעות עם Tara פגשתי מטופלים אחרים 
בני גילים שונים, ובשלבים שונים של המחלה. נדהמתי עד 
כמה הם פתוחים ופגיעים בשיתוף אנשים אחרים בפחדים 
העמוקים ביותר שלהם, במאבקים האינטימיים ביניהם לבין 

עצמם ואיתי, אדם מבחוץ.

כאשר חברתי Tara ביקשה שאכתוב משהו קצר על 
התנסותי כמטפלת שלה, שאלתי האם לא מוטב לפנות 
לבתה או לבעלה שנמצאים איתה מדי יום. אבל אני מכירה 
את Tara מאז שחלתה לפני 24 שנה, עוד לפני שהיה 
למחלה שם. ביליתי פרקי זמן ממושכים עם Tara במה 
שנקרא "הרפתקאות מעולות בנסיעות ארוכות בדרכים" 
בנסיעות לדרום קליפורניה לניסויים קליניים של תרופות 

.(GNEM) GNE ואירועי מיופתיה
לו"ז העבודה שלי בתור פיזיותרפיסטית בבית המטופל הוא 
גמיש, והתברכתי ביכולת לנסוע ולנהל את הציוד, האספקה 
והלוגיסטיקה; זאת הצורה שבה אני נותנת טיפול. אני מלווה 
את Tara לפגישות מרפאה או לאירועים, שלוש עד ארבע 
פעמים בשנה. כשאני לא יכולה לנהוג, Tara נוסעת 

בתחבורה ציבורית 11 שעות מייגעות. 

השתתפות במחקר קליני דורשת מחויבות רבה מבחינת זמן, 
מחויבות פיזית, מנטלית ושל אנרגיה רגשית, ללא שום 
ערובה לתוצאה טובה. אבל זאת ההקרבה ש-Tara מוכנה 
לה כדי לעזור לרופאים ולמדענים להבין את המחלה ולמצוא 
טיפול בר-קיימא, כדי לחסוך מהדורות הבאים את הקשיים 

שלה.

מסקנות:

בתור הנהגת, החברה והמטפלת של Tara בנסיעות שלנו, 
הגעתי למסקנות מפתיעות:

ראשית, אני מעריכה את הקשר שלנו, ובפרט בנסיעות האלה, 
גם Tara היא המטפלת שלי. היא המטפלת הרגשית שלי, 
מרימה לי את המורל. היא אסירת תודה וחיובית, וזה עוטף 
אותי. היא תמיד עושה בעצמה כל מה שהיא יכולה כדי להקל 
עליי. היא דואגת לי ולרווחה שלי; מוודאת שאשתה מספיק 

ואוכל כראוי. היא עוזרת לי לזכור משימות ולארגן לוגיסטיקות  
ייחודיות לנסיעות עם אדם שיושב בכיסא גלגלים. אנחנו 
מתבדחות ש"אני הגוף והיא המוח, ושתינו יחד אנחנו אדם 

אחד שלם."
לפני כל נסיעה של 7 שעות ללוס אנג'לס, אני חרדה מאוד כי 
אני יודעת שאני אחראית לבטיחות שלנו. דברים רבים אינם 
בשליטתי, כגון התנועה, מזג האוויר, סכנות בכביש וכו'. 
למרות זאת, אני יודעת שאני יכולה לסמוך על הזריזות 
והקשב המנטליים של Tara, שתעזור לי לזכור את הפרטים 
הפרוצדורליים. (פעם מיהרתי מדי ושכחתי לסגור את דלת 
ההזזה של הטנדר לפני הנסיעה. היה טוב לקבל תזכורת 
רגועה!) היא משמשת כעוד זוג עיניים כדי לראות סכנות 
פוטנציאליות בכביש - והיא גם הנווטת שלנו. Tara עושה את 

כל זה ברוח טובה ובסבלנות. כמובן שאני נהנית מחברתה. 



 GNE Myopathy International
www.gne-myopathy.org

 Muscular Dystrophy (בריטניה) 
www.musculardystrophyuk.org

www.shoreforlife.org ארגון הבריאות הספרדי להפניה וחינוך

www.hibm.org קידום המחקר על מיופתיה

 Associazione Gli Equilibristi HIBM (איטליה) 
www.gliequilibristi-hibm.org

Distal Muscular Dystrophy Patients Association )
PADM) – (יפן)

 Neuromuscular Disease Foundation/*
www.ndfhibm. org - (ארה"ב)

ארגוני מטופלים להלן רשימה של כל ארגוני המטופלים וקבוצות התמיכה העוסקות במיופתיה מסוג GNE, ובניוון שרירים בכלל, 
ברמה הבינלאומית.

תמונה של Loni (משמאל) ו-Tara (מימין), מהעת האחרונה.

אני המומה מהאומץ וחוש ההומור שלהם, ומהניסיון 
שלהם למצוא דרך לשפר את יכולת התפקוד שלהם 
למרות המחלה. לפעמים אני יכולה לייעץ להם על סמך 
הניסיון שלי כפיזיותרפיסטית. לפעמים הם זקוקים למשהו 
פשוט כמו לפתוח דלת, להביא לשולחן צלחת עם אוכל, 
לאסוף את השיער לקוקו, ואני שמחה לעזור. בפעמים 
אחרות אני מרגישה אשמה על היותי מפונקת, למשל, 
 Tara-כשאני קמה מאוחר בבוקר בזמן שעליי לעזור ל
להתכונן. אני לא תמיד קשובה כמו שצריך, ואני חושבת 
שעליי להיות לעתים קרובות יותר אסירת תודה. כשאני 
רואה את בני/בנות הזוג החיים עם מטופלי GNEM, שהם 
מסורים וקשובים כל כך על בסיס יומי, אני מתגמדת 
ומלאת יראת כבוד לאור החוסן וההתמדה שלהם לנוכח 
הקושי העצום. אני חושבת כמה זה שונה בשבילי כמי 
שמטפלת בהם רק  מדי פעם. אני לא בטוחה שהייתי 

יכולה לעשות את זה כל הזמן בגישה נעימה וסבלנית.

מה למדתי על עצמי:

למדתי רבות על עצמי - נקודות החוזק והחולשה שלי, 
מהנסיעות עם Tara בתפקיד הנהגת, העוזרת והחברה 
שלה. דבר אחד למדתי עם Tara ואני יודעת זאת לבטח, 

מתן טיפול הוא מסלול דו סטרי.

Lonni Trykowski תודה שקראת את הסיפור של


