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 להכשרת, ומין עור לרפואת הישראלי האיגוד ידי על המקודמת,  המגמה המשך על ממליצים אנו
  . יעודים קורסים או המשך לימודי באמצעות  בדרמטוסקופיה בשימוש עור רופאי
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