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Нові нормативні акти
у сфері охорони здоров'я

Посадова інструкція заступника
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Перелік медичних протипоказань
до проведення профілактичних
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Календар профілактичних щеплень
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86 Щодо виконання роботи,
яка не є сумісництвом, в умовах
доплати до МЗП
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