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Vaikkemme varmuudella tiedä, onko alkoholi- ja lääkeriippuvuus anestesia- ja teho-osastohenkilökunnassa lisääntymässä, sen ei pitäisi estää meitä ponnistelemasta ongelman poistamiseksi ja ehkäisemiseksi.
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