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• تحريك المريض العاجز بدون أن تعرض ظهرك ألذية
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• إستخدام الفوط عند مرضى السلس البولي
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العرض مجاني للجميع بغض النظر عن شركة التأمين الصحي اللتي ينتمي
اليها المشارك بالدورة وعما اذا كان هنك تحديد لمستوى الرعاية الصحية
أم ال.
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