TEMA: TOBAK
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Läkartidningens teman ska förstärka det
medicinska innehållet och ge en helhetsbild av aktuella medicinska områden.
Nästa tema kommer i Läkartidningen nr 16
som utkommer den 18 april 2012. Temat då
kommer att vara Ungdomshälsa.
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