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II. ERANSKINAPROGRAMA ETA JARDUERA BAKOITZAREN AURREKONTU ZEHATZA. 
GIB/HIESA, C HEPATITISA ETA STI-AK PREBENITZEKO ETA KONTROLATZEKO BIDERATUTAKO JARDUERAK EAEN EGITEN DITUZTEN IRABAZI ASMORIK EZ DUTEN EKIMEN SOZIALEKO ENTITATEI BIDERATUTAKO LAGUNTZA-ESKABIDEAK
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