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पूणप
$ णे CAM-ICU

िनकष जुळत आहे

CAM-ICU
सकारा%मक

ल"ण १+ २ आ"ण ३ !कवां ४ असेल = CAM-ICU

बुधी%व'म आहे o

सकारा%मक
िनकष जुळत नाह+

CAM-ICU
सकारा%मक
बुधी%व'म नाह,

कॉपीराईट ©२००२ इ. वेसली एली, एम.ड*., एम.पी.एच. आ.ण वंडर2ब4ट 2व6ापीठ, सव9 अिधकार सुर.?त आहे त.

