
Spanish - Enfermedades infecciosas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Medicina/Enfermedades infecciosas

SIDA

Medycyna/Choroby zakaźne

AIDS

Medicina/Enfermedades infecciosas

amigdalitis, angina

Medycyna/Choroby zakaźne

angina

Medicina/Enfermedades infecciosas

difteria

Medycyna/Choroby zakaźne

błonica

Medicina/Enfermedades infecciosas

borreliosis

Medycyna/Choroby zakaźne

borelioza

Medicina/Enfermedades infecciosas

encefalopatía
espongiforme bovina

Medycyna/Choroby zakaźne

BSE
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Spanish - Enfermedades infecciosas
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środek i skleić.
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Medicina/Enfermedades infecciosas

clamidiósis

Medycyna/Choroby zakaźne

chlamydioza

Medicina/Enfermedades infecciosas

cólera

Medycyna/Choroby zakaźne

cholera

Medicina/Enfermedades infecciosas

viruela

Medycyna/Choroby zakaźne

ospa prawdziwa,
czarna ospa

Medicina/Enfermedades infecciosas

disentería

Medycyna/Choroby zakaźne

czerwonka

Medicina/Enfermedades infecciosas

dengue

Medycyna/Choroby zakaźne

denga
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Medicina/Enfermedades infecciosas

candidiasis

Medycyna/Choroby zakaźne

drożdżyca

Medicina/Enfermedades infecciosas

fiebre tifoidea, tifoidea

Medycyna/Choroby zakaźne

dur brzuszny

Medicina/Enfermedades infecciosas

tifus

Medycyna/Choroby zakaźne

dur plamisty

Medicina/Enfermedades infecciosas

fiebre paratifoidea

Medycyna/Choroby zakaźne

dur rzekomy, paradur

Medicina/Enfermedades infecciosas

diarrea, disentería

Medycyna/Choroby zakaźne

dyzenteria, czerwonka
bakteryjna
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Medicina/Enfermedades infecciosas

peste, plaga

Medycyna/Choroby zakaźne

dżuma

Medicina/Enfermedades infecciosas

pian

Medycyna/Choroby zakaźne

frambezja

Medicina/Enfermedades infecciosas

tuberculosis

Medycyna/Choroby zakaźne

gruźlica

Medicina/Enfermedades infecciosas

gripe

Medycyna/Choroby zakaźne

grypa

Medicina/Enfermedades infecciosas

micosis

Medycyna/Choroby zakaźne

grzybica
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Medicina/Enfermedades infecciosas

histoplasmosis

Medycyna/Choroby zakaźne

histoplazmoza

Medicina/Enfermedades infecciosas

candidiasis

Medycyna/Choroby zakaźne

kandydoza

Medicina/Enfermedades infecciosas

sífilis

Medycyna/Choroby zakaźne

kiła

Medicina/Enfermedades infecciosas

coccidioidomicosis

Medycyna/Choroby zakaźne

kokcydioidomikoza

Medicina/Enfermedades infecciosas

leptospirosis

Medycyna/Choroby zakaźne

krętkowica
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Medicina/Enfermedades infecciosas

criptococcosis

Medycyna/Choroby zakaźne

kryptokokoza

Medicina/Enfermedades infecciosas

tos ferina

Medycyna/Choroby zakaźne

krztusiec

Medicina/Enfermedades infecciosas

malaria

Medycyna/Choroby zakaźne

malaria

Medicina/Enfermedades infecciosas

mononucleosis

Medycyna/Choroby zakaźne

mononukleoza

Medicina/Enfermedades infecciosas

sarampión, óder

Medycyna/Choroby zakaźne

odra
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Medicina/Enfermedades infecciosas

herpes

Medycyna/Choroby zakaźne

opryszczka

Medicina/Enfermedades infecciosas

varicela, china

Medycyna/Choroby zakaźne

ospa wietrzna

Medicina/Enfermedades infecciosas

escarlatina

Medycyna/Choroby zakaźne

płonica

Medicina/Enfermedades infecciosas

polio

Medycyna/Choroby zakaźne

polio

Medicina/Enfermedades infecciosas

herpes zóster

Medycyna/Choroby zakaźne

półpasiec
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Medicina/Enfermedades infecciosas

fiebre aftosa,
glosopeda

Medycyna/Choroby zakaźne

pryszczyca

Medicina/Enfermedades infecciosas

rubéola

Medycyna/Choroby zakaźne

różyczka

Medicina/Enfermedades infecciosas

gonorrea, blenorragia

Medycyna/Choroby zakaźne

rzeżączka

Medicina/Enfermedades infecciosas

salmonelosis

Medycyna/Choroby zakaźne

salmonelloza

Medicina/Enfermedades infecciosas

escarlatina

Medycyna/Choroby zakaźne

szkarlatyna

                               strona 8 / 9



Spanish - Enfermedades infecciosas
Fiszki do druku jednostronnego. Po wydrukowaniu należy przeciąć wzdłuż poziomych linii. Następnie zgiąć przez
środek i skleić.
http://www.hiszpanski.alol.pl

Medicina/Enfermedades infecciosas

tétanos

Medycyna/Choroby zakaźne

tężec

Medicina/Enfermedades infecciosas

carbunco

Medycyna/Choroby zakaźne

wąglik

Medicina/Enfermedades infecciosas

rabia, hidrofobia

Medycyna/Choroby zakaźne

wścieklizna
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