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

Medicina/Médico

alergólogo

Medycyna/Lekarze

alergolog

Medicina/Médico

andrólogo

Medycyna/Lekarze

androlog

Medicina/Médico

anestesiólogo, médico
anestesista

Medycyna/Lekarze

anestezjolog

Medicina/Médico

audiólogo

Medycyna/Lekarze

audiolog

Medicina/Médico

cirujano, operador

Medycyna/Lekarze

chirurg
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Medicina/Médico

cirujano plástico

Medycyna/Lekarze

chirurg plastyczny

Medicina/Médico

dermatólogo

Medycyna/Lekarze

dermatolog

Medicina/Médico

diabetólogo

Medycyna/Lekarze

diabetolog

Medicina/Médico

endocrinólogo

Medycyna/Lekarze

endokrynolog

Medicina/Médico

gastroenterólogo

Medycyna/Lekarze

gastrolog
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Medicina/Médico

genetistas

Medycyna/Lekarze

genetyk

Medicina/Médico

gerontólogo

Medycyna/Lekarze

geriatra

Medicina/Médico

ginecólogo

Medycyna/Lekarze

ginekolog

Medicina/Médico

hematólogo

Medycyna/Lekarze

hematolog

Medicina/Médico

homeópata

Medycyna/Lekarze

homeopata

                               strona 3 / 8



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

Medicina/Médico

internista, terapeuta

Medycyna/Lekarze

internista

Medicina/Médico

cardiólogo

Medycyna/Lekarze

kardiolog

Medicina/Médico

neumólogo

Medycyna/Lekarze

pulmonolog

Medicina/Médico

laringólogo

Medycyna/Lekarze

laryngolog

Medicina/Médico

médico de familia

Medycyna/Lekarze

lekarz rodzinny
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Medicina/Médico

veterinario

Medycyna/Lekarze

weterynarz

Medicina/Médico

logopeda

Medycyna/Lekarze

logopeda

Medicina/Médico

nefrólogo

Medycyna/Lekarze

nefrolog

Medicina/Médico

neurocirujano

Medycyna/Lekarze

neurochirurg

Medicina/Médico

neurólogo

Medycyna/Lekarze

neurolog
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Medicina/Médico

neuropsicólogo

Medycyna/Lekarze

neuropsycholog

Medicina/Médico

psicólogo

Medycyna/Lekarze

psycholog

Medicina/Médico

psiquiatra

Medycyna/Lekarze

psychiatra

Medicina/Médico

dentista, odontólogo

Medycyna/Lekarze

dentysta, stomatolog

Medicina/Médico

oculista, oftalmólogo

Medycyna/Lekarze

okulista
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Medicina/Médico

oncólogo

Medycyna/Lekarze

onkolog

Medicina/Médico

nutricionista

Medycyna/Lekarze

dietetyk

Medicina/Médico

inmunólogo

Medycyna/Lekarze

immunolog

Medicina/Médico

proctólogo

Medycyna/Lekarze

proktolog

Medicina/Médico

reumatólogo

Medycyna/Lekarze

reumatolog
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Medicina/Médico

sexólogo

Medycyna/Lekarze

seksuolog

Medicina/Médico

urólogo

Medycyna/Lekarze

urolog
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