


 


 



EPIDEMIOLOGIC PECULARITIES OF TOXOPLASMOSIS IN
BUKOVYNA’S WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТОКСОПЛАЗМОЗУ У ЖІНОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ НА
БУКОВИНІ

  

   



    

  
 



  








 



ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕЯКИХ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ НА ТЛІ ЛАТЕНТНОЇ ФОРМИ ХРОНІЧНОГО

ТОКСОПЛАЗМОЗУ



   
   
     


   

     













 









  
  




   

  
 






