ENGLISH
achalasia
anastomosis
anti reflux surgery
antibiotics
aortopexy
apnoea/cessation of breathing
aspiration
asthma
atresia / gap
biopsy
bolus / food blockage in the oesophagus
breathing
bronchi
Charrière (unit for bougie)
colon
diaphragm
dilatation
dumping syndrome
dysphagia / swallowing difficulty
elongation
endoscopy
epigastric / relating to the upper abdomen
fistula
fundoplication
gastric acid
gastric interposition
gastric tube
gastro-oesophageal reflux
gastrostomy
history
jejunal tube
laparoscopy
lung
malabsorption
micro aspiration
motility
mucosa / intestinal mucosa
nausea / sickness
obstruction
oesophageal achalasia
oesophageal atresia
oesophageal rupture
oesophageal stenosis
oesophageal stoma
oesophageal stricture
oesophageal-tracheal fistula
oesophagitis
oesophagus
oesophagus perforation

GREEK
αχαλασία
αναστόμωση
εγχείριση αποκατάστασης παλινδρόμησης
αντιβιοτικά
ακινητοποίηση αορτής
άπνοια / διακοπή της αναπνοής
Εισρόφηση
άσθμα
ατρησία/διάστημα
βιοψία
μπλοκάρισμα του βλωμού / φαγητού στον οισοφάγο
αναπνοή
βρόγχοι
Charrière (μοναδα)
παχύ έντερον
διάφραγμα
διάταση
σύνδρομο dumping
δυσφαγία / δυσκολία κατάποσης
επιμήκυνση
ενδοσκόπηση
επιγαστρικό / που σχετίζεται με την άνω κοιλιακή
χώρα
συρίγγιο
ολικη θολοπλαστική
γαστρικό οξύ
γαστρική παρεμβολή
γαστρικός σωλήνας
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
γαστροστομία
ιστορία
σωλήνας στο λεπτό έντερο
λαπαροσκόπηση
πνεύμονας
δυσαπορρόφηση
μικροαναρρόφηση
κινητικότητα
βλεννογόνο / εντερικό βλεννογόνο
ναυτία / ασθένεια
παρεμπόδιση
οισοφαγική αχαλασία
οισοφαγική ατρησία
οισοφαγική ρήξη
οισοφαγική στένωσης
οισοφαγικού στόμα
οισοφαγική στένωση
τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο
οισοφαγίτιδα
οισοφάγος
διάτρηση οισοφάγου

peristalsis / muscle contraction in oesophagus to
propel food to stomach
pH-measure
pneumonia
pylorus
reflux
resorption / absorption
respiratory
scoliosis
small intestine
stent
stomach
stricture
stridor / whistling sound during respiration
(symptom of 'floppy trachea')
suction tube
surgery
thorax
throat
trachea
Tracheo-malacia
tracheostomy / tracheal stoma
VACTERL-association
vagotomy
red Greek terms used with English words

περισταλτισμός / συστολή μυών στον οισοφάγο για
την προώθηση του φαγητού στο στομάχι
Μέτρηση του pH
πνευμονία
πυλωρός
παλιδρόμηση
επαναπορρόφηση / απορρόφηση
αναπνευστικό
σκολίωση
το λεπτό έντερο
ενδοπρόσθεση
στομάχι
στένωση
Συριγμός / συρικτικός ήχος κατά την αναπνοή
(σύμπτωμα της «τραχειομαλακίας»)
σωλήνα αναρρόφησης
χειρουργική επέμβαση
θώρακας
λαιμός
τραχεία
Τραχειομαλακία
τραχειοστομία / τραχειακή στόμα
Σύνδρομο VACTERL
βαγοτομή - εκτομη πνευμονογαστρικού

