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1. Hospital Staff  

English word or Phrase Definition - Synonym      Greek Translation 

obstetrician  μαιευτιρασ 

radiologist  ακτινολόγοσ 

general practitioner  πακολόγοσ 

relief  ανακοφφιςθ 

to list  καταγράφω, απαρικμϊ 

to infer  ςυμπεραίνω 

imaging technology  τεχνολογία απεικόνιςθσ 
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The problem (p. 3) 
English word or Phrase Definition - Synonym Greek Translation 

to weep  κλαίω 

A&E accident & emergency 
department 

μονάδα επειγόντων 
περιςτατικϊν  

staff shortage  ζλλειψθ προςωπικοφ 

to put upon  φορτϊνω, εκμεταλλεφομαι 

fracture  κάταγμα 

to overdraw  κάνω υπερανάλθψθ 

disservice  ηθμιά 

   

   

Working conditions and the crisis (p. 6) 
English word or Phrase Definition - Synonym Greek Translation 

NHS National Health Service Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ 

overcrowding  ςυνωςτιςμόσ 

put sb at risk  κζτω ςε κίνδυνο 

backed up blocked φραγμζνοσ, ςτριμωγμζνοσ 
(μτφ.) 

full to overflowing  πλιρθσ (με κίνδυνο) 
ξεχειλίςματοσ/ υπερχείλιςθσ 

to be stuck  κολλθμζνοσ, φρακαριςμζνοσ 

cancellation  ακφρωςθ 

retention  διατιρθςθ 

put sb off  αποτρζπω, αποκαρρφνω 

   

   

Agency nurses: a sticking plaster solution (p.7) 
English word or Phrase Definition - Synonym Greek Translation 

sticking plaster  αυτοκόλλθτοσ επίδεςμοσ 

sticking plaster solution dealing with a problem in a 
temporary and 
unsatisfactory way 

πρόχειρθ λφςθ 

stressed workforce  αγχωμζνο, νευρικό εργατικό 
δυναμικό 

potential  δυνθτικόσ, πικανόσ 

road show  περιοδεία 

cover  κάλυψθ, αντικατάςταςθ 
(εδϊ) 

bank a row or tier of objects κατάλογοσ ομοειδϊν 
αντικειμζνων ι ατόμων με 
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κοινά χαρακτθριςτικά (εδϊ) 

as and when  εφόςον 

ward sister  αδελφι (νοςοκόμα) 
πτζρυγασ 

competent  ικανόσ, άξιοσ 

incentive  κίνθτρο, αμοιβι, απολαβζσ 

continuity  ςυνζχεια 

   

Pay: The facts (p. 8-9) 
English word or Phrase Definition - Synonym Greek Translation 

rates of pay  αμοιβζσ, όρια μιςκοφ 

to vary  κυμαίνομαι 

auxiliary  επικουρικόσ, βοθκθτικόσ 

per annum (lt)  κατ` ζτοσ  
 


