ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ:
για τα όργανα του σώματος και τα απίστευτα πράγματα που κάνουν

για τη δωρεά οργάνων και τον θετικό της αντίκτυπο στη συνέχιση της ζωής
Διαβάστε περισσότερα για ό,τι μάθαμε στη σελίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων eom.gr

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;
Το 2019 στην Ευρώπη, περισσότεροι από 150.000
ασθενείς ήταν εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής
και κάθε ώρα που περνάει προστίθενται 6 νέοι ασθενείς.
Θα μπορούσε να είναι κάποιος συγγενής μας, ένα
αγαπημένο μας πρόσωπο, εμείς.

ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ ΑΥΡΙΟ

Για να έχουμε όλοι μας δικαίωμα, όμως, σε μια δεύτερη
ευκαιρία στη ζωή, είναι σημαντικό να συζητήσουμε με
την οικογένειά μας το θέμα και να κατανοήσουμε τη
δωρεά οργάνων έτσι ώστε:

Ρωτήστε τα παιδιά σας τι έμαθαν
για τη δωρεά οργάνων και
μοιραστείτε τις σκέψεις σας
με την υπόλοιπη οικογένεια.

περισσότεροι άνθρωποι να επιλέξουν
να γίνουν δωρητές – υπερήρωες που σώζουν ζωές
περισσότερες οικογένειες να κατανοήσουν και να
εκπληρώσουν τις επιθυμίες που έχει το κάθε μέλος
η επόμενη γενιά να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της
δωρεάς οργάνων και να γίνει συνήθεια.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΟΥΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ
και του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΩΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Παρακάτω θα βρείτε μερικές ιδέες που μπορεί
να σας βοηθήσουν να συζητήσετε με την οικογένειά
σας το τι θα θέλατε να συμβεί στα όργανά σας.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Βάλτε όλη την οικογένειά σας στη συζήτηση.
Μη βιαστείτε να μπείτε κατευθείαν στο θέμα,
με οποιονδήποτε και οποιασδήποτε ηλικίας.

Περίπου 1.400 ασθενείς στην Ελλάδα
βρίσκονται σε αναμονή για
κάποιο μόσχευμα.

Μην αναγκάσετε ένα μέλος της οικογένειας να
ακούσει ή να πει τη γνώμη του γι’ αυτό το θέμα.
Ανατρέξτε στο διαδίκτυο για να βρείτε απαντήσεις
σε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, στη σελίδα του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων eom.gr.

Από έναν δότη οργάνων μπορούν
να σωθούν έως και 7 ζωές.

Όταν ανοίξετε την κουβέντα, να έχετε αυτοπεποίθηση
και θετική σκέψη – οι συνομιλητές σας θα αντιδράσουν
στα συναισθήματά σας.
Να θυμάστε πως η δωρεά οργάνων μπορεί να σώσει
ή να αλλάξει ζωές.

Γνωρίζεις ότι είναι περισσότερες
οι πιθανότητες να χρειαστούμε
κάποιο όργανο, παρά να δώσουμε;
Αλλά...

Στην Ελλάδα αντιστοιχούν
4,5 δότες για κάθε
1.000.000 κατοίκους.

Είναι πιο πιθανό για μια
οικογένεια να συμφωνήσει να
προβεί σε δωρεά αν τα μέλη της
γνωρίζουν πως το αγαπημένο
τους πρόσωπο ήθελε να
γίνει δωρητής.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ
και του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση

