ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1
Διάλεξε ένα όργανο ή μέρος του σώματος.
Μπορείς να περιγράψεις σε ένα μέλος της
οικογένειάς σου ένα όργανο ή ένα μέρος του
σώματος δίνοντας τρία μόνο στοιχεία;
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Εισαγωγικές προτάσεις για την παρουσίαση:

•

Η λειτουργία μου στο σώμα είναι…

•

Χωρίς εμένα…

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2
Τι άλλο μπορείς να πεις πως έμαθες
στην οικογένειά σου;
1.

Μπορείς να εξηγήσεις τι είναι
ο δωρητής οργάνων;

2. Μπορείς να αναφέρεις τα 6 όργανα για τα
οποία μπορεί να γίνει δωρεά οργάνων και
μπορούν να μεταμοσχευτούν από το ένα
σώμα στο άλλο; Θυμήσου ότι ο μυελός των
οστών και ο κερατοειδής χιτώνας δεν
αποτελούν συμπαγή όργανα αλλά ιστούς.
3. Μπορείς να εξηγήσεις στην οικογένειά σου
γιατί είναι σημαντική η δωρεά οργάνων;

1. Ο δωρητής οργάνων είναι κάποιος που αποφασίζει να δοθούν
τα όργανά του αφού θα έχει φύγει απο τη ζωή. Όταν δοθούν
τα όργανα κάποιου ανθρώπου που έχει χάσει τη ζωή του,
αυτός λέγεται δότης. Όσο βρισκόμαστε εν ζωή μπορούμε να
δωρίσουμε τον ένα μας νεφρό, μέρος του ήπατος ή μυελό
των οστών.

Βρίσκομαι σε…

2. Τα συμπαγή όργανα είναι:
1. Ήπαρ
2. Καρδιά
3. Νεφροί
4. Λεπτό έντερο
5. Πνεύμονες

•

3. Για να έχουμε όλοι μας δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία στη
ζωή, μέσα από τη μεταμόσχευση, είναι απαραίτητο να
κατανοήσουμε την αξία της δωρεάς οργάνων. Δίχως δωρεά
οργάνων, δεν πραγματοποιείται μεταμόσχευση. Δεν είναι
μόνο μια πράξη αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπό μας, είναι
κυρίως μία στάση ζωής που, αν την υιοθετήσουμε όλοι, τότε
το όφελος θα επιστρέψει σε εμάς, στους συγγενείς μας και
στα οικεία μας πρόσωπα.

Ξεκίνα τις προτάσεις σου όπως θα συστηνόταν
το όργανο, με τις παρακάτω φράσεις, ή φτιάξε
τη δική σου εισαγωγή!
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Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ
και του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση

