
Να δίνει συμβουλές στον κόσμο 
για το πώς να διατηρήσει 
την υγεία του.ΘΕΩΡΙΑ 1

ΩΡΑ 
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Να κάνει ιατρικές εξετάσεις.

Να βλέπει ασθενείς
στο νοσοκομείο 
ή στο ιατρείο του, να τους 
επισκέπτεται στο σπίτι τους 
ή να τους μιλάει στο τηλέφωνο.

Ώστε θέλεις να γίνεις γιατρός;  
Είσαι καλός ακροατής; Διατηρείς  

την ψυχραιμία σου σε στιγμές κρίσης; 
Αηδιάζεις δύσκολα;  
Τότε συγχαρητήρια!  

Η μαθητεία σου ξεκινάει σήμερα!

Να συνταγογραφεί, 
δηλαδή να γράφει ιατρικές 
συνταγές για φάρμακα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μπορείς να βρεις τους εικονιζόμενους ασθενείς;

Τώρα πρέπει να μάθεις  
ένα σωρό πράγματα  
για το ανθρώπινο σώμα, 
οπότε ας ξεκινήσουμε…
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ΘΕΩΡΙΑ ΑΡ. 1                 βάλε ✔          εδώ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Να κρατάει 
σημειώσεις για 
τους ασθενείς του.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ;
Οι γιατροί βοηθούν τον κόσμο να είναι 
υγιής. Γνωρίζουν πολλά για το ανθρώπινο 
σώμα και για το πώς να κάνουν τους 
αρρώστους να αισθανθούν καλύτερα.

Ο γιατρός πρέπει κάθε μέρα:



ΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 
ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Οι γιατροί χρησιμοποιούν ειδικά 
εργαλεία για να εξετάσουν  
τους ασθενείς και να βρουν  

από τι πάσχουν. Πριν αρχίσεις  
την εκπαίδευσή σου, πρέπει 

να συγκεντρώσεις μερικά από αυτά.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1

ΛΙΣΤΑ

Στηθοσκόπιο για να ακούς  

την καρδιά και το στήθος.

Ωτοσκόπιο για να εξετάζεις 

τα αυτιά των ασθενών.

Πιεσόμετρο για να ελέγχεις 

την πίεση.

Ουροσυλλέκτη για να παίρνεις 

ούρα (δηλαδή τσίσα) για εξετάσεις.

Φακό για να ρίχνεις φως σε 

σκοτεινά σημεία όπως ο λάρυγγας.

Βαλιτσάκι γιατρού για να 

μεταφέρεις όλα σου τα εργαλεία.

Μπορείς να βρεις μέσα στο ιατρείο τα παρακάτω εργαλεία; Κάθε φορά που βρίσκεις κάποιο, 

βάλε ένα ✔ στη λίστα που ακολουθεί.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εξέτασε τον ασθενή για να ελέγξεις  
αν όλα λειτουργούν σωστά.
1.  Εξέτασε τον λαιμό του. 
  (Ζήτησέ του να πει «ααα» 

για να μπορέσεις να δεις καλύτερα).
2. Πάρε τη θερμοκρασία του.
3. Εξέτασε τα αυτιά του.
4. Άκουσε την καρδιά του.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΡ. 1

                   βάλε  ✔
           εδώ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
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Έχε τον νου σου 
στην ώρα. 
Έξω περιμένουν 
πολλοί ακόμα ασθενείς 
να τους εξετάσεις!

Πλύνε τα χέρια σου 
προτού εξετάσεις 
κάθε ασθενή,  
για να μην περάσεις 
μικρόβια από  
τον ένα στον άλλο.
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