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 Καλούμε όλους τους Μικρούς Εξερευνητές!  
Ας γνωρίσουμε πώς λειτουργεί  

ένα νοσοκομείο, καθώς και  
τους καταπληκτικούς ανθρώπους  
που δουλεύουν κάθε μέρα εκεί.  

Άνοιξε τα παραθυράκια για να δεις μέσα 
στα δωμάτια, να μάθεις για τις εγχειρήσεις 

και να ανακαλύψεις πώς βγαίνουν  
οι ακτινογραφίες.

ΜΙΚΡΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
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ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Άνοιξε τα 

παραθυράκια για να 
εξερευνήσεις

το νοσοκομείο!

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ  
30 ΠΑΡAΘΥΡΑΚΙΑ!

ΤΟΣΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ!

Μάθε πόσες σημαντικές δουλειές κάνουν 
οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Συνάντησε 
τεχνολόγους ακτινολόγους, χειρουργούς, 

τραυματιοφορείς και πολλούς ακόμα!

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Ρίξε μια ματιά στο Τμήμα 

Επειγόντων Περιστατικών  
για να δεις περί τίνος  

πρόκειται!

Η ΓΕΝΝΗΣΗ  
ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ 
Άνοιξε τα παραθυράκια  

για να εξερευνήσεις  
τη μαιευτική κλινική!
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Προσοχή! Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.
Περιέχει μικρά κομμάτια.
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Οι άνθρωποι που πηγαίνουν 
στο νοσοκομείο επειδή χρειάζονται 

θεραπεία ονομάζονται ασθενείς. 
Κάποιοι ασθενείς πρέπει να μείνουν 

στο νοσοκομείο για λίγο καιρό. 
Κάποιοι άλλοι ασθενείς επιστρέφουν 

σπίτι τους την ίδια ημέρα. Αυτοί 
ονομάζονται εξωτερικοί ασθενείς.

Αυτό το μεγάλο κτίριο είναι ένα νοσοκομείο. 
Εκεί πηγαίνουμε αν τραυματιστούμε ή αν 

έχουμε ανάγκη από εξειδικευμένη ιατρική 
βοήθεια. Στο νοσοκομείο δουλεύουν πολλοί και 
διάφοροι άνθρωποι. Είναι ένα πολύβουο μέρος!

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ασθενείς

 Όταν κάποιος είναι στο 
νοσοκομείο, μπορούν να τον 

επισκεφτούν η οικογένεια και 
οι φίλοι του. Ίσως του φέρουν 
λουλούδια ή ένα δώρο για να 

του φτιάξουν τη διάθεση.

Επισκέπτες

Πολλά δωμάτια
Σε ένα νοσοκομείο μπορεί να 

υπάρχουν εκατοντάδες δωμάτια. 
Μπορείς να βρεις σε ποιο 

δωμάτιο μια νοσοκόμα δένει με 
επίδεσμο το πόδι ενός ασθενή;

Ήρθα για 
τσεκάπ.



ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Ορισμένα νοσοκομεία διαθέτουν 
ελικοδρόμιο, δηλαδή ένα μέρος όπου 
μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο. 

Τα ελικόπτερα μπορούν 
να μεταφέρουν ασθενείς γρήγορα, 

διότι δεν κολλούν στην κίνηση!

Ελικοδρόμιο

Οι άνθρωποι που δουλεύουν  
στο νοσοκομείο κάνουν πολλές 

σημαντικές δουλειές, από 
 τη φροντίδα των ασθενών έως 

το μαγείρεμα των γευμάτων και 
την καθαριότητα των χώρων. 

Για ρίξε μια ματιά!

Ήρωες και ηρωίδες

Τα ασθενοφόρα μεταφέρουν τους ασθενείς που 
χρειάζονται επείγουσα φροντίδα. Σταματούν 

στον χώρο στάθμευσης ασθενοφόρων, ακριβώς 
στην είσοδο του νοσοκομείου.

Ασθενοφόρο

Φτάσαμε 
στο 

νοσοκομείο!

Διασώστες



ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ 
ΣΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Από την είσοδο ξεκινούν διάφοροι 
διάδρομοι και υπάρχουν ασανσέρ 

και σκάλες που οδηγούν προς κάθε 
κατεύθυνση. Πινακίδες δείχνουν 
πού βρίσκεται το καθετί, ενώ το 

προσωπικό του νοσοκομείου 
βοηθά τον κόσμο να βρει πού 

πρέπει να πάει. 

Υπάλληλος 
υποδοχής

Καθαριστής

Αγόρασε ένα δώρο 

Ανεβαίνουμε!
Τα ασανσέρ ανεβοκατεβάζουν 

τον κόσμο στους 
διαφορετικούς ορόφους.

Nτινγκ
!

Ποιος 
είναι 
στο 

ασανσέρ;

Πού να πάω; 
Το κάθε τμήμα ασχολείται με 

κάποια διαφορετική ασθένεια ή 
μέρος του σώματος. Συνήθως 

μπορείς να καταλάβεις τι είναι το 
καθένα από τις ονομασίες τους.

Οι επισκέπτες μπορούν να πεταχτούν 
στο κατάστημα και να αγοράσουν κάρτες, 

σνακ και δώρα για τους ασθενείς.

Ώρα για την 
ακτινογραφία μου!

Πόπο κόσμος! 
Ασθενείς, επισκέπτες και 

εργαζόμενοι μετακινούνται 
από το ένα μέρος του κτιρίου 

στο άλλο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚO



Ορισμένοι ασθενείς πρέπει να επισκεφτούν 
γιατρό, αλλά όχι να νοσηλευτούν. Αυτοί 

πηγαίνουν στα Εξωτερικά Ιατρεία. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Όταν είναι σειρά σου να σε 
δουν, οι γιατροί φωνάζουν 

το όνομά σου. Ελέγχουν 
τι πρόβλημα έχει ο ασθενής, 
κάνουν διάφορες εξετάσεις 

και δίνουν θεραπεία. 

Σε ορισμένα νοσοκομεία 
οι ασθενείς ενημερώνουν τον γιατρό 

ότι έφτασαν για το ραντεβού τους 
μέσω ενός αυτόματου μηχανήματος.

Πολλά μικρά 
ιατρεία 

Αίθουσα αναμονής 

Ορισμένοι ασθενείς 
επιστρέφουν κάθε λίγους 
μήνες για να βεβαιωθούν  
ότι η θεραπεία τους είναι 

αποτελεσματική.

Τσεκάπ

Ο κύριος 
ΜακΓκρέγκορ;

Γεια σου, 
Τζέισον!

Γεια σου, 
Ντιμίτρι!

Καλώς  
τη Σάιρα!

Γεια σας, 
γιατρέ!

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΩΡΛ
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