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Λιγότερο άγχος και καλές συνθήκες εργασί-
ας από τη μια, περισσότερο γέλιο, έντονη 
ποδηλασία και κατανάλωση μαύρης σο-
κολάτας από την άλλη, συμβάλλουν στην 
υγεία της καρδιάς. Σε αυτό το συμπέρα-

σμα συμφωνούν οι Ευρωπαίοι καρδιολόγοι. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι ο σωστός τρόπος ζωής, σε συνδυασμό 
με την κατάλληλη διατροφή, είναι τα αποτελεσματι-
κότερα μέσα πρόληψης των καρδιαγγειακών παθή-
σεων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
περίπου 23,6 εκατ. άνθρωποι θα πεθάνουν το 2030 σε 
ολόκληρο τον κόσμο από καρδιαγγειακές παθήσεις, 
κατά 6 εκατ. περισσότεροι απ’ ό,τι σήμερα. 

ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΡΔΙΑ

health tip:  ΡΑΝΤΙΣΤΕ ΜΕ 
ΑΡΩΜΑ ΛΕΒΑΝΤΑΣ Ή ΜΕΝΤΑΣ ΕΝΑ 
ΜΑΝΤΙΛΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΟΝΟΚΕ-
ΦΑΛΟ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡ-
ΚΗΣ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΑΝΑ-
ΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ  

THΣ ΑΜΑΝΤΑΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥ
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Αμερικανοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Akron του 
Οχάιο φέρνουν στο φως νέα ευρήματα που θα ανακου-
φίσουν όσους πάσχουν από διαβήτη και χρειάζονται 
καθημερινά να μετρούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα 
τους. Κατασκεύασαν ειδικούς φακούς επαφής που 
ανιχνεύουν τα επίπεδα γλυκόζης στο δακρυϊκό υγρό 
των ματιών και οι οποίοι αλλάζουν χρώμα ανάλογα 
με τα ευρήματά τους. Σύμφωνα με τον επικεφαλής 
της ερευνητικής ομάδας, Δρ. Jun Hu, «Το σύστημα θα 
μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση λεπτών 
αλλαγών στα επίπεδα σακχάρου του αίματος και για τη 
στενή παρακολούθηση και διαχείριση του διαβήτη. Θα 
μπορεί, επίσης, να εντοπίζει ασθενείς με προδιαβήτη, 
επιτρέποντας την πρώιμη διάγνωση της νόσου». Οι 
φακοί βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του πρωτοτύπου, 
αλλά θα μπορούν, αν όλα πάνε καλά, να διατεθούν 
στην αγορά μέσα σε τρία χρόνια. 

to ξeΡete oti...
...ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ κτυπά ολοένα και περισσό-

τερους νέους; Σήμερα, η συχνότητα του σακχαρώδους διαβήτη 

τύπου ΙΙ στους εφήβους με διαβήτη αγγίζει το 40%, σύμφωνα 

με νέα στοιχεία, ενώ μέχρι πριν από μία δεκαετία το ποσοστό 

δεν ξεπερνούσε το 3%.

ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 
ΘΑ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

υγεία
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ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΩΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια 
Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Αν δεν έχετε 
γίνει ακόμα εθελοντής και διστάζετε, τότε 
διαβάστε πιο κάτω:
1. Η απόφασΗ σασ μπορεί να σώσει ζωές. 
2. ΥπόψΗφιόσ αιμόδότΗσ είναι κάθε υγι-
ής άνθρωπος, ενώ υποψήφιοι δέκτες είμαστε 
όλοι.
3. Η διαδικασια είναι ανώδυνη και ασφα-
λής.
4. Η αιμόδόσια είναι ωφέλιμη για τον ορ-
γανισμό, αφού κινητοποιείται ο μυελός των 
οστών για την παραγωγή νέων κυττάρων 
αίματος.
5. ό όγκόσ αιματόσ που χαρίζετε είναι 
μόνο το 1/20 του συνολικού όγκου αίμα-
τος του οργανισμού σας, περίπου 450 ml. 
Η αναπλήρωση του χαμένου όγκου γίνεται 
σε 10 λεπτά, ενώ ο όγκος του πλάσματος 
αποκαθίσταται σε 12 ώρες και τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια σε 30 ημέρες περίπου.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ... 
Το βιβλίο της Dobbyn Sarah «Διατροφή και 
γονιμότητα» συστήνει υψηλής θρεπτικής αξίας 
διατροφή, παρέχει συμβουλές για τις καθημε-

ρινές μας συνήθειες και προτείνει ασκήσεις 
που θα καταστήσουν το σώμα μας υγιές. 

Σκοπός του είναι τα ζευγάρια όλων των 
ηλικιών να συλλάβουν με φυσικό 

τρόπο και στο συντομότερο δυνατό 
χρονικό διάστημα ή, τουλάχιστον, να 
αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυ-
χίας ώστε να μην καταφεύγουν σε 

τεχνικές υποβοηθούμενης γονιμοποί-
ησης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Διόπτρα και θα το βρείτε σε όλα τα 
καλά βιβλιοπωλεία.

Η ΛΗΣΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Να που οι επιστήμονες βρήκαν ακόμα ένα λόγο για να σταματήσου-
με το κάπνισμα. Είναι βλαβερό και για τη μνήμη, λένε οι ερευνητές 
τού αγγλικού πανεπιστημίου Northumbria. Τα καλά νέα είναι ότι 
η μνήμη επανέρχεται σε μεγάλο βαθμό αν οι καπνιστές κόψουν 
αυτήν την κακή συνήθεια. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 καπνιστές, 
18 πρώην καπνιστές και 24 άτομα που δεν είχαν καπνίσει ποτέ. Οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να θυμηθούν προκαθορισμένα καθήκοντά 

τους σε συγκεκριμένες περιοχές τής Πανεπιστημιούπολης. Οι 
καπνιστές θυμόντουσαν μόνο το 59% των εργασιών τους, ενώ 
όσοι είχαν σταματήσει το κάπνισμα θυμόντουσαν το 74% των 
απαιτούμενων καθηκόντων τους σε σχέση με όσους δεν είχαν 

καπνίσει ποτέ, που θυμόντουσαν το 81% των εργασιών τους.


