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Το πράσινο φως από την Υπηρεσία Τροφί-
μων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για να 
κυκλοφορήσει, έλαβε τεστ για τον ιό HIV 
του AIDS. Η κυκλοφορία του τεστ αναμένε-
ται μέσα στους επόμενους μήνες, τόσο στην 

αμερικανική αγορά όσο και στο διαδίκτυο. Το OraQuick, 
όπως ονομάζεται το τεστ, παρασκευάζεται από την εται-
ρεία OraSure και μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει 
εύκολα, ακόμη και όταν βρίσκεται στο σπίτι του. Πολύ 
απλά ο χρήστης λαμβάνει ένα μικρό δείγμα σάλιου από το στόμα του και τα αποτε-
λέσματα εξάγονται μέσα σε 20 έως 40 λεπτά. Πιστεύεται, μάλιστα, ότι η χρήση του θα 
συμβάλει στη μείωση της εξάπλωσης του AIDS, αφού με αυτόν τον τρόπο, περισσότερα 
άτομα θα κάνουν την εξέταση. Πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού και 
δεν έπαιρναν μέτρα για τη μη εξάπλωσή του, δεν θα έχουν πια δικαιολογία.  

ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

health tip:  ΒεΒΑιωθειΤε όΤι ΤΑ γΥΑλιΑ 
ΗλιόΥ ΠόΥ ΦόρΑΤε εχόΥν ΤΗ μεγισΤΗ ΑΠόρρό-
ΦΗΤικόΤΗΤΑ (100%) ΑΠό ΤΗν ΥΠεριωδΗ ΑκΤινό-
ΒόλιΑ UVA κΑι UVB. μΗ σΑσ ξεγελΑ Τό σκόΥρό 
χρωμΑ Των γΥΑλιων, διόΤι δεν εχει σχεσΗ με ΤΗν ΑΠόρρό-
ΦΗΤικόΤΗΤΑ ΤόΥσ. Η ΥΠεριωδΗσ ΑκΤινόΒόλιΑ UVA κΑι UVB 
μΠόρει νΑ ΠρόκΑλεσει μεγΑλεσ ΒλΑΒεσ σΤΑ μΑΤιΑ.   

THΣ ΑΜΑΝΤΑΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΟΥ
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Δανοί επιστήμονες εκτιμούν ότι η κατανάλωση πέντε φλιτζανιών 
καφέ την ημέρα επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης. Σύμφωνα 
με τους ιδίους, οι μεγάλες 
ποσότητες καφέ μειώ-
νουν την πιθανότητα επι-
τυχίας για σύλληψη κατά 
50%. Παράλληλα, στις 
ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι οι 
πιθανότητες εγκυμοσύ-
νης με τη βοήθεια εξω-
σωματικής γονιμοποί-
ησης τριπλασιάζονταν 
στην περίπτωση που οι 
γυναίκες ακολουθούσαν 
το μοντέλο της μεσογει-
ακής διατροφής.

ΠΙΝΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΦΕ 
ΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ

υγεία
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8 ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Αν το μακιγιάζ των ματιών περι-
λαμβάνεται στην καθημερινή σας 
ατζέντα, τότε προσέξτε τα πιο κάτω 
σημεία διότι πρώτιστα προέχει η 
υγεία τους:
1. Πάντά νά φοράτε τους φακούς 
σας πριν ξεκινήσετε να κάνετε μακι-
γιάζ στα μάτια. 
2. Ξύνετε σύχνά το μολύβι ματιών 
ώστε να αποφύγετε εκδορές στην 
περιοχή αυτή.
3. νά άντικάθιστάτε το concealer 
ή το make-up των ματιών σας κάθε 
έξι μήνες, ιδίως αν χρησιμοποιείτε 
φακούς επαφής, ώστε να μειώσετε 
τον κίνδυνο εξάπλωσης βακτηρίων. 
4. Πάντοτε νά κλεινετε πολύ 
καλά τα καλλυντικά σας μετά τη 
χρήση τους και να μην τα αφήνετε 
εκτεθειμένα στη ζέστη και τον ήλιο.  
5. Προτιμάτε νά βάζετε το 
eyeliner έξω από τη λεπτή γραμμή 
της βλεφαρίδας, για να αποφεύγετε 
την άμεση επαφή με τα μάτια σας. 
6. μη χρησιμοΠοιειτε το μολύ-
βι χειλιών ή φρυδιών ως μολύβι 
ματιών, διότι υπάρχει μεγάλη πι-
θανότητα να μεταφέρετε βακτήρια 
από την περιοχή του στόματος, στην 
περιοχή των ματιών. εξάλλου, τα 
προσθετικά χρώματος του μολυβιού 
χειλιών μπορεί να μην είναι αποδε-
κτά για χρήση στα μάτια.
7. Ποτε μη βάφετε τα μάτια σας 
ενόσω βρίσκεστε σε όχημα που κι-
νείται, διότι διατρέχετε τον κίνδυνο 
τραυματισμού. 
8. οτάν βγάζετε τα φρύδια σας, 
έπειτα να απλώνετε στην περιοχή 
μία ειδική κρέμα για να μειώσετε τις 
πιθανότητες εμφάνισης οποιουδήπο-
τε ερεθισμού. 

ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ, 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ…
Ήρθε η ώρα να διώξετε το 
άγχος και να φορτίσετε τις 
μπαταρίες σας προτού επι-
στρέψετε στη δουλειά και 
την καθημερινότητά σας. Αν 
έχετε διαβάσει το best seller 
«ό μοναχός που πούλησε τη 
Ferrari του», τότε σίγουρα 
θα θέλετε να διαβάσετε και 
το επόμενο βιβλίο τού Robin 
Sharma που ονομάζεται «Ηγέ-
της δίχως τίτλο». χαλαρώστε 
και ανακαλύψτε με ποιο τρόπο 
μπορείτε μέσα στην περίοδο 
της οικονομικής κρίσης, να ξε-
χωρίσετε και να εκμεταλλευ-
τείτε τις δυνατότητές σας. θα 
σας δώσει νέα ώθηση και ιδέες 
για να προχωρήσετε στη ζωή 
ως επαγγελματίας αλλά και ως 
άνθρωπος, ώστε να γίνετε ηγέ-
της σε όλους τους τομείς της 
ζωής σας, άσχετα από τίτλους. 
δεν είναι ακόμα ένα βιβλίο για 
το πώς να πετύχετε γρήγορα 
τους στόχους σας. Αντίθετα, 
σας δίνει μικρά μυστικά μέσα 
από μια ιστορία, που εύκο-
λα αλλάζουν τον τρόπο που 
ορίζετε την επιτυχία και την 
ευτυχία και ίσως σας δώσουν 
το έναυσμα να επανακαθορί-
σετε και τους στόχους σας ή να 
βρείτε νέο τρόπο προσέγγισης. 
Άλλωστε, ο Robin Sharma 
(www.robinsharma.com) είναι 
ένας από τους πιο αξιόπιστους 
συμβούλους ατόμων και επι-
χειρήσεων σε θέματα ηγεσίας 
και προσωπικής ανάπτυξης 
παγκοσμίως. και τα δύο βιβλία 
κυκλοφορούν από 
τις εκδόσεις διόπτρα 
(www.dioptra.gr). 

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΩΝ
σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Παγκύπριου Αντιαναι-
μικού συνδέσμου, οι θαλασσαιμικοί που λαμβάνουν το 
φάρμακο Exjade (δεφερασιρόξη), το οποίο είναι απαραί-
τητο για τη θεραπευτική αγωγή τους, αναγκάζονται να 
μεταβαίνουν μέχρι και τέσσερις φορές την εβδομάδα στα 
κρατικά φαρμακεία για να το εξασφαλίσουν. Το κράτος, 
σύμφωνα με το σύνδεσμο, αδυνατεί να εκτελέσει τις συ-
νταγές των θεράποντων ιατρών, που συνταγογραφούν μεν 
το φάρμακο για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών 
για ένα μήνα, τα κρατικά φαρμακεία, δε, χορηγούν στους 
θαλασσαιμικούς πολύ μικρές ποσότητες Exjade, που 

αντιστοιχούν σε δοσολογία 3-4 ημε-
ρών. Το γεγονός αυτό έχει προ-

καλέσει τεράστια προβλήματα 
στην καθημερινότητα των 

θαλασσαιμικών. όι ασθε-
νείς, μην έχοντας άλλη 
επιλογή, περιμένουν στις 
ουρές των κρατικών φαρ-
μακείων για να πάρουν 

τη φαρμακευτική αγωγή, 
που είναι απαραίτητη για 

την επιβίωσή τους. Το Exjade 
χορηγείται σε ασθενείς που δεν 

ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες. 
Πρόκειται για διαλυόμενο χάπι, το οποίο οι 

θαλασσαιμικοί πρέπει να λαμβάνουν κα-
θημερινά ώστε να αποφεύγουν σοβαρές 

επιπλοκές στην υγεία τους. Τέλος, ο 
Παγκύπριος Αντιαναιμικός σύνδεσμος 
καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στην τύχη 
τους οι επιπλέον 26 θαλασσαιμικοί, οι 

οποίοι εγκρίθηκαν εδώ και ένα χρόνο 
για να λαμβάνουν το Exjade, αλλά 

ακόμη περιμένουν, με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο 
κίνδυνο η υγεία, ακόμη και η ίδια η ζωή τους, καθώς δεν 
λαμβάνουν καμία άλλη θεραπεία αποσιδήρωσης.

tO ξEρEtE OtI...
...το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να είναι 

επώδυνο και επικίνδυνο; Τα αποτε-

λέσματα της υπερβολικής έκθεσης 

στον ήλιο δεν εμφανίζονται άμεσα, 

αφού μπορεί να περάσουν μέχρι και 

24 ώρες για να φανεί όλη η έκταση 

της ζημιάς στο δέρμα.


