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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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NEW

520-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï 

chaân tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip 

cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 281-642-5825

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm 
Full Services. Bao löông $800/tuaàn, 
hôn aên chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am 
tôùi 7:30 pm. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

521-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät (Full 

time/Part time). Khu Meã 70%, good tip. 

Thôï laøm nhö trong gia ñình.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 
281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 832-276-7088

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

535-1988/1556

Caàn Ngöôøi

Haõng tieän V-TEQ vuøng Northwest ñang tuyeån thôï, 
ñieàu kieän toái thieåu phaûi xong lôùp 12 vaø chòu khoù 
hoïc hoûi. Benefits ñaày ñuû, xin vui loøng goïi trong giôø 
laøm vieäc töø thöù hai ñeán thöù saùu 9 giôø saùng ñeán 5 
giôø chieàu.

Northwest

Ñieän thoaïi lieân laïc: 281-701-1955
Or fax resume to: 713-466-0667

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

NEW

519-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

572-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng saép khai tröông Sea & Lau Seafood Restaurant trong Khu Chôï Viet Hoa

(8300 W Sam Houston Parkway S. Suite #218. Viet Hoa Mall)

Tuyeån vò trí: * Phuïc vuï: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh. 

                     * Phuï beáp: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø bieát laøm goûi cuoán

Noùi ñöôïc tieáng Trung laø moät lôïi theá, traû löông cao cho caùc vò trí treân.

Viet Hoa Mall

Interested person please call Andy: 832-918-7709

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm 
ôû ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 
281-871-9741

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

Xin nhaén tin cho Höông:

713-306-1345

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù 4 thaùng, 
thænh thoaûng naáu aên, ôû Galleria Mall, Zip 
77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi ñeâm, coù 
phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Khu Galleria

Xin lieân heä: 713-409-6192

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät 
full time or part time, bao löông $800 
tuaàn hôn chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå 
giao tieáp, tieäm caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

Xin vui loøng goïi: 281-497-2080 
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871
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NEW

520-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï 

chaân tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip 

cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm 

caùch chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia 

hoaëc bao löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. 
Laøm trong Memorial City Mall. 
Löông cao, Tip nhieàu. Bao löông 
tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 281-642-5825

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm 
Full Services. Bao löông $800/tuaàn, 
hôn aên chia. Tieäm môû cöûa 9:30 am 
tôùi 7:30 pm. Ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Houston, tx

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

521-1987/1555

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Hong Kong 4 khoaûng 7 phuùt. 

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø thôï boät (Full 

time/Part time). Khu Meã 70%, good tip. 

Thôï laøm nhö trong gia ñình.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc hoaëc text:

832-758-3852

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay 
Nöôùc Full time & Part time. Tip haäu - 
khoâng khí laøm vieäc vui veõ. Tieäm close 
ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 
281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 832-276-7088

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

535-1988/1556

Caàn Ngöôøi

Haõng tieän V-TEQ vuøng Northwest ñang tuyeån thôï, 
ñieàu kieän toái thieåu phaûi xong lôùp 12 vaø chòu khoù 
hoïc hoûi. Benefits ñaày ñuû, xin vui loøng goïi trong giôø 
laøm vieäc töø thöù hai ñeán thöù saùu 9 giôø saùng ñeán 5 
giôø chieàu.

Northwest

Ñieän thoaïi lieân laïc: 281-701-1955
Or fax resume to: 713-466-0667

NEW

539-1989/1557

Townhouse Cho Thueâ
Alief Clodine & Cook

Lieân laïc Coâ Taâm: 832-744-0748

Townhouse cho thueâ treân ñöôøng Alief 

Clodine & Cook. Nhaø 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, gaàn 

Hk4, chôï Taân Bình 

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

NEW

519-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

572-1987/1555

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng saép khai tröông Sea & Lau Seafood Restaurant trong Khu Chôï Viet Hoa

(8300 W Sam Houston Parkway S. Suite #218. Viet Hoa Mall)

Tuyeån vò trí: * Phuïc vuï: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø noùi ñöôïc tieáng Anh. 

                     * Phuï beáp: Öu tieân coù kinh nghieäm vaø bieát laøm goûi cuoán

Noùi ñöôïc tieáng Trung laø moät lôïi theá, traû löông cao cho caùc vò trí treân.

Viet Hoa Mall

Interested person please call Andy: 832-918-7709

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm 
ôû ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc 
nöõ, khoâng caàn kinh nghieäm, laøm 
vieäc töø 3h chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 
281-871-9741

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

Xin nhaén tin cho Höông:

713-306-1345

NEW

525-1988/1556

Share Phoøng

Phoøng roäng lôùn ñaày ñuû tieän nghi, môùi toanh. Khu nhaø 

môùi, an ninh, ñeïp saïch. Caùch khu HK 4 khoaûng 20 phuùt. 

Khoâng nhaän ngöôøi huùt thuoác, khoâng nuoâi vaät nuoâi.

Bao ñieän nöôùc, Internet. Raát tuyeät vôøi cho quyù anh chò 

laøm vieäc taïi nhaø, coù lake ñeïp sau nhaø.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng lieân laïc:

713-907-2478

NEW

566-1992/1560

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Xin lieân laïc: 

281-933-1647 * 832-419-9118

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã 

ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng 

Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù 

maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù Access 

Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800.

NEW

546-1990/1558

Nhaø Cho Thueâ
Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

Nhaø 2 taàng, 4 bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4. Ñeå bieát 
theâm chi tieát.

NEW

536-1988/1556

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söûa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 346-378-8333

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù 4 thaùng, 
thænh thoaûng naáu aên, ôû Galleria Mall, Zip 
77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi ñeâm, coù 
phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Khu Galleria

Xin lieân heä: 713-409-6192

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät 
full time or part time, bao löông $800 
tuaàn hôn chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå 
giao tieáp, tieäm caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

Xin vui loøng goïi: 281-497-2080 
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 21/3 - 27/3/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Chuyện tình cảm 

của Bạch Dương đang dần 
tốt lên. Trong công việc 
chòm sao này cũng gặp rất 
nhiều may mắn. Tài chính 
duy trì ở mức thông thường, 

có thu vào có chi ra, thu nhập cũng duy trì ở mức độ 
dùng đủ. Tình hình sức khỏe không được như trước 
bởi thời gian này bạn khá bận rộn, làm việc liên 
miên không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng 
dành ra được lúc nào để chăm sóc bản thân mình.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Kim Ngưu nên cố 

gắng xốc lại tinh thần của 
mình, chủ động mở lòng 
hơn. Công việc vẫn đều 
đặn bình thường, mỗi 

ngày trôi qua theo tuần tự, thực hiện những việc 
làm giống nhau, lặp đi lặp lại. Do một số rắc rối xảy 
ra cho nên tình hình tài chính của Kim Ngưu không 
được tốt cho lắm, tiền bạc đầu tư vào nhưng không 
sinh lời. Về phương diện sức khỏe của Kim Ngưu 
không được tốt cho lắm, nên trạng thái tinh thần 
thay đổi thất thường, hay nghĩ ngợi khiến người 
mệt mỏi, yếu ớt đi nhiều. 

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Chuyện tình cảm 

vẫn tiến triển theo chiều 
hướng tích cực. Công việc 
cũng rất thuận lợi. Con 
đường công danh sẽ ngày 

càng rộng mở hơn. Tài chính của cung hoàng đạo 
này khá ổn định, bạn là người biết chi tiêu hợp lý 
nên nhìn chung mọi thứ đều ổn định. Bạn cũng đã 
tiết kiệm được một khoản tiền nên có thể cân nhắc 
để dùng số tiền này vào đầu tư. Sức khỏe vẫn duy 
trì ở trạng thái khá tốt, nhờ sinh hoạt điều độ, ăn 
uống chừng mực lại chăm chỉ tập luyện thể dục thể 
thao nên cơ thể bạn không có vấn đề gì quá lớn. 

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Tình cảm của Cự 

Giải có hi vọng tươi sáng 
hơn. Công việc của cung 
hoàng đạo này không có 
gì đáng phải lo ngại, bạn 

khá tự tin với những kế hoạch của bản thân. Tình 
hình tài chính của Cự Giải trong tuần không tồi, tuy 
rằng không tới mức dư thừa nhưng đủ để bạn chi 
dùng. Sức khỏe nên là mối quan tâm của bạn bởi lo 
lắng nhiều cho công việc mà bỏ qua chính mình thì 

thật là thiếu sót. Chỉ lơ là một chút thôi là đã phát 
sinh những vấn đề nho nhỏ như mệt mỏi, khó ngủ.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Sư Tử cảm thấy 

mâu thuẫn về cảm xúc. 
Về phương diện công 
việc của bạn tiến triển 
rất tốt. Tài chính của 
bạn vẫn duy trì ở trạng 

thái ổn định, bạn biết cách làm ăn, các mối quan hệ 
xã giao hài hòa tạo thuận lợi cho việc kiếm tiền. 
Hơn thế nữa, Sư Tử phát huy trí óc sáng tạo của 
mình, nắm bắt cơ hội đầu tư tốt để có thể tăng thêm 
thu nhập. Sức khỏe không tới mức quá tốt nhưng 
tạm thời chưa xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng. 
Nếu có kế hoạch giảm béo hoặc tập thể hình thì bạn 
sẽ có sức khỏe tốt hơn.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Chuyện t ình 

cảm của Xử Nữ đã có 
những tín hiệu tốt hơn. 
Công việc của bạn 
không tốt lắm, nguyên 

nhân chủ yếu là do sự đố kị của đồng nghiệp với 
năng lực của mình. Về phương diện tài chính 
không có gì đáng ngại, chủ yếu là cần quản lý tiền 
bạc sao cho đúng đắn, hợp lý. Sức khỏe của Xử Nữ 
bình thường, nhưng tâm tình có thể ảnh hưởng tới 
thân thể, thời gian trước do bận rộn vất vả vì cuộc 
sống nên không có thời gian quan tâm, chăm sóc 
nhiều tới bản thân mình.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Sự nghiệp của 

chòm sao này không 
ngừng tăng tiến, phối 
hợp ăn ý với đồng 
nghiệp nên công việc 
hoàn thành hoàn hảo 

mà không xảy ra sai sót gì. Tình hình tài chính tuần 
mới này cực kì tốt, Thiên Bình là người có kinh 
nghiệm quản lý tiền bạc lại gặp thời cơ nên bạn thu 
về nhiều lợi ích cho mình. Sức khỏe tương đối ổn 
định, chỉ cần bạn chú ý hơn tới chế độ dinh dưỡng, 
tăng cường thực phẩm bổ dưỡng thì cơ thể sẽ càng 
thêm dồi dào năng lượng, khỏe mạnh. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Công việc tuần 

này của bạn sẽ khá bận 
rộn, vì xác lập khá nhiều 
mục tiêu nên bạn liên tục 
phải lên dây cót cho tinh 
thần. Phương diện tài 
chính của cung hoàng đạo 

này khá tốt bởi bạn quen với cách dùng tiền tiết 
kiệm đồng thời có tài sản tích lũy, dự trữ. Hơn thế 
nữa bạn cũng biết cách làm việc, đầu tư hợp lý và 
đúng lúc. Vấn đề sức khỏe là điểm đáng lo bởi thời 
gian dài bận bịu nên không chăm sóc tốt cho chính 

mình, nghỉ ngơi cũng ít, giờ là lúc cơ thể bật tín 
hiệu báo động rồi đấy!

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Nhân Mã độc thân có 

xác suất gặp lại người cũ khá 
cao. Những cặp đôi đang yêu 
rất dễ xảy ra mâu thuẫn trong 
tuần. Công việc bước vào giai 
đoạn ổn định. Tình hình tài 

chính của Nhân Mã khá tốt, bạn thậm chí đã giải 
quyết được nợ cũ. Tiền bạc ào ào mà đến, cơ bản 
không cần lo lắng về vấn đề này nữa. Sức khỏe của 
cung hoàng đạo này vẫn ổn, trong thời gian rảnh rỗi 
nên ra ngoài đi du lịch thư giãn. Việc được đi chơi, 
rời xa nơi chốn quen thuộc sẽ khiến bạn cảm thấy 
phấn chấn, thoải mái và nạp đầy năng lượng. 

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Ma Kết lúc này khá 

mở lòng, bạn nhiệt tình 
tham gia các hoạt động 
ngoại khóa. Sự nghiệp 
cũng có chút thành tựu. 

Tình hình tài chính của Ma Kết vẫn khá ổn, bạn 
khéo léo lại biết suy tính thiệt hơn nên không bao 
giờ để bản thân rơi vào cảnh túng thiếu. Chòm sao 
này luôn có sự chuẩn bị kĩ càng nên có các khoản 
đầu tư ổn định, thu về thành quả khả quan. Sức 
khỏe của bạn hơi sa sút, nên vận động nhiều hơn để 
tăng cường thể chất và nâng cao sức đề kháng. 

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
C ô n g  v i ệ c  c ủ a 

chòm sao này tuy chịu một 
số tác động nhỏ từ bên 
ngoài, vì tâm tình lo lắng 
mà ảnh hưởng ít nhiều 

nhưng không đáng kể. Phương diện tài chính khá 
dồi dào, bạn đang trong thời kì phát triển thịnh đạt, 
biết lợi dụng cơ hội để thu lợi nhuận, không lãng 
phí bất cứ một cơ hội kiếm tiền nào nên sẽ tích lũy 
được một khoản rất khá. Với một cuộc sống giao 
du kết bạn đầy bận rộn, đừng quên bạn sẽ cần rất 
nhiều thời gian để cân bằng và ở gần hơn với con 
người thật của mình.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Công việc tiến triển 

khá thuận lợi, bạn quan hệ 
hài hòa với đồng nghiệp lại 
biết lấy lòng cấp trên nên 
được đỡ đần nhiều. Tình 
hình tài chính của chòm 

sao này không đến nỗi nào, bạn có cơ hội kinh 
doanh buôn bán nho nhỏ, làm thêm nghề phụ để 
tăng thu nhập. Tuy rằng bình thường không quen 
thuộc, có thể chưa từng làm qua nhưng bạn vẫn làm 
đâu ra đấy. Về phương diện sức khỏe của Song 
Ngư không có vấn đề nào quá đáng ngại nhưng bạn 
chớ nên ỉ lại như thế mà bỏ bê bản thân nhé, ngày 
nào cũng phải quan tâm tới cơ thể của mình. ■

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Sáu thói quen khiến bạn 
mệt mỏi và cô đơn

Những mối quan hệ tốt là một phần 
quan trọng của cuộc sống. Tuy 
nhiên, không phải lúc nào thời 

gian dành cho việc xây dựng mối quan hệ cũng 
mang lại kết quả khả quan.

Bạn không thể nói “Không”
Nếu danh sách những việc cần làm của bạn 

phần lớn là việc của người khác, nhiều khả năng 
bạn đang bị lợi dụng. Ở chiều ngược lại, nếu được 
hỏi những người này từng làm gì cho bạn, bạn sẽ 
mất nhiều thời gian để nghĩ câu trả lời.

Việc nên làm: Đặt nhiệm vụ của bạn thành 
ưu tiên số một. Nếu ai cố chứng minh bạn ích kỷ, 
nhiều khả năng đó là sự thao túng. Trước khi đưa 
tay giúp đỡ ai đó một cách mù quáng, hãy tự hỏi 
bản thân xem người này có ý đồ lợi dụng mình hay 
không.

Mong được làm hài lòng người khác
Bạn cảm thấy không tự tin và liên tục cố 

gắng nhận được sự đồng tình từ người khác. Bạn 
làm những điều để được sếp, đồng nghiệp, bạn bè 
và người thân khen ngợi. Nếu được chấp thuận, 
bạn cảm thấy đã làm một điều gì đó tốt. Nếu không 
nhận được phản hồi mong muốn, bạn cảm thấy như 
làm điều gì đó không quan trọng hoặc tồi tệ.

Việc nên làm: Bạn phải tự khẳng định giá 
trị bản thân và không cần chứng minh điều đó với 
ai. Thay vì tìm kiếm sự đồng tình, bạn hãy cố đạt 
mục tiêu, phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp, 
chăm sóc sức khỏe, yêu thương và được yêu 
thương. Sự tự tin sẽ trở thành người bạn trung 
thành và nhu cầu được đồng tình sẽ biến mất.

Ảnh minh họa
Bằng lòng với mọi thứ
Bạn không tranh cãi, phàn nàn hay đấu 

tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn sẽ dễ chấp 
nhận, kiên nhẫn, im lặng là một người tốt để không 
gây xung đột. Tuy nhiên, đó là một ảo tưởng. Nếu 
bạn không khẳng định quan điểm, sẽ không ai biết 
bạn có quan điểm đó.

Việc cần làm: Bạn không cần phải tìm 
kiếm sự hỗ trợ từ những người có tiếng nói hơn và 
tự tin hơn khi bạn bày tỏ ý kiến của mình một cách 
cởi mở, thể hiện cá tính. Sự tôn trọng xứng đáng 
hơn niềm vui nhất thời.

Đổ lỗi cho mình khi người khác không 
vui

Bạn thường xin lỗi nếu không thể đáp ứng 
yêu cầu của ai đó hoặc không đoán được suy nghĩ, 
kỳ vọng, cảm xúc của người khác. Tức giận, xúc 
phạm, buồn bã, không hài lòng... bất kỳ cảm xúc 
tiêu cực nào của người khác cũng khiến bạn sợ hãi 
và cảm thấy tội lỗi.

Việc cần làm: Hãy giải thoát bản thân khỏi 
trách nhiệm đối với cảm xúc, vấn đề và kỳ vọng 
của người khác. Khi bạn cảm thấy áy náy, hãy nghĩ 
xem người đó đã làm gì để giải quyết vấn đề của 
họ? Sẽ là rất vô lý khi họ có thời gian để than vãn 
mà không dành nó để giải quyết vấn đề?

Không đặt ra ranh giới
Bạn luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho người 

khác. Nếu ai đó gặp vấn đề khẩn cấp, bạn sẽ từ bỏ 
mọi công việc của mình, lái xe một chặng đường 
dài để giải quyết rắc rối của họ mà không đòi hỏi gì. 
Bạn có thể thay đổi công việc, nhưng bạn không 
thể từ chối giúp đỡ người khác.

Việc cần làm: Hãy nghĩ đâu là tiêu chuẩn 
của mình và nói điều đó với những người xung 
quanh.

Bạn làm những việc mình không thích
Bạn bị mắc kẹt trong yêu cầu của người 

khác như bố mẹ, người thân, bạn bè, người quen... 
Bạn hiếm khi dám từ chối một yêu cầu nên thời 
gian bị xé nhỏ và chẳng phục vụ gì bản thân.

Việc cần làm: Dành thời gian cho bản thân 
gồm nghỉ ngơi, làm việc, nội trợ, đi dạo, du lịch... 
Chọn một ngày bạn chỉ muốn làm những gì mình 
làm. Bạn đặt các ưu tiên của bạn và suy nghĩ thấu 
đáo mọi lúc trước khi đảm nhận công việc. ■

Ngón tay bỗng sưng tấy, 
tưởng viêm khớp bình thường 
nên uống thuốc giảm đau, ai dè 
khám bệnh ra ung thư phổi...

Không nên lơ là bất kì một dấu hiệu 
bất thường của cơ thể!

Theo trang Tin tức Thâm Quyến, một 
người phụ nữ làm tư vấn bất động sản ở Long 
Cương, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc 
đã rất bất ngờ khi nhận được kết quả chẩn đoán ung 
thư từ bác sĩ.

Ban đầu, người phụ nữ này đã nhận thấy 10 
ngón tay có dấu hiệu sưng lên, ngón chân cũng có 
cảm giác đau nhức. Tuy nhiên, cô đơn giản nghĩ 
mình bị đau xương khớp nên uống tạm thuốc giảm 
đau. Khi tình trạng bệnh thuyên giảm, dù có thi 
thoảng tái phát, cô cũng không để ý nhiều và không 
có ý định đi đến viện kiểm tra.

Trong một lần nói chuyện và tư vấn nhà đất 
cho một bác sĩ, cô đã được khuyên nên đi khám 
bệnh vì vị bác sĩ nhận thấy dấu hiệu phổi bị tổn 
thương từ những ngón tay sưng to của cô. Sau đó, 
cô đã nghe theo và được bác sĩ Vương Triết - Phó 
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, bệnh viện 
Thâm Quyến (thuộc Bệnh viện Ung bướu, Học 
viện Khoa học Trung Quốc), tiếp nhận.

Qua kiểm tra ban đầu, bác sĩ phát hiện một 

khối u khoảng 4 cm trong phổi của cô. Khi làm xét 
nghiệm sâu hơn, bác sĩ kết luận cô bị ung thư phổi 
giai đoạn 2, phải sớm phẫu thuật. Bác sĩ Vương 
Triết phân biệt cơn đau do viêm khớp gây ra 
thường liên tục xuất hiện, còn cơn đau do ung thư 
phổi xuất hiện ngắt quãng hoặc có thể biến mất.

Triệu chứng ung thư phổi có thể chia thành 
các nhóm: triệu chứng phế quản, dấu hiệu lan tỏa 
và dấu hiệu ngoài phổi. Người bệnh cũng nên chú ý 
tới những dấu hiệu khác trên cơ thể có thể là dấu 
hiệu ban đầu của căn bệnh ung thư phổi như:

- Gầy sút nhanh, sút cân nhanh không rõ 
nguyên do.

- Đau các khớp xương ở cổ chân, cổ tay, 
bàn ngón tay, ngón chân.

- Đau vai: Hiện tượng này xảy ra khi có một 
khối u phát triển và chèn lên phần trên của phổi tạo 
áp lực dẫn đến đau nhức ở vai, cánh tay, bàn tay.

- Ăn không ngon hoặc mệt nhiều.
- Nổi hạch ở cổ, hố trên đòn.
- Ngón tay khum, đầu ngón tay, ngón chân 

to.
- To vú ở nam giới.
Những đối tượng có nguy cơ cao mắc ung 

thư phổi:
- Nam hoặc nữ trên 50 tuổi thường xuyên 

tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá thường 
xuyên - đối tượng hút thuốc lá trên 25 năm hoặc đã 
bỏ thuốc lá nhưng chưa được 15 năm.

- Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất 
độc hại, nhất là dạng khí.

- Người sống và làm việc trong môi trường 
ô nhiễm. ■ 

Bị phát hiện, trộm đưa chủ 
nhà 200 USD

Tên trộm đem theo súng AR-15 đột 
nhập vào một ngôi nhà ở New 
Mexico nhưng bị phát hiện, vội xin 

lỗi và đưa cho chủ nhà 200 USD.
Cảnh sát trưởng hạt Santa Fe thuộc bang 

New Mexico, Mỹ, hôm nay cho biết một người đàn 
ông mang theo súng trường AR-15 đã đột nhập vào 
căn nhà trong khu vực và ăn ngủ tại đây.

Sau khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm 
không đe dọa hay lấy đi đồ đạc nào trong nhà. 
“Thay vào đó, nghi phạm đưa chủ nhà 200 USD để 
bồi thường cho cửa sổ hắn làm vỡ”, cảnh sát địa 
phương cho biết.

Nghi phạm, ngoài 20 tuổi và cao khoảng 
1,8 m, còn tâm sự với chủ nhà. Người này cho biết 
đang phải chạy trốn và gia đình của anh đã bị sát hại 
ở phía đông Texas. Nghi phạm còn kể rằng ôtô của 
anh đã bị hỏng.

“Tên trộm vô cùng xấu hổ và hối lỗi về sự 
việc”, chính quyền địa phương dẫn lại lời chủ nhà.

Sau khi xin lỗi chủ nhà, tên trộm rời đi với 
chiếc túi vải thô cùng khẩu súng trường. Hắn được 
cho là đã tiêu tốn hết 15 USD trong căn nhà bị ột  đ
nhập. Cảnh sát đã ều lực lượng tìm kiếm song đi
chưa tìm ra nghi phạm.  ■
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 21/3 - 27/3/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Chuyện tình cảm 

của Bạch Dương đang dần 
tốt lên. Trong công việc 
chòm sao này cũng gặp rất 
nhiều may mắn. Tài chính 
duy trì ở mức thông thường, 

có thu vào có chi ra, thu nhập cũng duy trì ở mức độ 
dùng đủ. Tình hình sức khỏe không được như trước 
bởi thời gian này bạn khá bận rộn, làm việc liên 
miên không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng 
dành ra được lúc nào để chăm sóc bản thân mình.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Kim Ngưu nên cố 

gắng xốc lại tinh thần của 
mình, chủ động mở lòng 
hơn. Công việc vẫn đều 
đặn bình thường, mỗi 

ngày trôi qua theo tuần tự, thực hiện những việc 
làm giống nhau, lặp đi lặp lại. Do một số rắc rối xảy 
ra cho nên tình hình tài chính của Kim Ngưu không 
được tốt cho lắm, tiền bạc đầu tư vào nhưng không 
sinh lời. Về phương diện sức khỏe của Kim Ngưu 
không được tốt cho lắm, nên trạng thái tinh thần 
thay đổi thất thường, hay nghĩ ngợi khiến người 
mệt mỏi, yếu ớt đi nhiều. 

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Chuyện tình cảm 

vẫn tiến triển theo chiều 
hướng tích cực. Công việc 
cũng rất thuận lợi. Con 
đường công danh sẽ ngày 

càng rộng mở hơn. Tài chính của cung hoàng đạo 
này khá ổn định, bạn là người biết chi tiêu hợp lý 
nên nhìn chung mọi thứ đều ổn định. Bạn cũng đã 
tiết kiệm được một khoản tiền nên có thể cân nhắc 
để dùng số tiền này vào đầu tư. Sức khỏe vẫn duy 
trì ở trạng thái khá tốt, nhờ sinh hoạt điều độ, ăn 
uống chừng mực lại chăm chỉ tập luyện thể dục thể 
thao nên cơ thể bạn không có vấn đề gì quá lớn. 

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Tình cảm của Cự 

Giải có hi vọng tươi sáng 
hơn. Công việc của cung 
hoàng đạo này không có 
gì đáng phải lo ngại, bạn 

khá tự tin với những kế hoạch của bản thân. Tình 
hình tài chính của Cự Giải trong tuần không tồi, tuy 
rằng không tới mức dư thừa nhưng đủ để bạn chi 
dùng. Sức khỏe nên là mối quan tâm của bạn bởi lo 
lắng nhiều cho công việc mà bỏ qua chính mình thì 

thật là thiếu sót. Chỉ lơ là một chút thôi là đã phát 
sinh những vấn đề nho nhỏ như mệt mỏi, khó ngủ.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Sư Tử cảm thấy 

mâu thuẫn về cảm xúc. 
Về phương diện công 
việc của bạn tiến triển 
rất tốt. Tài chính của 
bạn vẫn duy trì ở trạng 

thái ổn định, bạn biết cách làm ăn, các mối quan hệ 
xã giao hài hòa tạo thuận lợi cho việc kiếm tiền. 
Hơn thế nữa, Sư Tử phát huy trí óc sáng tạo của 
mình, nắm bắt cơ hội đầu tư tốt để có thể tăng thêm 
thu nhập. Sức khỏe không tới mức quá tốt nhưng 
tạm thời chưa xuất hiện vấn đề gì nghiêm trọng. 
Nếu có kế hoạch giảm béo hoặc tập thể hình thì bạn 
sẽ có sức khỏe tốt hơn.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Chuyện t ình 

cảm của Xử Nữ đã có 
những tín hiệu tốt hơn. 
Công việc của bạn 
không tốt lắm, nguyên 

nhân chủ yếu là do sự đố kị của đồng nghiệp với 
năng lực của mình. Về phương diện tài chính 
không có gì đáng ngại, chủ yếu là cần quản lý tiền 
bạc sao cho đúng đắn, hợp lý. Sức khỏe của Xử Nữ 
bình thường, nhưng tâm tình có thể ảnh hưởng tới 
thân thể, thời gian trước do bận rộn vất vả vì cuộc 
sống nên không có thời gian quan tâm, chăm sóc 
nhiều tới bản thân mình.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Sự nghiệp của 

chòm sao này không 
ngừng tăng tiến, phối 
hợp ăn ý với đồng 
nghiệp nên công việc 
hoàn thành hoàn hảo 

mà không xảy ra sai sót gì. Tình hình tài chính tuần 
mới này cực kì tốt, Thiên Bình là người có kinh 
nghiệm quản lý tiền bạc lại gặp thời cơ nên bạn thu 
về nhiều lợi ích cho mình. Sức khỏe tương đối ổn 
định, chỉ cần bạn chú ý hơn tới chế độ dinh dưỡng, 
tăng cường thực phẩm bổ dưỡng thì cơ thể sẽ càng 
thêm dồi dào năng lượng, khỏe mạnh. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Công việc tuần 

này của bạn sẽ khá bận 
rộn, vì xác lập khá nhiều 
mục tiêu nên bạn liên tục 
phải lên dây cót cho tinh 
thần. Phương diện tài 
chính của cung hoàng đạo 

này khá tốt bởi bạn quen với cách dùng tiền tiết 
kiệm đồng thời có tài sản tích lũy, dự trữ. Hơn thế 
nữa bạn cũng biết cách làm việc, đầu tư hợp lý và 
đúng lúc. Vấn đề sức khỏe là điểm đáng lo bởi thời 
gian dài bận bịu nên không chăm sóc tốt cho chính 

mình, nghỉ ngơi cũng ít, giờ là lúc cơ thể bật tín 
hiệu báo động rồi đấy!

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Nhân Mã độc thân có 

xác suất gặp lại người cũ khá 
cao. Những cặp đôi đang yêu 
rất dễ xảy ra mâu thuẫn trong 
tuần. Công việc bước vào giai 
đoạn ổn định. Tình hình tài 

chính của Nhân Mã khá tốt, bạn thậm chí đã giải 
quyết được nợ cũ. Tiền bạc ào ào mà đến, cơ bản 
không cần lo lắng về vấn đề này nữa. Sức khỏe của 
cung hoàng đạo này vẫn ổn, trong thời gian rảnh rỗi 
nên ra ngoài đi du lịch thư giãn. Việc được đi chơi, 
rời xa nơi chốn quen thuộc sẽ khiến bạn cảm thấy 
phấn chấn, thoải mái và nạp đầy năng lượng. 

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Ma Kết lúc này khá 

mở lòng, bạn nhiệt tình 
tham gia các hoạt động 
ngoại khóa. Sự nghiệp 
cũng có chút thành tựu. 

Tình hình tài chính của Ma Kết vẫn khá ổn, bạn 
khéo léo lại biết suy tính thiệt hơn nên không bao 
giờ để bản thân rơi vào cảnh túng thiếu. Chòm sao 
này luôn có sự chuẩn bị kĩ càng nên có các khoản 
đầu tư ổn định, thu về thành quả khả quan. Sức 
khỏe của bạn hơi sa sút, nên vận động nhiều hơn để 
tăng cường thể chất và nâng cao sức đề kháng. 

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
C ô n g  v i ệ c  c ủ a 

chòm sao này tuy chịu một 
số tác động nhỏ từ bên 
ngoài, vì tâm tình lo lắng 
mà ảnh hưởng ít nhiều 

nhưng không đáng kể. Phương diện tài chính khá 
dồi dào, bạn đang trong thời kì phát triển thịnh đạt, 
biết lợi dụng cơ hội để thu lợi nhuận, không lãng 
phí bất cứ một cơ hội kiếm tiền nào nên sẽ tích lũy 
được một khoản rất khá. Với một cuộc sống giao 
du kết bạn đầy bận rộn, đừng quên bạn sẽ cần rất 
nhiều thời gian để cân bằng và ở gần hơn với con 
người thật của mình.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Công việc tiến triển 

khá thuận lợi, bạn quan hệ 
hài hòa với đồng nghiệp lại 
biết lấy lòng cấp trên nên 
được đỡ đần nhiều. Tình 
hình tài chính của chòm 

sao này không đến nỗi nào, bạn có cơ hội kinh 
doanh buôn bán nho nhỏ, làm thêm nghề phụ để 
tăng thu nhập. Tuy rằng bình thường không quen 
thuộc, có thể chưa từng làm qua nhưng bạn vẫn làm 
đâu ra đấy. Về phương diện sức khỏe của Song 
Ngư không có vấn đề nào quá đáng ngại nhưng bạn 
chớ nên ỉ lại như thế mà bỏ bê bản thân nhé, ngày 
nào cũng phải quan tâm tới cơ thể của mình. ■

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Sáu thói quen khiến bạn 
mệt mỏi và cô đơn

Những mối quan hệ tốt là một phần 
quan trọng của cuộc sống. Tuy 
nhiên, không phải lúc nào thời 

gian dành cho việc xây dựng mối quan hệ cũng 
mang lại kết quả khả quan.

Bạn không thể nói “Không”
Nếu danh sách những việc cần làm của bạn 

phần lớn là việc của người khác, nhiều khả năng 
bạn đang bị lợi dụng. Ở chiều ngược lại, nếu được 
hỏi những người này từng làm gì cho bạn, bạn sẽ 
mất nhiều thời gian để nghĩ câu trả lời.

Việc nên làm: Đặt nhiệm vụ của bạn thành 
ưu tiên số một. Nếu ai cố chứng minh bạn ích kỷ, 
nhiều khả năng đó là sự thao túng. Trước khi đưa 
tay giúp đỡ ai đó một cách mù quáng, hãy tự hỏi 
bản thân xem người này có ý đồ lợi dụng mình hay 
không.

Mong được làm hài lòng người khác
Bạn cảm thấy không tự tin và liên tục cố 

gắng nhận được sự đồng tình từ người khác. Bạn 
làm những điều để được sếp, đồng nghiệp, bạn bè 
và người thân khen ngợi. Nếu được chấp thuận, 
bạn cảm thấy đã làm một điều gì đó tốt. Nếu không 
nhận được phản hồi mong muốn, bạn cảm thấy như 
làm điều gì đó không quan trọng hoặc tồi tệ.

Việc nên làm: Bạn phải tự khẳng định giá 
trị bản thân và không cần chứng minh điều đó với 
ai. Thay vì tìm kiếm sự đồng tình, bạn hãy cố đạt 
mục tiêu, phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp, 
chăm sóc sức khỏe, yêu thương và được yêu 
thương. Sự tự tin sẽ trở thành người bạn trung 
thành và nhu cầu được đồng tình sẽ biến mất.

Ảnh minh họa
Bằng lòng với mọi thứ
Bạn không tranh cãi, phàn nàn hay đấu 

tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn sẽ dễ chấp 
nhận, kiên nhẫn, im lặng là một người tốt để không 
gây xung đột. Tuy nhiên, đó là một ảo tưởng. Nếu 
bạn không khẳng định quan điểm, sẽ không ai biết 
bạn có quan điểm đó.

Việc cần làm: Bạn không cần phải tìm 
kiếm sự hỗ trợ từ những người có tiếng nói hơn và 
tự tin hơn khi bạn bày tỏ ý kiến của mình một cách 
cởi mở, thể hiện cá tính. Sự tôn trọng xứng đáng 
hơn niềm vui nhất thời.

Đổ lỗi cho mình khi người khác không 
vui

Bạn thường xin lỗi nếu không thể đáp ứng 
yêu cầu của ai đó hoặc không đoán được suy nghĩ, 
kỳ vọng, cảm xúc của người khác. Tức giận, xúc 
phạm, buồn bã, không hài lòng... bất kỳ cảm xúc 
tiêu cực nào của người khác cũng khiến bạn sợ hãi 
và cảm thấy tội lỗi.

Việc cần làm: Hãy giải thoát bản thân khỏi 
trách nhiệm đối với cảm xúc, vấn đề và kỳ vọng 
của người khác. Khi bạn cảm thấy áy náy, hãy nghĩ 
xem người đó đã làm gì để giải quyết vấn đề của 
họ? Sẽ là rất vô lý khi họ có thời gian để than vãn 
mà không dành nó để giải quyết vấn đề?

Không đặt ra ranh giới
Bạn luôn sẵn sàng làm mọi thứ cho người 

khác. Nếu ai đó gặp vấn đề khẩn cấp, bạn sẽ từ bỏ 
mọi công việc của mình, lái xe một chặng đường 
dài để giải quyết rắc rối của họ mà không đòi hỏi gì. 
Bạn có thể thay đổi công việc, nhưng bạn không 
thể từ chối giúp đỡ người khác.

Việc cần làm: Hãy nghĩ đâu là tiêu chuẩn 
của mình và nói điều đó với những người xung 
quanh.

Bạn làm những việc mình không thích
Bạn bị mắc kẹt trong yêu cầu của người 

khác như bố mẹ, người thân, bạn bè, người quen... 
Bạn hiếm khi dám từ chối một yêu cầu nên thời 
gian bị xé nhỏ và chẳng phục vụ gì bản thân.

Việc cần làm: Dành thời gian cho bản thân 
gồm nghỉ ngơi, làm việc, nội trợ, đi dạo, du lịch... 
Chọn một ngày bạn chỉ muốn làm những gì mình 
làm. Bạn đặt các ưu tiên của bạn và suy nghĩ thấu 
đáo mọi lúc trước khi đảm nhận công việc. ■

Ngón tay bỗng sưng tấy, 
tưởng viêm khớp bình thường 
nên uống thuốc giảm đau, ai dè 
khám bệnh ra ung thư phổi...

Không nên lơ là bất kì một dấu hiệu 
bất thường của cơ thể!

Theo trang Tin tức Thâm Quyến, một 
người phụ nữ làm tư vấn bất động sản ở Long 
Cương, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc 
đã rất bất ngờ khi nhận được kết quả chẩn đoán ung 
thư từ bác sĩ.

Ban đầu, người phụ nữ này đã nhận thấy 10 
ngón tay có dấu hiệu sưng lên, ngón chân cũng có 
cảm giác đau nhức. Tuy nhiên, cô đơn giản nghĩ 
mình bị đau xương khớp nên uống tạm thuốc giảm 
đau. Khi tình trạng bệnh thuyên giảm, dù có thi 
thoảng tái phát, cô cũng không để ý nhiều và không 
có ý định đi đến viện kiểm tra.

Trong một lần nói chuyện và tư vấn nhà đất 
cho một bác sĩ, cô đã được khuyên nên đi khám 
bệnh vì vị bác sĩ nhận thấy dấu hiệu phổi bị tổn 
thương từ những ngón tay sưng to của cô. Sau đó, 
cô đã nghe theo và được bác sĩ Vương Triết - Phó 
Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, bệnh viện 
Thâm Quyến (thuộc Bệnh viện Ung bướu, Học 
viện Khoa học Trung Quốc), tiếp nhận.

Qua kiểm tra ban đầu, bác sĩ phát hiện một 

khối u khoảng 4 cm trong phổi của cô. Khi làm xét 
nghiệm sâu hơn, bác sĩ kết luận cô bị ung thư phổi 
giai đoạn 2, phải sớm phẫu thuật. Bác sĩ Vương 
Triết phân biệt cơn đau do viêm khớp gây ra 
thường liên tục xuất hiện, còn cơn đau do ung thư 
phổi xuất hiện ngắt quãng hoặc có thể biến mất.

Triệu chứng ung thư phổi có thể chia thành 
các nhóm: triệu chứng phế quản, dấu hiệu lan tỏa 
và dấu hiệu ngoài phổi. Người bệnh cũng nên chú ý 
tới những dấu hiệu khác trên cơ thể có thể là dấu 
hiệu ban đầu của căn bệnh ung thư phổi như:

- Gầy sút nhanh, sút cân nhanh không rõ 
nguyên do.

- Đau các khớp xương ở cổ chân, cổ tay, 
bàn ngón tay, ngón chân.

- Đau vai: Hiện tượng này xảy ra khi có một 
khối u phát triển và chèn lên phần trên của phổi tạo 
áp lực dẫn đến đau nhức ở vai, cánh tay, bàn tay.

- Ăn không ngon hoặc mệt nhiều.
- Nổi hạch ở cổ, hố trên đòn.
- Ngón tay khum, đầu ngón tay, ngón chân 

to.
- To vú ở nam giới.
Những đối tượng có nguy cơ cao mắc ung 

thư phổi:
- Nam hoặc nữ trên 50 tuổi thường xuyên 

tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá thường 
xuyên - đối tượng hút thuốc lá trên 25 năm hoặc đã 
bỏ thuốc lá nhưng chưa được 15 năm.

- Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất 
độc hại, nhất là dạng khí.

- Người sống và làm việc trong môi trường 
ô nhiễm. ■ 

Bị phát hiện, trộm đưa chủ 
nhà 200 USD

Tên trộm đem theo súng AR-15 đột 
nhập vào một ngôi nhà ở New 
Mexico nhưng bị phát hiện, vội xin 

lỗi và đưa cho chủ nhà 200 USD.
Cảnh sát trưởng hạt Santa Fe thuộc bang 

New Mexico, Mỹ, hôm nay cho biết một người đàn 
ông mang theo súng trường AR-15 đã đột nhập vào 
căn nhà trong khu vực và ăn ngủ tại đây.

Sau khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm 
không đe dọa hay lấy đi đồ đạc nào trong nhà. 
“Thay vào đó, nghi phạm đưa chủ nhà 200 USD để 
bồi thường cho cửa sổ hắn làm vỡ”, cảnh sát địa 
phương cho biết.

Nghi phạm, ngoài 20 tuổi và cao khoảng 
1,8 m, còn tâm sự với chủ nhà. Người này cho biết 
đang phải chạy trốn và gia đình của anh đã bị sát hại 
ở phía đông Texas. Nghi phạm còn kể rằng ôtô của 
anh đã bị hỏng.

“Tên trộm vô cùng xấu hổ và hối lỗi về sự 
việc”, chính quyền địa phương dẫn lại lời chủ nhà.

Sau khi xin lỗi chủ nhà, tên trộm rời đi với 
chiếc túi vải thô cùng khẩu súng trường. Hắn được 
cho là đã tiêu tốn hết 15 USD trong căn nhà bị ột  đ
nhập. Cảnh sát đã ều lực lượng tìm kiếm song đi
chưa tìm ra nghi phạm.  ■



Trang 06 Trang 07

Issue # 1987 * Tuesday, March 22,  2022Issue # 1987 * Tuesday, March 22,  2022

561-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680
__________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

530-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn phuï nöõ chaêm cho cuï baø 85 tuoåi 

bònh naèm giöôøng. Coù theå ôû laïi nhaø hay 

ñi veà. Löông taâm ngheà nghieäp. Löông 

theo khaû naêng/kinh nghieäm. Khu 

Sugarland.

Vui loøng lieân laïc Ñieäp

832-287-5891
__________________________________________

526-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ naáu aên cho gia ñình 

trong khu I-10 vaø Blalock, gaàn chôï 

Ranch 99 market. Bieát laùi xe.

Xin vui loøng goïi Thuûy: 

713-870-9789
__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 281-935-0561

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

Linh Tinh

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ NAILS

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu. Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 832-857-8902
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 832-475-8286
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 
caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 
chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 
tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 
time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 
khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 
45.

Xin lieân laïc Tina: 832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 
tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 
khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 
vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 713-416-2666
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 
Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 
vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 682-552-1447

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 

W: 832-288-3043
___________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846

832-643-5055
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028 * 281-431-4499

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 * W: 281-759-2400
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

595-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email:  uyeninvestments@gmail.com
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng, Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 * 210-313-3213
__________________________________________

527-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ BEÁP

Caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, 

tuaàn laøm 5 ngaøy cho tieäm BIDA.

Vui loøng lieân laïc hoaëc text

281-871-9741

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 

346-208-4143
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
___________________________________________

549-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi trong hai beù trai 5 tuoåi vaø 

2 tuoåi, bieát naáu aên vaø laøm vieäc nhaø. 

Coù phoøng rieâng, löông bao $2,000 - 

$2,500/thaùng theo kinh nghieäm.

Vui loøng goïi: 

210-833-6366

281-758-9812
__________________________________________

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

832-955-4923

832-955-5254

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

SÖÙC KHOÛE MOÃI NGAØY

Tại sao trẻ mắc Covid-19 ít nguy 
cơ chuyển nặng hơn người lớn?

ệ thống miễn dịch bẩm sinh của trẻ giúp Hchống lại virus hiệu quả hơn so với hệ 
thống miễn dịch của người lớn, nên nguy 

cơ bệnh nặng thấp hơn.
Theo các nhà khoa học, SARS-CoV-2 gần như 

không tấn công nặng vào trẻ em, do ó, các triệu chứng đ
Covid-19 ở trẻ thường nhẹ, thậm chí không biểu hiện. ể Đ
giải thích cho iều này, các chuyên gia ang chú trọng đ đ
đ đ đầu tiên gọi ến lý do: Trẻ em huy ộng tuyến phòng thủ 
là hệ thống miễn dịch bẩm sinh hiệu quả hơn người lớn.

Hệ thống miễn dịch gồm các tuyến phòng thủ khác 
nhau, trong đó, miễn dịch bẩm sinh điều phối phản ứng 
ban đầu chống lại nhiễm trùng, còn miễn dịch thích ứng 
phát triển chậm hơn và hình thành hệ thống phòng thủ cụ 
thể hơn.

Kevan Herold, Giáo sư sinh học miễn dịch và nội 
khoa tại ại học Yale, Mỹ, cho biết, tuyến phòng thủ ầu Đ đ
tiên- phản ứng bẩm sinh, bao gồm chất nhầy trong mũi và 
cổ họng giúp bẫy vi khuẩn có hại. Bên cạnh ó là các đ
protein và tế bào kích hoạt phản ứng miễn dịch ban ầu đ
của cơ thể. Tuyến phòng thủ thứ hai là hệ thống miễn dịch 
thích ứng, bao gồm tế bào T và tế bào B. Hệ thống miễn 
dịch này mất nhiều thời gian hơn ể bắt ầu phản ứng, đ đ
nhưng có thể ghi nhớ những iểm yếu cụ thể của những vi đ
khuẩn có hại trong quá khứ.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, ở hệ thống miễn 
dịch của trẻ em, một số phân tử bẩm sinh và sự gia t ng ă
phản ứng bẩm sinh mức ộ cao hơn so với người lớn. đ
Tiến sĩ Herold và vợ của ông - bà Betsy Herold, một bác 
sĩ bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi ồng đ
Montefiore ở Bronx, nhận ịnh, ây là chìa khóa đ đ để giúp 
trẻ em chống lại virus Covid-19 tốt hơn.

Khi Covid-19 quét qua New York vào ầu n m đ ă
2020, bác sĩ Betsy Herold ặt câu hỏi: “Tại sao nhiều đ
người lớn lại ến bệnh viện với Covid-19 hơn trẻ em?”. đ
Theo ó, các nhà nghiên cứu bắt ầu xem xét hệ thống đ đ
miễn dịch của trẻ em, trong ó có mối quan tâm về đ
cytokine - các protein nhỏ ược tạo ra bởi một loạt các tế đ
bào giúp chúng giao tiếp với nhau.

“Hai cytokine quan trọng ối với phản ứng miễn đ
dịch bẩm sinh ít phổ biến hơn trong máu của những người 
lớn tuổi so với người trẻ. ó là nơi ý một phản ứng bẩm Đ
sinh bắt ầu ược phát triển”, Betsy Herold nói.đ đ

Herolds thực hiện nghiên cứu so sánh 65 bệnh nhân 
nhỏ tuổi và 60 người lớn mắc bệnh Covid-19 ở New 
York. Kết quả, trẻ em ít phụ thuộc vào hệ thống miễn dịch 
thích ứng hơn người lớn, có thể là do chúng có phản ứng 
bẩm sinh mạnh hơn. Nhà khoa học cũng xem xét các mẫu 
xét nghiệm của 12 trẻ em và 27 người lớn và thấy rằng, 
nhiều gen liên quan ến khả n ng miễn dịch bẩm sinh đ ă
được kích hoạt ở trẻ em.

Amy Chung, nhà nghiên cứu tại Viện Peter Doherty 
về Nhiễm trùng và Miễn dịch ở Melbourne, Australia, 
cho biết, sau khi cho máu của những người khỏe mạnh 

tiếp xúc với coronavirus gây ại dịch Covid-19, các nhà đ
khoa học nhận thấy, những người cao niên khỏe mạnh có 
phản ứng kháng thể mạnh mẽ từ trước với Covid-19, có 
thể là do họ ã tiếp xúc nhiều lần với các coronavirus đ
khác, như những loại gây bệnh thông thường - cảm lạnh.

Mặt khác, theo Tiến sĩ Amy Chung, trẻ em không có 
phản ứng kháng thể mạnh mẽ bởi vì chúng ít tiếp xúc với 
các coronavirus khác. “Điều đó có vẻ không tốt, nhưng 
trong trường hợp trẻ em gặp phải SARS-CoV-2, chúng 
sẽ huy động và tấn công các bộ phận thiết yếu của virus 
ngay lập tức”, cô nói.

Trong khi ó, hệ thống miễn dịch của người lớn tuổi đ
đang nhắm mục tiêu vào các bộ phận của virú SARS-
CoV-2 mà họ ã gặp trong các coronavirus khác. Những đ
bộ phận đó dường như không quan trọng bằng việc ngăn 
ngừa nhiễm trùng.

Khả n ng phục hồi tương ối của trẻ em ối với ă đ đ
Covid-19 khiến một số bậc cha mẹ ngần ngừ cho trẻ em 
đ đ đ đủ iều kiện i tiêm chủng. Cuộc khảo sát gần ây của Tổ 
chức Gia ình Kaiser với 420 bậc cha mẹ cho thấy, một đ
nửa không quá lo lắng hoặc không lo lắng chút nào về 
việc con họ bị ốm do Covid-19. Theo số liệu của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ tiêm 
chủng ở những người dưới 18 tuổi thấp hơn áng kể so đ
với người lớn. Khoảng 40% trẻ em ủ iều kiện ược đ đ đ
tiêm chủng ầy ủ, so với khoảng 3/4 người lớn ủ iều đ đ đ đ
kiện.

Các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng cho 
rằng vaccine Covid-19 thiếu an toàn. Trong các thử 
nghiệm ìn trẻ em, các tác được thực hiện trên hàng ngh
dụng phụ khá nhẹ và không có bất kỳ tác động lâu dài 
nào, CDC cho biết.

Vaccine Covid-19 chưa có sẵn cho trẻ em dưới 5 
tuổi. Các cơ quan quản lý y tế Mỹ ã trì hoãn việc xem xét đ
vắc xin Pfizer Inc. - BioNTech SE Covid-19 cho ộ tuổi đ
đ đầu không hoạt động tốt với biến ó vì loạt hai liều ban 
thể Omicron trong quá trình thử nghiệm.

Theo cuộc th m dò của Kaiser, ngay cả khi có ă
vaccine cho nhóm trẻ này, chỉ 31% phụ huynh có con ở độ 
tuổi đó, nói rằng, họ sẽ đưa con m đi tiêm phình òng ngay 
lập tức. Trong khi, khoảng 1/4 phụ huynh cho biết, họ 
chắc chắn sẽ không òng.đưa con đi tiêm ph

Nguy cơ bị nhiễm Covid-19 của trẻ em cũng tương 
tự như người lớn, thậm chí một số nghiên cứu gần ây đ
cho thấy, khả n ng lây lan virus ở trẻ em nhanh hơn. Một ă
số trẻ phải nhập viện iều trị và vẫn có các triệu chứng sau đ
khi ã loại bỏ virus. Trẻ em cũng có nguy cơ mắc hội đ
chứng viêm a hệ thống, hoặc MIS-C, một tình trạng đ
hiếm gặp có thể xảy ra vài tuần sau khi nhiễm Covid-19. 
MIS-C có thể dẫn ến tổn thương nội tạng hoặc thậm chí đ
tử vong.

“Rào cản bẩm sinh không bảo vệ 100%. Covid-19 
vẫn tiềm ẩn rủi ro cho trẻ em bao gồm khả n ng các triệu ă
chứng kéo dài. Chọn không tiêm phòng Covid-19 cho trẻ 
giống như việc ang tham gia một canh bạc”, Betsy đ
Herold nói. ■

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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561-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680
__________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

530-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn phuï nöõ chaêm cho cuï baø 85 tuoåi 

bònh naèm giöôøng. Coù theå ôû laïi nhaø hay 

ñi veà. Löông taâm ngheà nghieäp. Löông 

theo khaû naêng/kinh nghieäm. Khu 

Sugarland.

Vui loøng lieân laïc Ñieäp

832-287-5891
__________________________________________

526-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ naáu aên cho gia ñình 

trong khu I-10 vaø Blalock, gaàn chôï 

Ranch 99 market. Bieát laùi xe.

Xin vui loøng goïi Thuûy: 

713-870-9789
__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 281-935-0561

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

Linh Tinh

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ NAILS

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu. Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 832-857-8902
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 832-475-8286
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 
caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 
chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 
tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 
time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 
khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 
45.

Xin lieân laïc Tina: 832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 
tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 
khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 
vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 713-416-2666
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 
Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 
vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 682-552-1447

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 

W: 832-288-3043
___________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846

832-643-5055
__________________________________________

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028 * 281-431-4499

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 * W: 281-759-2400
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

595-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email:  uyeninvestments@gmail.com
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng, Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985 * 346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 * 210-313-3213
__________________________________________

527-1988/1556

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ BEÁP

Caàn ngöôøi phuï beáp coù kinh nghieäm, 

tuaàn laøm 5 ngaøy cho tieäm BIDA.

Vui loøng lieân laïc hoaëc text

281-871-9741

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 

346-208-4143
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
___________________________________________

549-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi trong hai beù trai 5 tuoåi vaø 

2 tuoåi, bieát naáu aên vaø laøm vieäc nhaø. 

Coù phoøng rieâng, löông bao $2,000 - 

$2,500/thaùng theo kinh nghieäm.

Vui loøng goïi: 

210-833-6366

281-758-9812
__________________________________________

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

832-955-4923

832-955-5254

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

SÖÙC KHOÛE MOÃI NGAØY

Tại sao trẻ mắc Covid-19 ít nguy 
cơ chuyển nặng hơn người lớn?

ệ thống miễn dịch bẩm sinh của trẻ giúp Hchống lại virus hiệu quả hơn so với hệ 
thống miễn dịch của người lớn, nên nguy 

cơ bệnh nặng thấp hơn.
Theo các nhà khoa học, SARS-CoV-2 gần như 

không tấn công nặng vào trẻ em, do ó, các triệu chứng đ
Covid-19 ở trẻ thường nhẹ, thậm chí không biểu hiện. ể Đ
giải thích cho iều này, các chuyên gia ang chú trọng đ đ
đ đ đầu tiên gọi ến lý do: Trẻ em huy ộng tuyến phòng thủ 
là hệ thống miễn dịch bẩm sinh hiệu quả hơn người lớn.

Hệ thống miễn dịch gồm các tuyến phòng thủ khác 
nhau, trong đó, miễn dịch bẩm sinh điều phối phản ứng 
ban đầu chống lại nhiễm trùng, còn miễn dịch thích ứng 
phát triển chậm hơn và hình thành hệ thống phòng thủ cụ 
thể hơn.

Kevan Herold, Giáo sư sinh học miễn dịch và nội 
khoa tại ại học Yale, Mỹ, cho biết, tuyến phòng thủ ầu Đ đ
tiên- phản ứng bẩm sinh, bao gồm chất nhầy trong mũi và 
cổ họng giúp bẫy vi khuẩn có hại. Bên cạnh ó là các đ
protein và tế bào kích hoạt phản ứng miễn dịch ban ầu đ
của cơ thể. Tuyến phòng thủ thứ hai là hệ thống miễn dịch 
thích ứng, bao gồm tế bào T và tế bào B. Hệ thống miễn 
dịch này mất nhiều thời gian hơn ể bắt ầu phản ứng, đ đ
nhưng có thể ghi nhớ những iểm yếu cụ thể của những vi đ
khuẩn có hại trong quá khứ.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, ở hệ thống miễn 
dịch của trẻ em, một số phân tử bẩm sinh và sự gia t ng ă
phản ứng bẩm sinh mức ộ cao hơn so với người lớn. đ
Tiến sĩ Herold và vợ của ông - bà Betsy Herold, một bác 
sĩ bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Bệnh viện Nhi ồng đ
Montefiore ở Bronx, nhận ịnh, ây là chìa khóa đ đ để giúp 
trẻ em chống lại virus Covid-19 tốt hơn.

Khi Covid-19 quét qua New York vào ầu n m đ ă
2020, bác sĩ Betsy Herold ặt câu hỏi: “Tại sao nhiều đ
người lớn lại ến bệnh viện với Covid-19 hơn trẻ em?”. đ
Theo ó, các nhà nghiên cứu bắt ầu xem xét hệ thống đ đ
miễn dịch của trẻ em, trong ó có mối quan tâm về đ
cytokine - các protein nhỏ ược tạo ra bởi một loạt các tế đ
bào giúp chúng giao tiếp với nhau.

“Hai cytokine quan trọng ối với phản ứng miễn đ
dịch bẩm sinh ít phổ biến hơn trong máu của những người 
lớn tuổi so với người trẻ. ó là nơi ý một phản ứng bẩm Đ
sinh bắt ầu ược phát triển”, Betsy Herold nói.đ đ

Herolds thực hiện nghiên cứu so sánh 65 bệnh nhân 
nhỏ tuổi và 60 người lớn mắc bệnh Covid-19 ở New 
York. Kết quả, trẻ em ít phụ thuộc vào hệ thống miễn dịch 
thích ứng hơn người lớn, có thể là do chúng có phản ứng 
bẩm sinh mạnh hơn. Nhà khoa học cũng xem xét các mẫu 
xét nghiệm của 12 trẻ em và 27 người lớn và thấy rằng, 
nhiều gen liên quan ến khả n ng miễn dịch bẩm sinh đ ă
được kích hoạt ở trẻ em.

Amy Chung, nhà nghiên cứu tại Viện Peter Doherty 
về Nhiễm trùng và Miễn dịch ở Melbourne, Australia, 
cho biết, sau khi cho máu của những người khỏe mạnh 

tiếp xúc với coronavirus gây ại dịch Covid-19, các nhà đ
khoa học nhận thấy, những người cao niên khỏe mạnh có 
phản ứng kháng thể mạnh mẽ từ trước với Covid-19, có 
thể là do họ ã tiếp xúc nhiều lần với các coronavirus đ
khác, như những loại gây bệnh thông thường - cảm lạnh.

Mặt khác, theo Tiến sĩ Amy Chung, trẻ em không có 
phản ứng kháng thể mạnh mẽ bởi vì chúng ít tiếp xúc với 
các coronavirus khác. “Điều đó có vẻ không tốt, nhưng 
trong trường hợp trẻ em gặp phải SARS-CoV-2, chúng 
sẽ huy động và tấn công các bộ phận thiết yếu của virus 
ngay lập tức”, cô nói.

Trong khi ó, hệ thống miễn dịch của người lớn tuổi đ
đang nhắm mục tiêu vào các bộ phận của virú SARS-
CoV-2 mà họ ã gặp trong các coronavirus khác. Những đ
bộ phận đó dường như không quan trọng bằng việc ngăn 
ngừa nhiễm trùng.

Khả n ng phục hồi tương ối của trẻ em ối với ă đ đ
Covid-19 khiến một số bậc cha mẹ ngần ngừ cho trẻ em 
đ đ đ đủ iều kiện i tiêm chủng. Cuộc khảo sát gần ây của Tổ 
chức Gia ình Kaiser với 420 bậc cha mẹ cho thấy, một đ
nửa không quá lo lắng hoặc không lo lắng chút nào về 
việc con họ bị ốm do Covid-19. Theo số liệu của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ tiêm 
chủng ở những người dưới 18 tuổi thấp hơn áng kể so đ
với người lớn. Khoảng 40% trẻ em ủ iều kiện ược đ đ đ
tiêm chủng ầy ủ, so với khoảng 3/4 người lớn ủ iều đ đ đ đ
kiện.

Các nhà nghiên cứu chưa tìm thấy bằng chứng cho 
rằng vaccine Covid-19 thiếu an toàn. Trong các thử 
nghiệm ìn trẻ em, các tác được thực hiện trên hàng ngh
dụng phụ khá nhẹ và không có bất kỳ tác động lâu dài 
nào, CDC cho biết.

Vaccine Covid-19 chưa có sẵn cho trẻ em dưới 5 
tuổi. Các cơ quan quản lý y tế Mỹ ã trì hoãn việc xem xét đ
vắc xin Pfizer Inc. - BioNTech SE Covid-19 cho ộ tuổi đ
đ đầu không hoạt động tốt với biến ó vì loạt hai liều ban 
thể Omicron trong quá trình thử nghiệm.

Theo cuộc th m dò của Kaiser, ngay cả khi có ă
vaccine cho nhóm trẻ này, chỉ 31% phụ huynh có con ở độ 
tuổi đó, nói rằng, họ sẽ đưa con m đi tiêm phình òng ngay 
lập tức. Trong khi, khoảng 1/4 phụ huynh cho biết, họ 
chắc chắn sẽ không òng.đưa con đi tiêm ph

Nguy cơ bị nhiễm Covid-19 của trẻ em cũng tương 
tự như người lớn, thậm chí một số nghiên cứu gần ây đ
cho thấy, khả n ng lây lan virus ở trẻ em nhanh hơn. Một ă
số trẻ phải nhập viện iều trị và vẫn có các triệu chứng sau đ
khi ã loại bỏ virus. Trẻ em cũng có nguy cơ mắc hội đ
chứng viêm a hệ thống, hoặc MIS-C, một tình trạng đ
hiếm gặp có thể xảy ra vài tuần sau khi nhiễm Covid-19. 
MIS-C có thể dẫn ến tổn thương nội tạng hoặc thậm chí đ
tử vong.

“Rào cản bẩm sinh không bảo vệ 100%. Covid-19 
vẫn tiềm ẩn rủi ro cho trẻ em bao gồm khả n ng các triệu ă
chứng kéo dài. Chọn không tiêm phòng Covid-19 cho trẻ 
giống như việc ang tham gia một canh bạc”, Betsy đ
Herold nói. ■

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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SÖÙC KHOÛE

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

GIAÙM ÑOÁC

Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!
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Baùc Só NGUYEÃN THANH VAÂN

PHAÃU THUAÄT 

NAÂNG NGÖÏC NOÄI SOI

PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ

CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

We have many new vacancies We have many new vacancies 
that we are recuiting for!that we are recuiting for!
We have many new vacancies 
that we are recuiting for!
- Basic Computer Skills- Basic Computer Skills
- Basic English- Basic English
- No Experience is Needed- No Experience is Needed

- Basic Computer Skills
- Basic English
- No Experience is Needed

Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr Pay Rate: $12-16/hr 
Work Hours: Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri
Work Hours: 
8:00 am - 5:00 pm, Mon - Fri

www.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.comwww.hthcomm.com - employment@hthcomm.com

Apply in Person at: 

HTH COMMUNICATIONS

9920 Brooklet Drive

Houston, TX 77099

297-2001/1569(1y)

IMMEDIATE HIRES NEEDED!!!
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Năm mới học 7 cách tiết 
kiệm tiền 'đỉnh cao' như người 
Nhật: Rủng rỉnh tiền bạc trong 
tầm tay!

Cách chi tiêu, tiết kiệm, lập kế hoạch 
của họ khiến cả thế giới phải ngả 
mũ thán phục!

Sự tiết kiệm đó không những đến từ tài 
nguyên thiên nhiên mà còn cả tiền bạc. Đến Nhật, 
bạn mới thấy cách họ nâng niu và sử dụng đồng 
tiền kỹ càng như thế nào?

1. Sử dụng hàng nội địa là chủ yếu vì chất 
lượng và yêu nước

Mặc dù trong thời đại công nghệ, các sản 
phẩm điện tử, di động nổi tiếng đều có xuất xứ từ 
châu Âu thế nhưng nhiều gia đình tại Nhật vẫn 
trung thành với các sản phẩm nội địa. Lý do đơn 
giản vì những sản phẩm được sản xuất nội địa có 
chất lượng quá tốt, chúng được thiết kế cho người 
Nhật nên độ bền cùng các tính năng vừa đủ cho 
người Nhật sử dụng.

Người Nhật có suy nghĩ sử dụng hàng nội 
địa là yêu nước, làm giàu cho quốc gia chính vì thế 
các thương hiệu trong nước phát triển rất tốt, vươn 
tầm tới thế giới.

2. Giảm thiểu chung những thứ không 
cần thiết

Nếu có cơ hội được dùng bữa cùng một hộ 
gia đình tại Nhật Bản, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi 
món ăn được nấu ít hơn rất nhiều so với những 
quốc gia khác. Không những người Nhật chỉ giảm 
thiểu thịt, họ còn giảm thiểu những thứ thừa trong 
hộ gia đình, mỗi bữa họ chỉ ăn vừa đủ để tránh tình 
trạng phải bỏ thức ăn.

Trong những căn hộ tại Nhật, bạn cũng có 
thể thấy sự logic trong cách bài trí cùng việc sử 
dụng đồ đạc của họ. Tất cả những vật dụng đều có 
kích thước nhỏ để phù hợp với căn hộ, không hề có 
những đồ “thừa” bên trong căn nhà của người 
Nhật. Thêm vào đó, những thiết bị gia dụng, điện 
tử cũng được giữ gìn cẩn thận để kéo dài tuổi thọ sử 
dụng. Chính vì lý do đó mà có những thứ đồ đạc cũ 
tại Nhật trông chẳng khác gì đồ mới, họ giữ gìn quá 
tốt đồ đạc của mình.

3. Tiết kiệm chi tiêu trong gia đình
Luôn đặt mục tiêu và con số cụ thể để tiết 

kiệm tiền. Ví dụ, chi tiền vào học phí, ăn uống, sách 
vở, đi lại và một phần phòng thân khi ốm đau.

- Con số nhỏ khi gộp lại có thể thành món 
tiền lớn. Nên, tốt nhất là nếu có nhiều tiền lẻ họ sẽ 
bỏ lợn chúng đều đặn.

- So sánh, so sánh và luôn luôn so sánh. 
Trước khi tiêu tiền vào khoản nào đó họ sẽ dành 
thời gian so sánh xem món nào có giá thành và cả 
giá trị sử dụng tốt nhất. Ví dụ: bạn có thể mua trà 
pha rồi cho vào bình thay vì mua nước ở ngoài cửa 
hàng. Balo có thể sẽ nặng hơn chút nhưng ví của 
bạn sẽ nặng hơn chút đấy!

- Chỉ sử dụng 5% thu nhập cho chuyện 
hưởng thụ cá nhân. Hưởng thụ cá nhân ở đây với 

các bạn gái thì là tiền mua phấn son trang điểm, với 
bạn trai tiền đi ăn tiệm tháng 1 lần chẳng hạn.

- Mỗi hôm đi chợ chỉ bỏ ra bằng đó số tiền 
dự liệu, ghi chú những món đồ cần mua sắm và tới 
chính xác vị trí đặt món hàng đó ngoài siêu thị, vừa 
tiết kiệm thời gian, vừa ngăn ngừa sự chú ý tới 
những món đồ khác... 

- Đi siêu thị thường đi vào cuối ngày sẽ có 
hàng giảm giá một nửa.

- Tận dụng hàng giảm giá hay hàng khuyến 
mại. Chịu khó đi chợ ở từng siêu thị khác nhau vì 
mỗi siêu thị sẽ có ưu đãi khác nhau (nơi giảm giá 
thịt, nơi giảm giá rau...).

4. Tiết kiệm năng lượng theo thời tiết
Mỗi khi trời chuyển rét, người Nhật sẽ 

không bật máy sưởi hoặc điều hòa để làm ấm cả 
căn nhà, họ chỉ sử dụng nó tại những phòng đang 
có người ở. Một số căn hộ tiết kiệm tới mức chỉ làm 
ấm những khu vực nào có người sinh hoạt. Nhờ 
thói quen đó mà vào lúc trời rét, chi phí cho việc 
sưởi ấm của họ không quá cao.

Khi trời nóng cũng vậy, họ chẳng lãng phí 
làm mát quá nhiều khu vực trong nhà. Mặc dù các 
thiết bị điện lạnh tại Nhật luôn có chế độ tiết kiệm 
điện nhưng nhiều hộ gia đình thường tắt điều hoà 
mỗi khi phòng đủ mát. Họ cũng thường xuyên tắt 
điều hoà khi không có nhu cầu sử dụng hoặc ra khỏi 
phòng quá lâu, không những tiết kiệm được tiền 
điện mà họ còn giúp bảo vệ môi trường tốt hơn.

5. Dùng phương tiện giao thông công 
cộng và tích cực đi xe đạp

Thường thì khi nghĩ tới Nhật Bản, người ta 
sẽ nghĩ tới khu vực Shibuya với lượng người đi bộ 
qua lại lớn cũng như họ sử dụng tàu điện ngầm làm 
phương tiện di chuyển chính. Thế nhưng, đó không 
phải là tất cả, ở những khu vực ít đông đúc hơn, 
người Nhật chọn lựa xe đạp làm phương tiện di 
chuyển chủ yếu.

Vì sao ư? Nếu như sử dụng ô tô hoặc xe 
máy, mỗi tháng họ sẽ tốn tương đối nhiều chi phí 
cho xăng, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như tiền bảo 
hiểm xe. So với xe đạp, những phương tiện trên đắt 
đỏ hơn rất nhiều.

Chính vì lý do đó mà người Nhật đạp xe ở 
mọi lứa tuổi, những chiếc xe của họ cũng luôn 
được bảo quản cẩn thận, giữ gìn nên nhiều khi dùng 
đã lâu mà trông chúng chẳng khác gì xe mới. Trộm 
cắp ở Nhật Bản cũng là điều ít khi xuất hiện, thế 
nên người Nhật có thể thoải mái đạp xe và đỗ tại 
nơi quy định mà không lo ngại chuyện mất xe.

6. Tiết kiệm cho thế hệ sau
Mặc dù tỷ lệ người Nhật kết hôn và có con 

ngày càng thấp, thế nhưng với những gia đình 
quyết định có con thì 1/2 thu nhập của họ đều dành 
cho con cái. Thuế thừa kế tại Nhật Bản cũng rất cao 
nên phụ huynh Nhật không vung tiền mua sắm của 
cải đề dành làm của hồi môn. Lý do này khiến họ 
đầu tư nhiều cho con cái về kiến thức, trải nghiệm 
xã hội cũng như truyền đạt kinh nghiệm kiếm tiền 
để thế hệ sau không nghè khó.

7. Thói quen tiết kiệm được phổ biến 
rộng rãi

Không chỉ trẻ em tại Nhật được dạy về thói 
quen tiết kiệm, các công ty tại Nhật cũng luôn tìm 
cách sáng tạo nên những sản phẩm tiết kiệm cho 
người dùng. Những chiếc toilet dội vừa đủ, những 
sản phẩm điện lạnh tiết kiệm điện hay những phát 
minh kì quặc tại Nhật Bản đều hướng tới mục đích 
tiết kiệm. Một khi tất cả mọi người đều tiết kiệm, 
chẳng có lý do gì để sống một cách hoang phí ở xứ 
sở mặt trời. ■

Covid-19 không nguy hiểm 
hơn là bao so với cúm mùa 
thông thường

Các số liệu từ một nghiên cứu ở Anh 
Quốc cho thấy, ở thời điểm hiện tại 
thì Covid-19 không có nhiều nguy 

hiểm h cúm.đáng kể hơn so với bện
Theo Walesonline, tuy Covid-19 không 

nguy hiểm hơn cúm mùa là bao nhưng ở những 
quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì Covid-19 vẫn 
gây ra số ca tử vong cao hơn nhiều so với bệnh 
cúm. Ngoài ra, dữ liệu thu thập được còn cho thấy 
kể từ khi chiến dịch tiêm chủng vaccine được đẩy 
mạnh tại Anh vào tháng 1/2021 thì số người chết vì 
Covid-19 ã giảm khá mạnh.đ

Kể từ khi đại dịch bắt đầu tại Anh, số người 
chết vì Covid-19 so với cúm mùa cao hơn gấp 10 
lần. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi phân tích 
thì tỷ lệ tử vong do hai căn bệnh này là khá tương 
đồng, ngoại từ việc Covid-19 vẫn còn nguy hiểm 
hơn một chút so với nhóm người trên 40 tuổi.

Khi so sánh với các quốc gia có tỷ lệ tiêm 
chủng và tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 thấp hơn, 
ví dụ như Hoa Kỳ thì số ca tử vong ở những nước 
này giảm chậm hơn nhiều so với Anh hoặc các 
nước tiêm phòng với tỷ lệ cao hơn. Điều này cũng 
góp phần minh chứng cho việc vaccine đóng một 
vai trò quan trọng trong việc làm suy giảm dịch 
bệnh, suy yếu virus,... Còn về phần cúm mùa, tỷ lệ 
tử vong được ước tính sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc 
vào mức độ tiêm chủng và độ tuổi của bệnh nhân.

Trước khi tiến hành chiến dịch tiêm chủng 
diện rộng, một nghiên cứu độc lập vào năm 2020 
của Mỹ về thống kê số ca tử vong của cúm mùa và 
Covid-19 đã chỉ ra rằng Covid-19 gây ra sự nguy 
hiểm cao gấp 1,9 lần bệnh cúm mùa ở nhóm những 
người 60 tuổi. Còn ở Anh, nhóm người trên 40 tuổi 
nhưng chưa được tiêm chủng cúm thường xuyên 
thì tỷ lệ tử vong vì cúm lại cao hơn so với Covid-
19. Theo đó, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở tất cả các 
nhóm tuổi vào cuối tháng 1 là 0,14% và 0,04% đến 
0,2% ở bệnh cúm. ■ 

Sống càng NHẸ càng hạnh 
phúc, khỏe mạnh: 7 lý do để áp 
dụng lối sống tối giản vào năm 
2022

Lối sống tối giản - sống ở mức tối 
thiểu là vô cùng lành mạnh cho tinh 
thần và thể chất của bạn.

Thế nào là một người sống theo chủ nghĩa 
tối giản? Và vì sao phải lựa chọn phương thức sống 
này?

Đầu tiên, sống tối giản không yêu cầu bạn 
phải xa rời Internet hay từ bỏ mọi thứ, nhưng nó đòi 
hỏi một tư duy “ít là nhiều”.

Nếu bạn có mong muốn thoát khỏi sự lộn 
xộn, bộn bề và tạo ra nhiều không gian hơn cho 
mình cả về vật chất và tinh thần, lối sống ơn giản đ
có thể là một lựa chọn dành cho bạn. Ngoài việc có 
nhiều tự do hơn trong không gian, hãy tưởng tượng 
khi bạn chi tiêu ít hơn cho “ ”, bạn sẽ ể ra đồ đạc đ
được nhiều tiền tiết kiệm hơn hay tiêu dùng cho 
những thứ thực sự lớn lao và có ý nghĩa hơn.

Tôi của hiện tại ang rất hạnh phúc khi đ
sống mà chi tiêu ít tiền hơn, ồng thời xây dựng đ
đ được mối quan hệ bền chặt với gia ình và bạn bè. 
Sống ở mức tối thiểu là vô cùng lành mạnh cho tinh 
thần và thể chất của bạn.

Ảnh minh họa
Dưới ây là 7 lợi ích chính của lối sống tối đ

giản.
1. Cải thiện sức khỏe tinh thần
Con người là sản phẩm của môi trường. 

Nếu nhà bạn bừa bộn, tâm trí bạn cũng vậy. Bạn có 
cảm thấy mình không thể suy nghĩ rõ ràng trong 
một không gian lộn xộn? Gần đây, tôi nhận ra rằng 
đầu óc của mình trở nên sáng lạn và minh mẫn hơn 
khi làm việc trong một không gian gọn gàng và 
thoáng ãng.đ

2. Nó giúp bạn tập trung vào những điều 
quan trọng

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là 
con người, là người yêu của bạn, là gia đình và bạn 
bè. Khi cuộc đời kết thúc, ít người sẽ nói rằng họ 
yêu xe sang và biệt thự. Hầu hết mọi người có lẽ 
đều sẽ nói rằng tôi ước mình có thể dành nhiều thời 
gian hơn cho con cái và gia đình. Vì vậy, càng ít thứ 
cần bạn tập trung, bạn càng có nhiều cơ hội và thời 
gian để làm những việc quan trọng hơn với mình.

3. Ngôi nhà dễ dàng được dọn dẹp hơn

Nếu bạn không thích dọn dẹp nhà cửa, lối 
sống này chính là dành cho bạn. Càng ít thứ ể dọn, đ
dọn nhà càng nhanh chóng.

4. Có “ít hơn” chính là tự do
Bạn càng cố chấp, cả về vật chất và tinh 

thần, bạn càng dễ bị c ng thẳng. iều này cũng ă Đ
tương tự như sự c ng thẳng về thị giác và tinh thần ă
mà bạn gặp phải khi xung quanh bạn là một mớ hỗn 
độn và bừa bãi. Nghiên cứu cho thấy rằng khi bạn 
buông bỏ một ì đối tượng, hay một thứ g đó không 
cần thiết, hormone hạnh phúc - dopamine sẽ được 
giải phóng.

5. Tăng khả năng sáng tạo
Rất nhiều khi, bạn thiếu sáng tạo là do bạn 

quá bận rộn. Trên thực tế, làm ít hơn, sẽ giúp khơi 
dậy sự sáng tạo nhiều hơn. Bạn sẽ có thể bắt ầu đ
tìm kiếm giải pháp cho các vấn ý đề và những 
tưởng thú vị sẽ nảy ra. Và bạn cũng sẽ có nhiều thời 
gian hơn ể thực hiện chúng. Chúng sẽ không còn đ
là điều ước hay ước mơ mà trở thành hiện thực của 
bạn.

6. Bạn sẽ tiết kiệm được tiền
Trở thành một người tối giản sẽ cải thiện tài 

chính của bạn. V n hóa hiện ại rất chú trọng ến ă đ đ
nhà cửa, xe hơi, sự nghiệp và những vật tượng 
trưng cho sự giàu có. Nhưng những người theo chủ 
nghĩa tối giản lại không quan tâm tới vật chất hay 
so sánh với người khác, họ sớm ã nhận ra đ được 
rằng ít hơn thực ra có nghĩa là nhiều hơn. Bạn sẽ có 
nhiều thời gian hơn để tập trung vào chính mình, từ 
đ đó dần dần i quan tâm tới những người xung 
quanh. Khi bạn cho i, bạn sẽ cảm thấy mình đ đang 
thực sự sống, một cuộc sống có ý nghĩa, bởi lẽ, 
“cho i” chính là cuộc sống.đ

7. Sức khỏe sẽ tốt hơn
Bạn ang sống trong thế giới nơi mà c ng đ ă

thẳng là phổ biến và công việc, kiệt sức… có thể 
gây ra các vấn ề sức khỏe nghiêm trọng. ặc biệt đ Đ
là khi dịch bệnh hoành hành suốt hơn hai n m qua, ă
cuộc sống của mọi người như ngưng trệ, nhiều 
người không biết phải làm sao. Sự c ng thẳng ă
trong việc giữ gìn sức khỏe và được làm việc trở 
thành một vấn đề lớn đối với nhiều người. Là một 
người theo chủ nghĩa tối giản, bạn vẫn có thể tận 
hưởng cuộc sống bởi lẽ bạn vốn đã quen với lối 
sống “ít hơn”.

Sẽ dễ dàng hơn nhiều ể bắt ầu sống một đ đ
cuộc sống hạnh phúc hơn vào n m 2022, một khi ă
bạn thoát khỏi sự c ng thẳng của việc luôn muốn ă
“làm nhiều hơn” ã . Đ đến lúc bắt đầu một cuộc sống 
tối giản, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tin rằng, bạn 
sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều một khi bắt 
đầu cuộc sống “dám buông, dám bỏ, ít là nhiều” 
này. ■ 

Sáu dấu hiệu cho thấy bản 
thân căng thẳng kéo dài

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên 
giữ tâm lý thoải mái, nhận ra khi 
nào mình đang có dấu hiệu của sự 

căng thẳng để có những biện pháp đối phó kịp thời. 

Không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng ngồi 
xuống và nói ra những điều khiến bạn căng thẳng. 
Bạn thậm chí có thể không có thời gian cho việc đó, 
hoặc đơn giản nghĩ rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, 
cơ thể bạn không bao giờ nói dối, khi bạn không 
lắng nghe nó, bạn sẽ nhận được “thông điệp”. 
Chúng có xu hướng khó chịu nhưng cơ thể sử dụng 
chúng như một biện pháp cuối cùng để tìm đến sự 
giúp đỡ của bạn.

Thường xuyên nghiến răng
Nguyên nhân lớn nhất của tật nghiến răng 

là do căng thẳng. Bạn có thể thấy mình đang cắn 
hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày 
hoặc khi đang ngủ. Một trong những dấu hiệu cho 
thấy bạn đ đau hã có thói quen này là àm vào sáng 
hôm sau.

Bạn cũng có thể nhận thấy răng của mình 
trông ngắn hơn bình thường. Bạn nên sử dụng dụng 
cụ bảo vệ răng miệng để bảo vệ răng hoặc tham gia 
trị liệu.

Đổ quá nhiều mồ hôi
Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể 

dục, nhiệt i bộ não của bạn nhận độ cao hoặc kh
thấy một mối đe dọa. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi 
liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang 
quá lo lắng .

Cơ thể chúng ta cần loại bỏ nước qua da, 
sau đó qua thận để không sử dụng nhà vệ sinh ngay 
giữa lúc tự vệ. Kết quả là, phản ứng chiến đấu hoặc 
bay được kích hoạt khiến bạn đổ mồ hôi quá nhiều.

Rụng tóc nhiều hơn bình thường
Tìm thấy nhiều tóc trong phòng tắm hoặc 

trên lược có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng tiềm 
ẩn. Bạn thậm chí có thể vò đầu hoặc giựt nó ra một 
cách vô thức. Rối loạn cảm xúc có thể làm gián 
đoạn giai đoạn phát triển của chu kỳ tóc. Ngay cả 
khi không có gì khủng khiếp xảy ra gần ãy đây, h
nhớ rằng rụng tóc thường bị trì hoãn. Vì vậy, bạn có 
thể bị rụng tóc từ 6 - 12 tuần sau một sự kiện căng 
thẳng.

Da xuất hiện đốm hoặc mảng màu đỏ
Nếu bạn không bị dị ứng mà vẫn xuất hiện 

đốm hoặc mảng màu đỉ, có thể bạn đã trải qua một 
“chuyến tàu lượn siêu tốc” đầy cảm xúc. Hơn nữa, 
bạn thậm chí có thể bị nổi nốt đỏ trong miệng do 
căng thẳng, bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến mức 
cơ thể tiết ra một số chất hóa học làm thay đổi phản 
ứng của cơ thể đối với các chức năng khác.

Mắt co giật liên tục
Căng thẳng có thể đưa ra những tín hiệu bất 

thường cho não và cơ mặt của bạn. Hậu quả là mắt 
bạn co giật không kiểm soát được. Bạn có thể nhận 
thấy chuyển động không tự chủ của mí mắt dưới 
hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi là mí mắt 
trên. Trong một số trường hợp, co giật kéo dài hàng 
tuần, thậm chí hàng tháng.

Miệng khô
Nếu bạn thường xuyên khát và không ăn 

bất cứ thứ gì mặn, hãy chú ý  sức khỏe cảm xúc đến
của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn 
tuyến nước bọt khiến bạn bị khô miệng. Bạn cũng 
có thể cảm thấy khó nuốt do mất nước. ■
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Năm mới học 7 cách tiết 
kiệm tiền 'đỉnh cao' như người 
Nhật: Rủng rỉnh tiền bạc trong 
tầm tay!

Cách chi tiêu, tiết kiệm, lập kế hoạch 
của họ khiến cả thế giới phải ngả 
mũ thán phục!

Sự tiết kiệm đó không những đến từ tài 
nguyên thiên nhiên mà còn cả tiền bạc. Đến Nhật, 
bạn mới thấy cách họ nâng niu và sử dụng đồng 
tiền kỹ càng như thế nào?

1. Sử dụng hàng nội địa là chủ yếu vì chất 
lượng và yêu nước

Mặc dù trong thời đại công nghệ, các sản 
phẩm điện tử, di động nổi tiếng đều có xuất xứ từ 
châu Âu thế nhưng nhiều gia đình tại Nhật vẫn 
trung thành với các sản phẩm nội địa. Lý do đơn 
giản vì những sản phẩm được sản xuất nội địa có 
chất lượng quá tốt, chúng được thiết kế cho người 
Nhật nên độ bền cùng các tính năng vừa đủ cho 
người Nhật sử dụng.

Người Nhật có suy nghĩ sử dụng hàng nội 
địa là yêu nước, làm giàu cho quốc gia chính vì thế 
các thương hiệu trong nước phát triển rất tốt, vươn 
tầm tới thế giới.

2. Giảm thiểu chung những thứ không 
cần thiết

Nếu có cơ hội được dùng bữa cùng một hộ 
gia đình tại Nhật Bản, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi 
món ăn được nấu ít hơn rất nhiều so với những 
quốc gia khác. Không những người Nhật chỉ giảm 
thiểu thịt, họ còn giảm thiểu những thứ thừa trong 
hộ gia đình, mỗi bữa họ chỉ ăn vừa đủ để tránh tình 
trạng phải bỏ thức ăn.

Trong những căn hộ tại Nhật, bạn cũng có 
thể thấy sự logic trong cách bài trí cùng việc sử 
dụng đồ đạc của họ. Tất cả những vật dụng đều có 
kích thước nhỏ để phù hợp với căn hộ, không hề có 
những đồ “thừa” bên trong căn nhà của người 
Nhật. Thêm vào đó, những thiết bị gia dụng, điện 
tử cũng được giữ gìn cẩn thận để kéo dài tuổi thọ sử 
dụng. Chính vì lý do đó mà có những thứ đồ đạc cũ 
tại Nhật trông chẳng khác gì đồ mới, họ giữ gìn quá 
tốt đồ đạc của mình.

3. Tiết kiệm chi tiêu trong gia đình
Luôn đặt mục tiêu và con số cụ thể để tiết 

kiệm tiền. Ví dụ, chi tiền vào học phí, ăn uống, sách 
vở, đi lại và một phần phòng thân khi ốm đau.

- Con số nhỏ khi gộp lại có thể thành món 
tiền lớn. Nên, tốt nhất là nếu có nhiều tiền lẻ họ sẽ 
bỏ lợn chúng đều đặn.

- So sánh, so sánh và luôn luôn so sánh. 
Trước khi tiêu tiền vào khoản nào đó họ sẽ dành 
thời gian so sánh xem món nào có giá thành và cả 
giá trị sử dụng tốt nhất. Ví dụ: bạn có thể mua trà 
pha rồi cho vào bình thay vì mua nước ở ngoài cửa 
hàng. Balo có thể sẽ nặng hơn chút nhưng ví của 
bạn sẽ nặng hơn chút đấy!

- Chỉ sử dụng 5% thu nhập cho chuyện 
hưởng thụ cá nhân. Hưởng thụ cá nhân ở đây với 

các bạn gái thì là tiền mua phấn son trang điểm, với 
bạn trai tiền đi ăn tiệm tháng 1 lần chẳng hạn.

- Mỗi hôm đi chợ chỉ bỏ ra bằng đó số tiền 
dự liệu, ghi chú những món đồ cần mua sắm và tới 
chính xác vị trí đặt món hàng đó ngoài siêu thị, vừa 
tiết kiệm thời gian, vừa ngăn ngừa sự chú ý tới 
những món đồ khác... 

- Đi siêu thị thường đi vào cuối ngày sẽ có 
hàng giảm giá một nửa.

- Tận dụng hàng giảm giá hay hàng khuyến 
mại. Chịu khó đi chợ ở từng siêu thị khác nhau vì 
mỗi siêu thị sẽ có ưu đãi khác nhau (nơi giảm giá 
thịt, nơi giảm giá rau...).

4. Tiết kiệm năng lượng theo thời tiết
Mỗi khi trời chuyển rét, người Nhật sẽ 

không bật máy sưởi hoặc điều hòa để làm ấm cả 
căn nhà, họ chỉ sử dụng nó tại những phòng đang 
có người ở. Một số căn hộ tiết kiệm tới mức chỉ làm 
ấm những khu vực nào có người sinh hoạt. Nhờ 
thói quen đó mà vào lúc trời rét, chi phí cho việc 
sưởi ấm của họ không quá cao.

Khi trời nóng cũng vậy, họ chẳng lãng phí 
làm mát quá nhiều khu vực trong nhà. Mặc dù các 
thiết bị điện lạnh tại Nhật luôn có chế độ tiết kiệm 
điện nhưng nhiều hộ gia đình thường tắt điều hoà 
mỗi khi phòng đủ mát. Họ cũng thường xuyên tắt 
điều hoà khi không có nhu cầu sử dụng hoặc ra khỏi 
phòng quá lâu, không những tiết kiệm được tiền 
điện mà họ còn giúp bảo vệ môi trường tốt hơn.

5. Dùng phương tiện giao thông công 
cộng và tích cực đi xe đạp

Thường thì khi nghĩ tới Nhật Bản, người ta 
sẽ nghĩ tới khu vực Shibuya với lượng người đi bộ 
qua lại lớn cũng như họ sử dụng tàu điện ngầm làm 
phương tiện di chuyển chính. Thế nhưng, đó không 
phải là tất cả, ở những khu vực ít đông đúc hơn, 
người Nhật chọn lựa xe đạp làm phương tiện di 
chuyển chủ yếu.

Vì sao ư? Nếu như sử dụng ô tô hoặc xe 
máy, mỗi tháng họ sẽ tốn tương đối nhiều chi phí 
cho xăng, bảo dưỡng, sửa chữa cũng như tiền bảo 
hiểm xe. So với xe đạp, những phương tiện trên đắt 
đỏ hơn rất nhiều.

Chính vì lý do đó mà người Nhật đạp xe ở 
mọi lứa tuổi, những chiếc xe của họ cũng luôn 
được bảo quản cẩn thận, giữ gìn nên nhiều khi dùng 
đã lâu mà trông chúng chẳng khác gì xe mới. Trộm 
cắp ở Nhật Bản cũng là điều ít khi xuất hiện, thế 
nên người Nhật có thể thoải mái đạp xe và đỗ tại 
nơi quy định mà không lo ngại chuyện mất xe.

6. Tiết kiệm cho thế hệ sau
Mặc dù tỷ lệ người Nhật kết hôn và có con 

ngày càng thấp, thế nhưng với những gia đình 
quyết định có con thì 1/2 thu nhập của họ đều dành 
cho con cái. Thuế thừa kế tại Nhật Bản cũng rất cao 
nên phụ huynh Nhật không vung tiền mua sắm của 
cải đề dành làm của hồi môn. Lý do này khiến họ 
đầu tư nhiều cho con cái về kiến thức, trải nghiệm 
xã hội cũng như truyền đạt kinh nghiệm kiếm tiền 
để thế hệ sau không nghè khó.

7. Thói quen tiết kiệm được phổ biến 
rộng rãi

Không chỉ trẻ em tại Nhật được dạy về thói 
quen tiết kiệm, các công ty tại Nhật cũng luôn tìm 
cách sáng tạo nên những sản phẩm tiết kiệm cho 
người dùng. Những chiếc toilet dội vừa đủ, những 
sản phẩm điện lạnh tiết kiệm điện hay những phát 
minh kì quặc tại Nhật Bản đều hướng tới mục đích 
tiết kiệm. Một khi tất cả mọi người đều tiết kiệm, 
chẳng có lý do gì để sống một cách hoang phí ở xứ 
sở mặt trời. ■

Covid-19 không nguy hiểm 
hơn là bao so với cúm mùa 
thông thường

Các số liệu từ một nghiên cứu ở Anh 
Quốc cho thấy, ở thời điểm hiện tại 
thì Covid-19 không có nhiều nguy 

hiểm h cúm.đáng kể hơn so với bện
Theo Walesonline, tuy Covid-19 không 

nguy hiểm hơn cúm mùa là bao nhưng ở những 
quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì Covid-19 vẫn 
gây ra số ca tử vong cao hơn nhiều so với bệnh 
cúm. Ngoài ra, dữ liệu thu thập được còn cho thấy 
kể từ khi chiến dịch tiêm chủng vaccine được đẩy 
mạnh tại Anh vào tháng 1/2021 thì số người chết vì 
Covid-19 ã giảm khá mạnh.đ

Kể từ khi đại dịch bắt đầu tại Anh, số người 
chết vì Covid-19 so với cúm mùa cao hơn gấp 10 
lần. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi phân tích 
thì tỷ lệ tử vong do hai căn bệnh này là khá tương 
đồng, ngoại từ việc Covid-19 vẫn còn nguy hiểm 
hơn một chút so với nhóm người trên 40 tuổi.

Khi so sánh với các quốc gia có tỷ lệ tiêm 
chủng và tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 thấp hơn, 
ví dụ như Hoa Kỳ thì số ca tử vong ở những nước 
này giảm chậm hơn nhiều so với Anh hoặc các 
nước tiêm phòng với tỷ lệ cao hơn. Điều này cũng 
góp phần minh chứng cho việc vaccine đóng một 
vai trò quan trọng trong việc làm suy giảm dịch 
bệnh, suy yếu virus,... Còn về phần cúm mùa, tỷ lệ 
tử vong được ước tính sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc 
vào mức độ tiêm chủng và độ tuổi của bệnh nhân.

Trước khi tiến hành chiến dịch tiêm chủng 
diện rộng, một nghiên cứu độc lập vào năm 2020 
của Mỹ về thống kê số ca tử vong của cúm mùa và 
Covid-19 đã chỉ ra rằng Covid-19 gây ra sự nguy 
hiểm cao gấp 1,9 lần bệnh cúm mùa ở nhóm những 
người 60 tuổi. Còn ở Anh, nhóm người trên 40 tuổi 
nhưng chưa được tiêm chủng cúm thường xuyên 
thì tỷ lệ tử vong vì cúm lại cao hơn so với Covid-
19. Theo đó, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở tất cả các 
nhóm tuổi vào cuối tháng 1 là 0,14% và 0,04% đến 
0,2% ở bệnh cúm. ■ 

Sống càng NHẸ càng hạnh 
phúc, khỏe mạnh: 7 lý do để áp 
dụng lối sống tối giản vào năm 
2022

Lối sống tối giản - sống ở mức tối 
thiểu là vô cùng lành mạnh cho tinh 
thần và thể chất của bạn.

Thế nào là một người sống theo chủ nghĩa 
tối giản? Và vì sao phải lựa chọn phương thức sống 
này?

Đầu tiên, sống tối giản không yêu cầu bạn 
phải xa rời Internet hay từ bỏ mọi thứ, nhưng nó đòi 
hỏi một tư duy “ít là nhiều”.

Nếu bạn có mong muốn thoát khỏi sự lộn 
xộn, bộn bề và tạo ra nhiều không gian hơn cho 
mình cả về vật chất và tinh thần, lối sống ơn giản đ
có thể là một lựa chọn dành cho bạn. Ngoài việc có 
nhiều tự do hơn trong không gian, hãy tưởng tượng 
khi bạn chi tiêu ít hơn cho “ ”, bạn sẽ ể ra đồ đạc đ
được nhiều tiền tiết kiệm hơn hay tiêu dùng cho 
những thứ thực sự lớn lao và có ý nghĩa hơn.

Tôi của hiện tại ang rất hạnh phúc khi đ
sống mà chi tiêu ít tiền hơn, ồng thời xây dựng đ
đ được mối quan hệ bền chặt với gia ình và bạn bè. 
Sống ở mức tối thiểu là vô cùng lành mạnh cho tinh 
thần và thể chất của bạn.

Ảnh minh họa
Dưới ây là 7 lợi ích chính của lối sống tối đ

giản.
1. Cải thiện sức khỏe tinh thần
Con người là sản phẩm của môi trường. 

Nếu nhà bạn bừa bộn, tâm trí bạn cũng vậy. Bạn có 
cảm thấy mình không thể suy nghĩ rõ ràng trong 
một không gian lộn xộn? Gần đây, tôi nhận ra rằng 
đầu óc của mình trở nên sáng lạn và minh mẫn hơn 
khi làm việc trong một không gian gọn gàng và 
thoáng ãng.đ

2. Nó giúp bạn tập trung vào những điều 
quan trọng

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là 
con người, là người yêu của bạn, là gia đình và bạn 
bè. Khi cuộc đời kết thúc, ít người sẽ nói rằng họ 
yêu xe sang và biệt thự. Hầu hết mọi người có lẽ 
đều sẽ nói rằng tôi ước mình có thể dành nhiều thời 
gian hơn cho con cái và gia đình. Vì vậy, càng ít thứ 
cần bạn tập trung, bạn càng có nhiều cơ hội và thời 
gian để làm những việc quan trọng hơn với mình.

3. Ngôi nhà dễ dàng được dọn dẹp hơn

Nếu bạn không thích dọn dẹp nhà cửa, lối 
sống này chính là dành cho bạn. Càng ít thứ ể dọn, đ
dọn nhà càng nhanh chóng.

4. Có “ít hơn” chính là tự do
Bạn càng cố chấp, cả về vật chất và tinh 

thần, bạn càng dễ bị c ng thẳng. iều này cũng ă Đ
tương tự như sự c ng thẳng về thị giác và tinh thần ă
mà bạn gặp phải khi xung quanh bạn là một mớ hỗn 
độn và bừa bãi. Nghiên cứu cho thấy rằng khi bạn 
buông bỏ một ì đối tượng, hay một thứ g đó không 
cần thiết, hormone hạnh phúc - dopamine sẽ được 
giải phóng.

5. Tăng khả năng sáng tạo
Rất nhiều khi, bạn thiếu sáng tạo là do bạn 

quá bận rộn. Trên thực tế, làm ít hơn, sẽ giúp khơi 
dậy sự sáng tạo nhiều hơn. Bạn sẽ có thể bắt ầu đ
tìm kiếm giải pháp cho các vấn ý đề và những 
tưởng thú vị sẽ nảy ra. Và bạn cũng sẽ có nhiều thời 
gian hơn ể thực hiện chúng. Chúng sẽ không còn đ
là điều ước hay ước mơ mà trở thành hiện thực của 
bạn.

6. Bạn sẽ tiết kiệm được tiền
Trở thành một người tối giản sẽ cải thiện tài 

chính của bạn. V n hóa hiện ại rất chú trọng ến ă đ đ
nhà cửa, xe hơi, sự nghiệp và những vật tượng 
trưng cho sự giàu có. Nhưng những người theo chủ 
nghĩa tối giản lại không quan tâm tới vật chất hay 
so sánh với người khác, họ sớm ã nhận ra đ được 
rằng ít hơn thực ra có nghĩa là nhiều hơn. Bạn sẽ có 
nhiều thời gian hơn để tập trung vào chính mình, từ 
đ đó dần dần i quan tâm tới những người xung 
quanh. Khi bạn cho i, bạn sẽ cảm thấy mình đ đang 
thực sự sống, một cuộc sống có ý nghĩa, bởi lẽ, 
“cho i” chính là cuộc sống.đ

7. Sức khỏe sẽ tốt hơn
Bạn ang sống trong thế giới nơi mà c ng đ ă

thẳng là phổ biến và công việc, kiệt sức… có thể 
gây ra các vấn ề sức khỏe nghiêm trọng. ặc biệt đ Đ
là khi dịch bệnh hoành hành suốt hơn hai n m qua, ă
cuộc sống của mọi người như ngưng trệ, nhiều 
người không biết phải làm sao. Sự c ng thẳng ă
trong việc giữ gìn sức khỏe và được làm việc trở 
thành một vấn đề lớn đối với nhiều người. Là một 
người theo chủ nghĩa tối giản, bạn vẫn có thể tận 
hưởng cuộc sống bởi lẽ bạn vốn đã quen với lối 
sống “ít hơn”.

Sẽ dễ dàng hơn nhiều ể bắt ầu sống một đ đ
cuộc sống hạnh phúc hơn vào n m 2022, một khi ă
bạn thoát khỏi sự c ng thẳng của việc luôn muốn ă
“làm nhiều hơn” ã . Đ đến lúc bắt đầu một cuộc sống 
tối giản, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tin rằng, bạn 
sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều một khi bắt 
đầu cuộc sống “dám buông, dám bỏ, ít là nhiều” 
này. ■ 

Sáu dấu hiệu cho thấy bản 
thân căng thẳng kéo dài

Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên 
giữ tâm lý thoải mái, nhận ra khi 
nào mình đang có dấu hiệu của sự 

căng thẳng để có những biện pháp đối phó kịp thời. 

Không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng ngồi 
xuống và nói ra những điều khiến bạn căng thẳng. 
Bạn thậm chí có thể không có thời gian cho việc đó, 
hoặc đơn giản nghĩ rằng mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, 
cơ thể bạn không bao giờ nói dối, khi bạn không 
lắng nghe nó, bạn sẽ nhận được “thông điệp”. 
Chúng có xu hướng khó chịu nhưng cơ thể sử dụng 
chúng như một biện pháp cuối cùng để tìm đến sự 
giúp đỡ của bạn.

Thường xuyên nghiến răng
Nguyên nhân lớn nhất của tật nghiến răng 

là do căng thẳng. Bạn có thể thấy mình đang cắn 
hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày 
hoặc khi đang ngủ. Một trong những dấu hiệu cho 
thấy bạn đ đau hã có thói quen này là àm vào sáng 
hôm sau.

Bạn cũng có thể nhận thấy răng của mình 
trông ngắn hơn bình thường. Bạn nên sử dụng dụng 
cụ bảo vệ răng miệng để bảo vệ răng hoặc tham gia 
trị liệu.

Đổ quá nhiều mồ hôi
Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể 

dục, nhiệt i bộ não của bạn nhận độ cao hoặc kh
thấy một mối đe dọa. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi 
liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang 
quá lo lắng .

Cơ thể chúng ta cần loại bỏ nước qua da, 
sau đó qua thận để không sử dụng nhà vệ sinh ngay 
giữa lúc tự vệ. Kết quả là, phản ứng chiến đấu hoặc 
bay được kích hoạt khiến bạn đổ mồ hôi quá nhiều.

Rụng tóc nhiều hơn bình thường
Tìm thấy nhiều tóc trong phòng tắm hoặc 

trên lược có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng tiềm 
ẩn. Bạn thậm chí có thể vò đầu hoặc giựt nó ra một 
cách vô thức. Rối loạn cảm xúc có thể làm gián 
đoạn giai đoạn phát triển của chu kỳ tóc. Ngay cả 
khi không có gì khủng khiếp xảy ra gần ãy đây, h
nhớ rằng rụng tóc thường bị trì hoãn. Vì vậy, bạn có 
thể bị rụng tóc từ 6 - 12 tuần sau một sự kiện căng 
thẳng.

Da xuất hiện đốm hoặc mảng màu đỏ
Nếu bạn không bị dị ứng mà vẫn xuất hiện 

đốm hoặc mảng màu đỉ, có thể bạn đã trải qua một 
“chuyến tàu lượn siêu tốc” đầy cảm xúc. Hơn nữa, 
bạn thậm chí có thể bị nổi nốt đỏ trong miệng do 
căng thẳng, bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến mức 
cơ thể tiết ra một số chất hóa học làm thay đổi phản 
ứng của cơ thể đối với các chức năng khác.

Mắt co giật liên tục
Căng thẳng có thể đưa ra những tín hiệu bất 

thường cho não và cơ mặt của bạn. Hậu quả là mắt 
bạn co giật không kiểm soát được. Bạn có thể nhận 
thấy chuyển động không tự chủ của mí mắt dưới 
hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi là mí mắt 
trên. Trong một số trường hợp, co giật kéo dài hàng 
tuần, thậm chí hàng tháng.

Miệng khô
Nếu bạn thường xuyên khát và không ăn 

bất cứ thứ gì mặn, hãy chú ý  sức khỏe cảm xúc đến
của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn 
tuyến nước bọt khiến bạn bị khô miệng. Bạn cũng 
có thể cảm thấy khó nuốt do mất nước. ■
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Hẹp động mạch cảnh có 
thể dẫn đến đột quỵ

Sự tích tụ của chất béo và cholesterol 
sẽ thu hẹp các động mạch cảnh, làm 
giảm lưu lượng máu lên não và tăng 

nguy cơ đột quỵ.
Hai động mạch cảnh ở cổ mang phần lớn 

lưu lượng máu từ tim đến não. Theo thời gian, sự 
tích tụ của chất béo và cholesterol sẽ thu hẹp động 
mạch cảnh, làm tắc nghẽn các mạch máu dẫn đến 
não. Khi đó, nguồn cung cấp máu lên não bị gián 
đoạn hoặc giảm nghiêm trọng, tăng nguy cơ đột 
quỵ. Đột quỵ làm mất oxy trong não, trong vòng 
vài phút, các tế bào não bắt đầu chết. Đây là nguyên 
nhân gây tử vong và thương tật vĩnh viễn hàng đầu 
ở Mỹ.

Một cơn đột quỵ, đôi khi được gọi là “cơn 
đau não”, tương tự như một cơn đau tim. Nó xảy ra 
khi dòng máu bị cắt khỏi một phần của não. Nếu 
tình trạng thiếu máu kéo dài hơn 3-6 tiếng, tổn 
thương thường vĩnh viễn. Đột quỵ có thể xảy ra nếu 
động mạch cảnh bị thu lại rất hẹp; có một đoạn 
động mạch đến não bị vỡ do xơ vữa động mạch; 
một mảng bám vỡ ra và đi đến các động mạch não 
nhỏ hơn; hoặc cục máu đông hình thành và làm tắc 
nghẽn mạch máu.

Đột quỵ có thể xảy ra do các nguyên nhân 
khác ngoài bệnh động mạch cảnh. Chẳng hạn, chảy 
máu đột ngột trong não (xuất huyết não), chảy máu 
đột ngột trong khoang dịch tủy sống (xuất huyết 
dưới nhện), rung tâm nhĩ, bệnh cơ tim, huyết áp 
cao, sự tắc nghẽn của các động mạch nhỏ bên trong 
não.

Ảnh minh họa
Bệnh động mạch cảnh phát triển chậm, 

người bệnh có thể không có bất kỳ triệu chứng nào 
của bệnh. Mảng bám tích tụ trong động mạch cảnh 
theo thời gian mà không có dấu hiệu cảnh báo cho 
đến khi bạn gặp cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua 
(TIA) hoặc đột quỵ, với các triệu chứng như: tê đột 
ngột; khó nói (mất ngôn ngữ); khó nhìn; chóng 
mặt, khó đi lại, mất thăng bằng; yếu một bên cơ thể; 
ngứa ran hoặc tê một bên mặt; đau đầu dữ dội; khó 
nuốt; hay quên.

Người gặp các triệu chứng này nên thăm 
khám bác sĩ, bởi vì có tới 40% bệnh nhân đột quỵ 
có các dấu hiệu này từ trước.

Theo các chuyên gia, nếu xuất hiện tắc 
nghẽn trong các động mạch cảnh, có khả năng 

bệnh nhân đã tích tụ mảng bám trong các động 
mạch khác trên khắp cơ thể. Một số yếu tố nguy cơ 
như huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc, béo phì, 
chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận 
động có thể khiến bệnh nhân có nguy cơ bị hẹp 
động mạch cảnh cao hơn. Đây là “các yếu tố rủi ro 
có thể thay đổi được” vì chúng có thể được kiểm 
soát một phần hoặc hoàn toàn. Các yếu tố nguy cơ 
khác bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình và di truyền, 
hay còn gọi là các yếu tố rủi ro không thay đổi 
được.

Ngoài ra, sự tích tụ mảng bám xảy ra ở 
người trưởng thành, nhưng không phải tất cả mảng 
bám tích tụ sẽ hạn chế lưu lượng máu qua các mạch 
máu hoặc gây tắc mạch. Càng lớn tuổi, nguy cơ 
tích tụ càng cao. Nam giới có nhiều khả năng bị 
tích tụ mảng bám hơn phụ nữ.

Do đó, để giữ cho bệnh động mạch cảnh 
không tiến triển, người bệnh nên thay đổi lối sống 
như: bỏ hút thuốc; kiểm soát huyết áp cao; kiểm 
soát bệnh tiểu đường; kiểm tra sức khỏe định kỳ; 
kiểm tra cholesterol định kỳ và điều trị nếu cần 
thiết; thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh; duy trì 
cân nặng hợp lý; tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi 
ngày; hạn chế rượu bia. Chăm sóc tốt sức khỏe tim 
mạch có thể giúp giảm hẹp động mạch cảnh, giảm 
nguy cơ đột quỵ. ■

Điều trị vô sinh có thể làm 
tăng nguy cơ gặp biến chứng 
thai kỳ

Nghiên cứu mới của nhóm chuyên 
gia  tạ i  Đại  học Y Keele ở 
Staffordshire, Anh, cho thấy sự gia 

tăng nguy cơ mắc các biến chứng liên quan mạch 
máu và biến chứng thai kỳ ở phụ nữ, đặc biệt nếu 
họ từ 35 tuổi trở lên.

Nguy cơ tăng cao ở thai phụ từ 35 tuổi 
trở lên

Trong một bài báo cáo, tiến sĩ Pensée Wu, 
tác giả của nghiên cứu đồng thời là giảng viên cao 
cấp, bác sĩ tư vấn sản khoa danh dự và trợ lý chuyên 
gia khoa y học bào thai tại bệnh viện Đại học Y 
Keele ở Staffordshire, Vương quốc Anh, nói: 
“Tuổi mẹ tăng cao, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, làm 
gia tăng nguy cơ mắc hoặc làm tăng nặng thêm các 
bệnh lý như huyết áp cao mạn tính, điều này dẫn 
đến các nguy cơ biến chứng thai kỳ”.

Trong bài đăng được công bố vào ngày 
22/2 trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các 
nhà nghiên cứu đã so sánh hơn 106.000 ca sinh nở, 
trong đó em bé được thụ thai bằng công nghệ hỗ trợ 
sinh sản, với hơn 34 triệu ca sinh nở tự nhiên mà 
không can thiệp hỗ trợ.

Kết quả cho thấy những phụ nữ có sẵn bệnh 
nền như huyết áp cao và tiểu đường sẽ có nhiều khả 
năng mắc bệnh béo phì hơn khi họ bắt đầu tiến 
hành các phương pháp điều trị vô sinh.

Những phụ nữ sử dụng công nghệ hỗ trợ 
sinh sản để mang thai có nguy cơ mắc suy thận cấp 
tính cao gấp 2,5 lần và nguy cơ rối loạn nhịp tim 

cao hơn 65%. Họ cũng có nguy cơ phải đối mặt với 
hiện tượng nhau bong non (trạng thái bánh nhau 
bong sớm một phần hay toàn phần khỏi thành tử 
cung trước khi thai nhi được sinh ra ngoài) cao hơn 
57%. Họ cũng có khả năng phải sinh mổ cao hơn 
38% và sinh non cao hơn 26%.

Hạn chế của nghiên cứu
Tuy nhiên, theo bác sĩ Sigal Klipstein, 

chuyên gia nội tiết sinh sản và vô sinh tại Chicago, 
một hạn chế của nghiên cứu là nó không so sánh 
các phương pháp điều trị vô sinh khác nhau dù đây 
là một “sự khác biệt quan trọng”. Bà cũng không 
tham gia vào nghiên cứu này.

Với tư cách là một thành viên liên lạc của 
Hội đồng Đạo đức thuộc Hiệp hội các bác sĩ và 
chuyên gia về sản phụ khoa Mỹ, bác sỹ Klipstein, 
cho biết: “Một phụ nữ cần đợt thuốc hỗ trợ ngắn 
hạn để thụ thai và một phụ nữ cần nhiều chu kỳ IVF 
(thụ tinh trong ống nghiệm) đã bị đánh đồng với 
nhau trong nghiên cứu này”.

Bà nói: “Có thể có những sự khác biệt đáng 
kể giữa các nhóm phụ nữ khác nhau dựa trên loại 
hình can thiệp điều trị sinh sản, độ dài của thời gian 
điều trị hay thời gian giữa điều trị và thụ thai”.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng đối với 
những phụ nữ đã trải qua các phương pháp điều trị 
hỗ trợ sinh sản, các nguy cơ về bệnh lý tim mạch 
vẫn gia tăng ngay cả khi họ không có triệu chứng 
bệnh về tim từ trước.

Tiến sĩ Wu nói: “Chúng tôi thấy ngạc nhiên 
rằng những biến chứng này có thể xảy đến với tất 
cả phụ nữ được áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, 
bất kể họ có tiền sử bênh lý từ trước khi mang thai 
hay những phụ nữ lớn tuổi đang được điều trị vô 
sinh”.

Tuy nhiên, phát hiện này không làm bác sĩ 
Klipstein ngạc nhiên. Theo bà, vấn đề cơ bản nằm 
ở tình trạng bệnh lý vô sinh chứ không nằm ở 
phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản.

Bà cũng chỉ ra rằng PCOS hay còn gọi là 
hội chứng buồng trứng đa nang, một chứng rối loạn 
nội tiết tố phổ biến ở phụ nữ là nguyên nhân hàng 
đầu gây vô sinh và cũng làm gia tăng nguy cơ 
thường trực suốt đời có thể mắc bệnh tim mạch. 
Phụ nữ mắc PCOS có nguy cơ bị đau tim cao gấp 7 
lần.

Bà cho biết: “Theo các nghiên cứu hiện tại, 
cứ 5 phụ nữ thì có 1 người bước vào thời kỳ mang 
thai với tiền sử có các yếu tố nguy cơ về tim mạch”. 
Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe của họ trong quá trình mang thai và sinh con.

Theo bác sĩ Klipstein, thông điệp chính của 
nghiên cứu là nếu có thể, phụ nữ cần chú trọng giải 
quyết các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim trước khi 
mang thai. Họ có thể tập trung vào việc giảm cân, 
kiểm soát huyết áp và lượng cholesterol trong cơ 
thể.

Bà nói thêm rằng: “Các bác sĩ nên tư vấn về 
các rủi ro trong quá trình thai nghén cho tất cả phụ 
nữ có sẵn các yếu tố nguy cơ tim mạch và đang dự 
định mang thai, cho dù họ có tiền sử vô sinh hay 
không”. ■ 

Hai triệu chứng ban đầu ở 
người nhiễm Omicron 'tàng 
hình'

Biến chủng phụ của Omicron có 
nhiều triệu chứng tương tự phiên 
bản gốc. Trong đó, 2 triệu chứng có 

thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh là chóng 
mặt và mệt mỏi.

Khi thế giới đang đối mặt với Omicron dễ 
lây lan, một dòng phụ khác của biến chủng đáng 
quan tâm đã xuất hiện. Biến chủng phụ mới của 
Omicron - Omicron “tàng hình” hay BA.2 - đã 
được báo cáo ở khoảng 40 quốc gia như Ấn Độ, 
Đan Mạch, Vương quốc Anh, Thụy Điển, 
Singapore...

Omicron “tàng hình” hay BA.2 có khả 
năng lây nhiễm cao, có thể có nhiều đột biến hơn 
chủng gốc. Cơ quan Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh 
(UKHSA) cho biết tình trạng này thấp hơn một 
bậc so với quy chuẩn về “biến chủng đáng lo ngại” 
do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.

Các dấu hiệu đáng chú ý
Theo India Times, Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) gần đây cho rằng Omicron chủ yếu ảnh 
hưởng đường hô hấp trên thay vì phổi, không giống 
các biến chủng trước đó của SARS-CoV-2.

Điều này cũng xảy ra với biến chủng 
Omicron “tàng hình”, nhưng vẫn cần phải nghiên 
cứu thêm vì nó khá mới và chưa có nhiều thông tin. 
Xét về triệu chứng, các nhà khoa học xác định biến 
chủng phụ có thể xuất hiện 2 triệu chứng điển hình 
trong giai đoạn đầu là chóng mặt và mệt mỏi.

Các nhà nghiên cứu nhận định có rất nhiều 
lý do khiến bạn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi 
trong ngày. Nhưng nếu tình trạng này gây khó chịu 
trong nhiều ngày, đặc biệt tại những khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm cao, mọi người nên liên hệ ngay 
với bác sĩ. Những triệu chứng này có thể xuất hiện 
trong vòng 2-3 ngày sau khi bị nhiễm virus và tồn 
tại trong cơ thể lâu hơn.

Ngoài hai dấu hiệu nhận biết, biến chủng 
phụ của Omicron cũng có thể dẫn đến các triệu 
chứng khác như: Sốt, ho khan, viêm họng, đau đầu, 
mỏi cơ, nhịp tim tăng.

Vì biến chủng mới không liên quan phổi, 
có thể loại trừ các triệu chứng Covid-19 từng gặp 
trước đó như mất khứu giác hoặc vị giác và khó 
thở. Theo ứng dụng nghiên cứu ZOE COVID của 
Anh, cảm lạnh là triệu chứng được báo cáo nhiều 
nhất về biến chủng BA.2 của Omicron, đặc biệt là 
ở những người đã được tiêm phòng.

Omicron “tàng hình” có nguy hiểm hơn 
biến chủng mẹ?

Mặc dù BA.2 được dán nhãn là biến chủng 
phụ của Omicron, cấu tạo di truyền của nó khá 
khác so với sau này. Theo các nhà nghiên cứu, 
Omicron “tàng hình” có khoảng 20 đột biến khác 
với Omicron ban đầu.

Điều này làm cho nó khá khác biệt theo một 
số cách và cũng là lý do để lo ngại. Vì biến chủng 

Omicron “tàng hình” rất đa dạng, rất khó để lần ra 
bản chất và tính hung hãn của nó.

BA.2 khác với BA.1 (phiên bản gốc của 
Omicron) ở một số trình tự di truyền như axit amin 
trong protein Spike S. Bởi nó thiếu một thay đổi di 
truyền cụ thể vốn cho phép các xét nghiệm rRT-
PCR có những chỉ dấu ban đầu.

Về khả năng lây lan, Omicron “tàng hình” 
có thể lây lan dễ dàng như biến chủng mẹ của nó. 
Do tính chất này, nó đã lây lan sang một số quốc gia 
và được cho là sẽ tăng đột biến các trường hợp 
dương tính trong những ngày tới.

Mặc dù biến chủng của SARS-CoV-2 rất 
khó dự đoán, những phát hiện ban đầu ở Đan Mạch 
cho thấy BA.2 không gây ra bất kỳ mối đe dọa 
nghiêm trọng nào đến tính mạng. Nó cũng không 
gây ra triệu chứng nghiêm trọng cũng như không 
làm tăng nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.

Theo báo cáo của Viện Huyết thanh Statens 
của Đan Mạch, Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền 
nhiễm do Chính phủ điều hành, phân tích ban đầu 
cho thấy không có sự khác biệt nào về số lần nhập 
viện vì BA.2 so với BA.1.

Theo CNBC, thông báo mới nhất của 
WHO cho biết dòng phụ BA.2 không nghiêm 
trọng hơn chủng Omicron gốc. Thông tin này được 
WHO đưa ra trên website chính thức ngày 22/2, 
sau khi nhóm Cố vấn kỹ thuật của tổ chức này thảo 
luận về các bằng chứng mới nhất liên quan biến 
chủng Omicron và hai dòng phụ BA.1, BA.2.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm 
khoa học của WHO, nhận định: “Chúng tôi không 
thấy mức độ nghiêm trọng của BA.2 khác biệt so 
với BA.1. Chúng gây triệu chứng và nguy cơ nhập 
viện tương đương nhau. Thông tin này thực sự 
quan trọng, bởi ở một số quốc gia, cả BA.1 và 
BA.2 đều lây nhiễm mạnh”.

Kết luận của WHO sẽ giúp các quốc gia 
như Đan Mạch, Nam Phi, Vương Quốc Anh, nơi 
BA.2 đang lây lan mạnh, có những biện pháp phản 
ứng phù hợp.

Trước đó, WHO cho biết BA.2 dễ lây 
truyền hơn BA.1. Tổ chức kêu gọi thực hiện thêm 
nhiều nghiên cứu sâu rộng để tìm hiểu về biến 
chủng phụ này. 

WHO nhấn mạnh sẽ tiếp tục giám sát chặt 
chẽ BA.2 như một phần của Omicron và yêu cầu 
các quốc gia liên tục cảnh giác, theo dõi cũng như 
phân tích so sánh dòng phụ của biến chủng này.

BA.2 có làm giảm hiệu quả của vaccine 
Covid-19?

Chủng Omicron BA.1 ban đầu được chứng 
minh có khả năng đáng kể để thoát khỏi các kháng 
thể do vaccine Covid-19 tạo ra, dẫn đến nhiều 
người đã tiêm vaccine vẫn nhiễm virus trong thời 
gian gầy đây. 

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 
trước, các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện BA.2 
có khả năng “né tránh” vaccine tốt hơn BA.1.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, những người 
đã tiêm vaccine Covid-19 bị mắc bệnh không dễ 
lây lan virus sang người khác như trường hợp chưa 

được tiêm phòng. Các nhà khoa học cho biết điều 
này có thể là do những người được tiêm phòng có 
tải lượng virus thấp hơn. Nói cách khác, vaccine 
vẫn giúp giảm sự lây lan của virus.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Beth 
Israel Deaconess ở Boston (Mỹ) phát hiện BA.2 
tránh được các kháng thể từ hai liều vaccine Pfizer 
nhiều hơn BA.1 một chút. 

Theo nghiên cứu được công bố vào đầu 
tháng 2, mức độ kháng thể trung hòa thấp hơn 
khoảng 1,4 lần so với BA.2.

Dan Barouch, tác giả của nghiên cứu và 
điều tra viên chính tại Trung tâm Nghiên cứu virus 
và vaccine của Đại học Harvard, cho biết: “BA.2 
tránh được các kháng thể từ vaccine Pfizer tương 
tự BA.1, có thể nhiều hơn một chút nhưng không 
đáng kể”. ■ 

Nguy cơ hậu COVID-19 ở 
trẻ em thấp hơn người trưởng 
thành

Nguy cơ biến chứng sau khi mắc 
COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều 
so với người trưởng thành.

Đây kết luận dựa trên các nghiên cứu tổng 
hợp, do nhiều cơ quan nghiên cứu của Anh thực 
hiện.

Theo nghiên cứu kéo dài từ tháng 3/2020, 
phần lớn trẻ em cấp tiểu học và trung học, tại Anh, 
không có các triệu chứng hậu COVID-19 như mệt 
mỏi kéo dài, khó thở, rối loạn khả năng tập trung và 
giấc ngủ.

Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng 

việc dạy học trực tiếp tại trường học góp phần hỗ 
trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

Kết quả nghiên cứu mới này được cho là sẽ 
làm an tâm các bậc cha mẹ, các bác sĩ lâm sàng và 
các nhà hoạch định chính sách Anh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em tránh 
lây nhiễm dịch bệnh, bởi tùy tình trạng sức khỏe, 
mỗi em sẽ có các phản ứng khác nhau. ■  
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Hẹp động mạch cảnh có 
thể dẫn đến đột quỵ

Sự tích tụ của chất béo và cholesterol 
sẽ thu hẹp các động mạch cảnh, làm 
giảm lưu lượng máu lên não và tăng 

nguy cơ đột quỵ.
Hai động mạch cảnh ở cổ mang phần lớn 

lưu lượng máu từ tim đến não. Theo thời gian, sự 
tích tụ của chất béo và cholesterol sẽ thu hẹp động 
mạch cảnh, làm tắc nghẽn các mạch máu dẫn đến 
não. Khi đó, nguồn cung cấp máu lên não bị gián 
đoạn hoặc giảm nghiêm trọng, tăng nguy cơ đột 
quỵ. Đột quỵ làm mất oxy trong não, trong vòng 
vài phút, các tế bào não bắt đầu chết. Đây là nguyên 
nhân gây tử vong và thương tật vĩnh viễn hàng đầu 
ở Mỹ.

Một cơn đột quỵ, đôi khi được gọi là “cơn 
đau não”, tương tự như một cơn đau tim. Nó xảy ra 
khi dòng máu bị cắt khỏi một phần của não. Nếu 
tình trạng thiếu máu kéo dài hơn 3-6 tiếng, tổn 
thương thường vĩnh viễn. Đột quỵ có thể xảy ra nếu 
động mạch cảnh bị thu lại rất hẹp; có một đoạn 
động mạch đến não bị vỡ do xơ vữa động mạch; 
một mảng bám vỡ ra và đi đến các động mạch não 
nhỏ hơn; hoặc cục máu đông hình thành và làm tắc 
nghẽn mạch máu.

Đột quỵ có thể xảy ra do các nguyên nhân 
khác ngoài bệnh động mạch cảnh. Chẳng hạn, chảy 
máu đột ngột trong não (xuất huyết não), chảy máu 
đột ngột trong khoang dịch tủy sống (xuất huyết 
dưới nhện), rung tâm nhĩ, bệnh cơ tim, huyết áp 
cao, sự tắc nghẽn của các động mạch nhỏ bên trong 
não.

Ảnh minh họa
Bệnh động mạch cảnh phát triển chậm, 

người bệnh có thể không có bất kỳ triệu chứng nào 
của bệnh. Mảng bám tích tụ trong động mạch cảnh 
theo thời gian mà không có dấu hiệu cảnh báo cho 
đến khi bạn gặp cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua 
(TIA) hoặc đột quỵ, với các triệu chứng như: tê đột 
ngột; khó nói (mất ngôn ngữ); khó nhìn; chóng 
mặt, khó đi lại, mất thăng bằng; yếu một bên cơ thể; 
ngứa ran hoặc tê một bên mặt; đau đầu dữ dội; khó 
nuốt; hay quên.

Người gặp các triệu chứng này nên thăm 
khám bác sĩ, bởi vì có tới 40% bệnh nhân đột quỵ 
có các dấu hiệu này từ trước.

Theo các chuyên gia, nếu xuất hiện tắc 
nghẽn trong các động mạch cảnh, có khả năng 

bệnh nhân đã tích tụ mảng bám trong các động 
mạch khác trên khắp cơ thể. Một số yếu tố nguy cơ 
như huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc, béo phì, 
chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận 
động có thể khiến bệnh nhân có nguy cơ bị hẹp 
động mạch cảnh cao hơn. Đây là “các yếu tố rủi ro 
có thể thay đổi được” vì chúng có thể được kiểm 
soát một phần hoặc hoàn toàn. Các yếu tố nguy cơ 
khác bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình và di truyền, 
hay còn gọi là các yếu tố rủi ro không thay đổi 
được.

Ngoài ra, sự tích tụ mảng bám xảy ra ở 
người trưởng thành, nhưng không phải tất cả mảng 
bám tích tụ sẽ hạn chế lưu lượng máu qua các mạch 
máu hoặc gây tắc mạch. Càng lớn tuổi, nguy cơ 
tích tụ càng cao. Nam giới có nhiều khả năng bị 
tích tụ mảng bám hơn phụ nữ.

Do đó, để giữ cho bệnh động mạch cảnh 
không tiến triển, người bệnh nên thay đổi lối sống 
như: bỏ hút thuốc; kiểm soát huyết áp cao; kiểm 
soát bệnh tiểu đường; kiểm tra sức khỏe định kỳ; 
kiểm tra cholesterol định kỳ và điều trị nếu cần 
thiết; thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh; duy trì 
cân nặng hợp lý; tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi 
ngày; hạn chế rượu bia. Chăm sóc tốt sức khỏe tim 
mạch có thể giúp giảm hẹp động mạch cảnh, giảm 
nguy cơ đột quỵ. ■

Điều trị vô sinh có thể làm 
tăng nguy cơ gặp biến chứng 
thai kỳ

Nghiên cứu mới của nhóm chuyên 
gia  tạ i  Đại  học Y Keele ở 
Staffordshire, Anh, cho thấy sự gia 

tăng nguy cơ mắc các biến chứng liên quan mạch 
máu và biến chứng thai kỳ ở phụ nữ, đặc biệt nếu 
họ từ 35 tuổi trở lên.

Nguy cơ tăng cao ở thai phụ từ 35 tuổi 
trở lên

Trong một bài báo cáo, tiến sĩ Pensée Wu, 
tác giả của nghiên cứu đồng thời là giảng viên cao 
cấp, bác sĩ tư vấn sản khoa danh dự và trợ lý chuyên 
gia khoa y học bào thai tại bệnh viện Đại học Y 
Keele ở Staffordshire, Vương quốc Anh, nói: 
“Tuổi mẹ tăng cao, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, làm 
gia tăng nguy cơ mắc hoặc làm tăng nặng thêm các 
bệnh lý như huyết áp cao mạn tính, điều này dẫn 
đến các nguy cơ biến chứng thai kỳ”.

Trong bài đăng được công bố vào ngày 
22/2 trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các 
nhà nghiên cứu đã so sánh hơn 106.000 ca sinh nở, 
trong đó em bé được thụ thai bằng công nghệ hỗ trợ 
sinh sản, với hơn 34 triệu ca sinh nở tự nhiên mà 
không can thiệp hỗ trợ.

Kết quả cho thấy những phụ nữ có sẵn bệnh 
nền như huyết áp cao và tiểu đường sẽ có nhiều khả 
năng mắc bệnh béo phì hơn khi họ bắt đầu tiến 
hành các phương pháp điều trị vô sinh.

Những phụ nữ sử dụng công nghệ hỗ trợ 
sinh sản để mang thai có nguy cơ mắc suy thận cấp 
tính cao gấp 2,5 lần và nguy cơ rối loạn nhịp tim 

cao hơn 65%. Họ cũng có nguy cơ phải đối mặt với 
hiện tượng nhau bong non (trạng thái bánh nhau 
bong sớm một phần hay toàn phần khỏi thành tử 
cung trước khi thai nhi được sinh ra ngoài) cao hơn 
57%. Họ cũng có khả năng phải sinh mổ cao hơn 
38% và sinh non cao hơn 26%.

Hạn chế của nghiên cứu
Tuy nhiên, theo bác sĩ Sigal Klipstein, 

chuyên gia nội tiết sinh sản và vô sinh tại Chicago, 
một hạn chế của nghiên cứu là nó không so sánh 
các phương pháp điều trị vô sinh khác nhau dù đây 
là một “sự khác biệt quan trọng”. Bà cũng không 
tham gia vào nghiên cứu này.

Với tư cách là một thành viên liên lạc của 
Hội đồng Đạo đức thuộc Hiệp hội các bác sĩ và 
chuyên gia về sản phụ khoa Mỹ, bác sỹ Klipstein, 
cho biết: “Một phụ nữ cần đợt thuốc hỗ trợ ngắn 
hạn để thụ thai và một phụ nữ cần nhiều chu kỳ IVF 
(thụ tinh trong ống nghiệm) đã bị đánh đồng với 
nhau trong nghiên cứu này”.

Bà nói: “Có thể có những sự khác biệt đáng 
kể giữa các nhóm phụ nữ khác nhau dựa trên loại 
hình can thiệp điều trị sinh sản, độ dài của thời gian 
điều trị hay thời gian giữa điều trị và thụ thai”.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng đối với 
những phụ nữ đã trải qua các phương pháp điều trị 
hỗ trợ sinh sản, các nguy cơ về bệnh lý tim mạch 
vẫn gia tăng ngay cả khi họ không có triệu chứng 
bệnh về tim từ trước.

Tiến sĩ Wu nói: “Chúng tôi thấy ngạc nhiên 
rằng những biến chứng này có thể xảy đến với tất 
cả phụ nữ được áp dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản, 
bất kể họ có tiền sử bênh lý từ trước khi mang thai 
hay những phụ nữ lớn tuổi đang được điều trị vô 
sinh”.

Tuy nhiên, phát hiện này không làm bác sĩ 
Klipstein ngạc nhiên. Theo bà, vấn đề cơ bản nằm 
ở tình trạng bệnh lý vô sinh chứ không nằm ở 
phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản.

Bà cũng chỉ ra rằng PCOS hay còn gọi là 
hội chứng buồng trứng đa nang, một chứng rối loạn 
nội tiết tố phổ biến ở phụ nữ là nguyên nhân hàng 
đầu gây vô sinh và cũng làm gia tăng nguy cơ 
thường trực suốt đời có thể mắc bệnh tim mạch. 
Phụ nữ mắc PCOS có nguy cơ bị đau tim cao gấp 7 
lần.

Bà cho biết: “Theo các nghiên cứu hiện tại, 
cứ 5 phụ nữ thì có 1 người bước vào thời kỳ mang 
thai với tiền sử có các yếu tố nguy cơ về tim mạch”. 
Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức 
khỏe của họ trong quá trình mang thai và sinh con.

Theo bác sĩ Klipstein, thông điệp chính của 
nghiên cứu là nếu có thể, phụ nữ cần chú trọng giải 
quyết các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim trước khi 
mang thai. Họ có thể tập trung vào việc giảm cân, 
kiểm soát huyết áp và lượng cholesterol trong cơ 
thể.

Bà nói thêm rằng: “Các bác sĩ nên tư vấn về 
các rủi ro trong quá trình thai nghén cho tất cả phụ 
nữ có sẵn các yếu tố nguy cơ tim mạch và đang dự 
định mang thai, cho dù họ có tiền sử vô sinh hay 
không”. ■ 

Hai triệu chứng ban đầu ở 
người nhiễm Omicron 'tàng 
hình'

Biến chủng phụ của Omicron có 
nhiều triệu chứng tương tự phiên 
bản gốc. Trong đó, 2 triệu chứng có 

thể xuất hiện trong giai đoạn đầu của bệnh là chóng 
mặt và mệt mỏi.

Khi thế giới đang đối mặt với Omicron dễ 
lây lan, một dòng phụ khác của biến chủng đáng 
quan tâm đã xuất hiện. Biến chủng phụ mới của 
Omicron - Omicron “tàng hình” hay BA.2 - đã 
được báo cáo ở khoảng 40 quốc gia như Ấn Độ, 
Đan Mạch, Vương quốc Anh, Thụy Điển, 
Singapore...

Omicron “tàng hình” hay BA.2 có khả 
năng lây nhiễm cao, có thể có nhiều đột biến hơn 
chủng gốc. Cơ quan Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh 
(UKHSA) cho biết tình trạng này thấp hơn một 
bậc so với quy chuẩn về “biến chủng đáng lo ngại” 
do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra.

Các dấu hiệu đáng chú ý
Theo India Times, Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) gần đây cho rằng Omicron chủ yếu ảnh 
hưởng đường hô hấp trên thay vì phổi, không giống 
các biến chủng trước đó của SARS-CoV-2.

Điều này cũng xảy ra với biến chủng 
Omicron “tàng hình”, nhưng vẫn cần phải nghiên 
cứu thêm vì nó khá mới và chưa có nhiều thông tin. 
Xét về triệu chứng, các nhà khoa học xác định biến 
chủng phụ có thể xuất hiện 2 triệu chứng điển hình 
trong giai đoạn đầu là chóng mặt và mệt mỏi.

Các nhà nghiên cứu nhận định có rất nhiều 
lý do khiến bạn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi 
trong ngày. Nhưng nếu tình trạng này gây khó chịu 
trong nhiều ngày, đặc biệt tại những khu vực có 
nguy cơ lây nhiễm cao, mọi người nên liên hệ ngay 
với bác sĩ. Những triệu chứng này có thể xuất hiện 
trong vòng 2-3 ngày sau khi bị nhiễm virus và tồn 
tại trong cơ thể lâu hơn.

Ngoài hai dấu hiệu nhận biết, biến chủng 
phụ của Omicron cũng có thể dẫn đến các triệu 
chứng khác như: Sốt, ho khan, viêm họng, đau đầu, 
mỏi cơ, nhịp tim tăng.

Vì biến chủng mới không liên quan phổi, 
có thể loại trừ các triệu chứng Covid-19 từng gặp 
trước đó như mất khứu giác hoặc vị giác và khó 
thở. Theo ứng dụng nghiên cứu ZOE COVID của 
Anh, cảm lạnh là triệu chứng được báo cáo nhiều 
nhất về biến chủng BA.2 của Omicron, đặc biệt là 
ở những người đã được tiêm phòng.

Omicron “tàng hình” có nguy hiểm hơn 
biến chủng mẹ?

Mặc dù BA.2 được dán nhãn là biến chủng 
phụ của Omicron, cấu tạo di truyền của nó khá 
khác so với sau này. Theo các nhà nghiên cứu, 
Omicron “tàng hình” có khoảng 20 đột biến khác 
với Omicron ban đầu.

Điều này làm cho nó khá khác biệt theo một 
số cách và cũng là lý do để lo ngại. Vì biến chủng 

Omicron “tàng hình” rất đa dạng, rất khó để lần ra 
bản chất và tính hung hãn của nó.

BA.2 khác với BA.1 (phiên bản gốc của 
Omicron) ở một số trình tự di truyền như axit amin 
trong protein Spike S. Bởi nó thiếu một thay đổi di 
truyền cụ thể vốn cho phép các xét nghiệm rRT-
PCR có những chỉ dấu ban đầu.

Về khả năng lây lan, Omicron “tàng hình” 
có thể lây lan dễ dàng như biến chủng mẹ của nó. 
Do tính chất này, nó đã lây lan sang một số quốc gia 
và được cho là sẽ tăng đột biến các trường hợp 
dương tính trong những ngày tới.

Mặc dù biến chủng của SARS-CoV-2 rất 
khó dự đoán, những phát hiện ban đầu ở Đan Mạch 
cho thấy BA.2 không gây ra bất kỳ mối đe dọa 
nghiêm trọng nào đến tính mạng. Nó cũng không 
gây ra triệu chứng nghiêm trọng cũng như không 
làm tăng nguy cơ nhập viện hoặc tử vong.

Theo báo cáo của Viện Huyết thanh Statens 
của Đan Mạch, Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền 
nhiễm do Chính phủ điều hành, phân tích ban đầu 
cho thấy không có sự khác biệt nào về số lần nhập 
viện vì BA.2 so với BA.1.

Theo CNBC, thông báo mới nhất của 
WHO cho biết dòng phụ BA.2 không nghiêm 
trọng hơn chủng Omicron gốc. Thông tin này được 
WHO đưa ra trên website chính thức ngày 22/2, 
sau khi nhóm Cố vấn kỹ thuật của tổ chức này thảo 
luận về các bằng chứng mới nhất liên quan biến 
chủng Omicron và hai dòng phụ BA.1, BA.2.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm 
khoa học của WHO, nhận định: “Chúng tôi không 
thấy mức độ nghiêm trọng của BA.2 khác biệt so 
với BA.1. Chúng gây triệu chứng và nguy cơ nhập 
viện tương đương nhau. Thông tin này thực sự 
quan trọng, bởi ở một số quốc gia, cả BA.1 và 
BA.2 đều lây nhiễm mạnh”.

Kết luận của WHO sẽ giúp các quốc gia 
như Đan Mạch, Nam Phi, Vương Quốc Anh, nơi 
BA.2 đang lây lan mạnh, có những biện pháp phản 
ứng phù hợp.

Trước đó, WHO cho biết BA.2 dễ lây 
truyền hơn BA.1. Tổ chức kêu gọi thực hiện thêm 
nhiều nghiên cứu sâu rộng để tìm hiểu về biến 
chủng phụ này. 

WHO nhấn mạnh sẽ tiếp tục giám sát chặt 
chẽ BA.2 như một phần của Omicron và yêu cầu 
các quốc gia liên tục cảnh giác, theo dõi cũng như 
phân tích so sánh dòng phụ của biến chủng này.

BA.2 có làm giảm hiệu quả của vaccine 
Covid-19?

Chủng Omicron BA.1 ban đầu được chứng 
minh có khả năng đáng kể để thoát khỏi các kháng 
thể do vaccine Covid-19 tạo ra, dẫn đến nhiều 
người đã tiêm vaccine vẫn nhiễm virus trong thời 
gian gầy đây. 

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 
trước, các nhà khoa học Đan Mạch phát hiện BA.2 
có khả năng “né tránh” vaccine tốt hơn BA.1.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu, những người 
đã tiêm vaccine Covid-19 bị mắc bệnh không dễ 
lây lan virus sang người khác như trường hợp chưa 

được tiêm phòng. Các nhà khoa học cho biết điều 
này có thể là do những người được tiêm phòng có 
tải lượng virus thấp hơn. Nói cách khác, vaccine 
vẫn giúp giảm sự lây lan của virus.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Beth 
Israel Deaconess ở Boston (Mỹ) phát hiện BA.2 
tránh được các kháng thể từ hai liều vaccine Pfizer 
nhiều hơn BA.1 một chút. 

Theo nghiên cứu được công bố vào đầu 
tháng 2, mức độ kháng thể trung hòa thấp hơn 
khoảng 1,4 lần so với BA.2.

Dan Barouch, tác giả của nghiên cứu và 
điều tra viên chính tại Trung tâm Nghiên cứu virus 
và vaccine của Đại học Harvard, cho biết: “BA.2 
tránh được các kháng thể từ vaccine Pfizer tương 
tự BA.1, có thể nhiều hơn một chút nhưng không 
đáng kể”. ■ 

Nguy cơ hậu COVID-19 ở 
trẻ em thấp hơn người trưởng 
thành

Nguy cơ biến chứng sau khi mắc 
COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều 
so với người trưởng thành.

Đây kết luận dựa trên các nghiên cứu tổng 
hợp, do nhiều cơ quan nghiên cứu của Anh thực 
hiện.

Theo nghiên cứu kéo dài từ tháng 3/2020, 
phần lớn trẻ em cấp tiểu học và trung học, tại Anh, 
không có các triệu chứng hậu COVID-19 như mệt 
mỏi kéo dài, khó thở, rối loạn khả năng tập trung và 
giấc ngủ.

Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng 

việc dạy học trực tiếp tại trường học góp phần hỗ 
trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em.

Kết quả nghiên cứu mới này được cho là sẽ 
làm an tâm các bậc cha mẹ, các bác sĩ lâm sàng và 
các nhà hoạch định chính sách Anh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em tránh 
lây nhiễm dịch bệnh, bởi tùy tình trạng sức khỏe, 
mỗi em sẽ có các phản ứng khác nhau. ■  
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Uống 0,5l tăng lực, chạy thi 
với người không uống: Kết quả 
hé lộ sự thật về nước tăng lực

Nước tăng lực thường được quảng 
cáo là một thức uống giúp tỉnh táo 
hơn và tăng cường năng lượng 

nhanh chóng.
Tuy nhiên các sản phẩm nước tăng lực phổ 

biến thường chứa nhiều đường và caffeine nên nếu 
lạm dụng nước tăng lực có thể mang lại những tác 
dụng phụ có hại cho sức khỏe.

Hiện nay các nhà sản xuất nước tăng lực tự 
nhiên có xu hướng sử dụng các loại vitamin , 
khoáng chất, taurin, sâm, caffeine, chất chống oxy 
hóa , cung cấp năng lượng cũng như các thành phần 
tự nhiên hơn từ trái cây và thực vật. Nước uống 
cũng chứa ít đường hơn. Bạn có thể đọc nhãn ghi 
thành phần trên sản phẩm để chọn những sản phẩm 
này.

Nước tăng lực có thực sự tăng lực?
Nếu dùng với liều lượng hợp lý và đúng 

thời điểm, nước tăng lực có thể được sử dụng với 
mục đích:

- Tăng sự tỉnh táo, cải thiện tập trung.
- Tăng cường hiệu suất khi tham gia các 

hoạt động thể thao.
- Giúp phục hồi nhanh sau khi tập luyện.
- Cung cấp năng lượng nhanh chóng, giảm 

mệt mỏi.
Tuy nhiên cho đến giờ các nghiên cứu khoa 

học vẫn cho kết quả trái chiều về việc sử dụng nước 
tăng lực để cải thiện hiệu suất trong thể thao.

Năm 2016, có một nghiên cứu thực hiện 
trên 18 vận động viên chạy bền ở độ tuổi 17-23 về 
ảnh hưởng của nước tăng lực so với nước uống 
bình thường không chứa đường và caffeine (tạm 
gọi là “giả dược”).

Nghiên cứu được thực hiện theo phương 
pháp ngẫu nhiên, có kiểm soát giả dược và “mù 
đôi”, tức là cả chuyên gia nghiên cứu và người 
tham gia đều không biết mình đang phân phát hay 
sử dụng loại nước nào. Kết quả chạy bền 5km cho 
thấy những người uống nửa lít nước tăng lực vào 
một tiếng trước khi chạy thì hoàn thành cự li sớm 
trước 30 giây so với người uống nước lọc.

Một nghiên cứu khác trên 19 đối tượng từ 
18 đến 22 tuổi đánh giá tác động của nước tăng lực 
qua các bài tập thể hình và chạy tốc h cự ly độ nhan
ngắn. Kết quả cho thấy việc sử dụng 40 ml nước 
tăng lực (chứa caffeine và calorie-free/không chứa 
đường) hay nước lọc 30 phút trước khi tập không 
làm thay đổi đáng kể hiệu suất tập cũng như thời 
gian hoàn thành cự ly chạy.

Không dùng thay nước lọc
Hiệu quả và độ an toàn của việc sử dụng 

nước tăng lực lâu dài vẫn còn nhiều tranh cãi và 
chưa đủ bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, các 
chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên dùng nước 
tăng lực để thay thế nước uống hàng ngày.

Theo khuyến cáo từ Trung tâm nghiên cứu 

liệu pháp hỗ trợ và kết hợp Mỹ (National Center for 
Complementary and Integrative Health/NCCIH), 
lạm dụng nước tăng lực có thể mang lại một số rủi 
ro tiềm ẩn cho sức khỏe.

Hàm lượng caffeine cao trong các sản 
phẩm nước tăng lực có thể làm tăng nhịp tim, rối 
loạn huyết áp và gây mất ngủ.

Mặc dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo mức tiêu thụ caffein 
là 400 mg/ngày, nhưng đây là mức chung. Những 
người nhạy cảm với caffein và phụ nữ có thai chỉ 
nên hạn chế dưới mức 200 mg/ngày.

Việt Nam cũng có nhiều loại trà nổi tiếng 
như trà Shan tuyết, trà Tân Cương (Thái Nguyên), 
trà Bảo Lộc. Hiện nay đã khá phổ biến cách uống 
trà ủ lạnh giúp thơm ngon và bổ dưỡng hơn. 
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam.

Ở trẻ em, thanh thiếu niên và bệnh nhân 
dùng thuốc điều trị tương tác với caffeine, tốc độ 
đào thải ra khỏi cơ thể chậm hơn so với người bình 
thường. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về hành 
vi và tiêu hóa cũng như gây lo lắng.

Uống quá nhiều nước tăng lực có hàm 
lượng đường cao còn làm t phì, ăng nguy cơ béo 
tiểu đường.

Ngoài ra, chất chống oxi hóa và tạo vị chua 
cho nước tăng lực thường dùng như acid citric còn 
khả n òn lớp ngoài của men răng bào m ăng, tăng 
nguy cơ ê buốt và sâu răng.

Tăng cường thể chất, cải thiện tập trung 
- cách nào

Để tăng cường hiệu suất rèn luyện thể chất 
và cải thiện tập trung, bạn có thể tham khảo và sử 
dụng các phương pháp thay thế cho nước tăng lực 
như:

- Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng 
đến khả năng tập trung và hiệu suất trong công việc 
hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người lớn khỏe 
mạnh cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

- Chế độ ăn giàu dinh dưỡng: Nghiên cứu 
cho thấy ngũ cốc nguyên hạt (whole grain), các 
loại đậu và rau cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và 
khoáng chất hơn so với ngũ cốc tinh chế (refined 
grain) như bánh mì trắng, gạo xát kỹ và đồ ăn thức 
uống chứa nhiều đường bổ sung. Những người tiêu 
thụ tinh bột lành mạnh nhiều chất xơ thường có 
năng lượng ổn định hơn và lâu hơn so với các sản 
phẩm bột đường qua tinh chế.

- Hạn chế thức uống có cồn: Uống nhiều 
rượu có thể gây rối loạn giấc ngủ, từ đó ảnh hưởng 
tiêu cực đến tâm trạng và năng lượng trong ngày.

- Tránh hút thuốc: Những người hút thuốc 
thường gặp các triệu chứng rối loạn giấc ngủ và có 
chất lượng giấc ngủ kém hơn so với những người 
không hút thuốc.

- Uống đủ nước: Viện Y tế Quốc gia Mỹ 
(NIH) khuyến cáo nên uống khoảng 2 lít nước mỗi 
ngày. Mất nước dù chỉ 1%-2% trọng lượng nước cơ 
thể (tương ứng với việc chỉ uống một lít nước/ngày 
có thể ảnh hưởng rõ rệt  nhận đến các hoạt động
thức và khả năng hoàn thành thao tác. ■

Tưởng cảm lạnh ai ngờ là 
viêm não, bệnh nhân mất ký ức 
20 năm

Khi xuất hiện triệu chứng cảm lạnh, 
cô Claire Muffett-Reece (43 tuổi) 
ở thị trấn Braintree (Anh) nghĩ 

rằng có lẽ đã bị lây cảm lạnh từ con trai. Tuy nhiên, 
sau 2 tuần, các triệu chứng ngày càng nặng hơn, 
theo nhật  (Anh).báo The Daily Mirror

Vào tối 5.12.2021, cô Claire cảm thấy mệt 
và lên giường ngủ. Nhưng vào sáng hôm sau, 
chồng cô là ông Scott (44 tuổi) đã đánh thức vợ dậy 
nhưng không được.

Ông lập tức đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. 
Tại bệnh viện, cô Claire bắt đầu co giật, phải dùng 
máy thở và được đưa vào trạng thái hôn mê. Sau 
đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia 
London ở thành phố London (Anh).

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán cô Claire bị xuất 
huyết não. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện 
cô bị viêm não. Bệnh xảy ra khi mô não bị viêm, có 
thể gây tử vong nếu không được điều trị khẩn cấp.

Sau 16 ngày hôn mê, cô Claire đã tỉnh lại và 
bắt ã đầu hồi phục. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện cô đ
mất đi phần lớn ký ức của 20 năm gần nhất.

Cô vẫn có thể nhớ gương mặt của chồng và 
2 con nhỏ nhưng lại không nhớ các sự kiện quan 
trọng của gia đình. Mọi thứ hoàn toàn mờ nhạt 
trong ký ức cô.

“Tôi không thể nhớ chồng tôi đã cầu hôn 
tôi thế nào, kết hôn ra sao, mang thai, sinh con thế 
nào. Tôi cũng không nhớ bất kỳ chuyến đi chơi nào 
với bạn bè”, cô Claire nói.

Tất nhiên, cô cũng không nhớ gì về  đại dịch
Covid-19 và những ngày phải ở nhà vì lệnh phong 
tỏa. Các chuyên gia cho rằng cô vẫn có khả năng 
khôi phục trí nhớ của mình.

Dù vậy, cô Claire hiện đang gặp một số vấn 
đề về trí nhớ ngắn hạn. Tình trạng này khiến cô gặp 
khó khăn khi ghi nhớ các thông tin. Do đó, cô phải 
thường xuyên ghi ra mọi thứ và lập thành một danh 
sách.

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh 
báo triệu chứng của viêm não  đôi khi giống với 
cảm lạnh. Người bệnh có thể bị sốt cao và nhức 
đầu. Các triệu chứng nặng hơn có thể xuất hiện sau 
đó chỉ vài giờ hoặc vài ngày, thường là co giật, mất 
phương hướng, mê sảng, khó nói, yếu, mất ý thức, 
không thể cử động một số bộ phận cơ thể, theo The 
Daily Mirror. ■

Phát hiện mới về hiệu quả 
của vaccine Pfizer ở trẻ 5-11 
tuổi

Theo dữ liệu mới công bố từ cơ quan 
y tế bang New York, Mỹ, hiệu quả 
của vaccine Pfizer trên trẻ 5-11 tuổi 

kém hơn so với khi tiêm cho thanh thiếu niên hoặc 
người lớn.

Pfizer là vaccine Covid-19 duy nhất ược đ
phê duyệt tiêm cho nhóm tuổi 5-11 tại Mỹ. Nghiên 
cứu mới cho thấy khả n ng bảo vệ khỏi nguy cơ lây ă
nhiễm khá thấp sau một tháng trẻ tiêm ủ hai liều.đ

Song, tác dụng bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị 
bệnh nặng, nhập viện, tử vong vẫn rất tốt. Dữ liệu 
đ được thu thập trong giai oạn biến chủng Omicron 
xuất hiện và gây ra làn sóng mạnh mẽ ở bang New 
York, Mỹ.

Trẻ em vẫn nên được tiêm vaccine 
Covid-19

Các nhà nghiên cứu, giới chức liên bang đã 
xem xét dữ liệu và nhận thấy sự sụt giảm đáng kể 
về hiệu suất của vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ. 
Điều này được giải thích là do trẻ 5-11 tuổi chỉ 
được nhận 1/3 liều vaccine Pfizer so với thanh 
thiếu niên và người lớn.

Các phát hiện được công bố ngày 28/2, dựa 
trên kết quả thử nghiệm lâm sàng. Vaccine Pfizer 
kém hiệu quả hơn ở trẻ 2-4 tuổi - những trường hợp 
được tiêm liều lượng thậm chí thấp hơn. Một số 
nghiên cứu khác cũng cho thấy vaccine không có 
khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại sự lây nhiễm 
biến chủng Omicron.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh trẻ 
em vẫn nên tiêm vaccine Covid-19. Ông Eli 
Rosenberg, Phó giám đốc khoa học của Bộ Y tế 
bang New York, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, 
cho biết: “  này không gây ngạc nhiên bởi đây Điều
là vaccine được phát triển để ứng phó với các biến 
chủng trước đó. Sự suy giảm nhanh chóng của 
vaccine gây đáng tiếc song, trẻ em vẫn nên tiêm 
vaccine để được bảo vệ chống lại nguy cơ mắc 
bệnh nặng”.

Nhóm chuyên gia phân tích dữ liệu trên 
852.384 trẻ em 12-17 tuổi và 365.502 trẻ 5-11 tuổi 
được tiêm vaccine Pfizer trong giai đoạn ngày 
13/12/2021 đến 31/1/2022. Đây là giai đoạn 
Omicron phát triển mạnh.

Hiệu quả chống lại nguy cơ nhập viện của 
vaccine giảm từ 85% xuống còn 73% ở trẻ 12-17 
tuổi. Ở trẻ nhỏ, con số này giảm từ 100% xuống 
còn 48%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số trẻ phải 
nhập viện rất ít nên nghiên cứu được đánh giá có 
biên độ sai số rất lớn.

Trong khi đó, hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ 
mắc Covid-19 ở trẻ 12-17 tuổi giảm từ 66% xuống 
51%. Con số này ở trẻ nhỏ chỉ còn 12% thay vì 
68%.

Nhà miễn dịch học Florian Krammer, 
Trường Y Icahn ở Mount Sinai, Mỹ, nhận định sự 
khác biệt giữa hai nhóm tuổi rất rõ ràng. Điều này 

xuất phát từ liều lượng trẻ được tiêm.
Sự khác biệt về mặt sinh học giữa hai độ 

tuổi có thể là rất thấp, song, trẻ 12 tuổi được tiêm 
liều 30 microgram - tương đương người lớn - trong 
khi trẻ 11 tuổi chỉ được tiêm 10 microgram.

“ ì nó gợi ý chính liều Điều này rất thú vị v
lượng mới tạo nên sự khác biệt. Câu hỏi là làm thế 
nào để khắc phục điều đó”, vị chuyên gia nói thêm.

Bài toán cho các nhà quản lý và phát 
triển vaccine Covid-19

Mỹ đã ghi nhận ít nhất 851 ca tử vong liên 
quan Covid-19 ở trẻ dưới 17 tuổi và gần 7.000 trẻ 
mắc hội chứng viêm đa hệ. Số lượng trẻ nhập viện 
tăng trong làn sóng Omicron.

Theo  phát hiện mới nhấn New York Times,
mạnh cần thu thập thêm thông tin về liều lượng, số 
lượng và thời gian tốt nhất để tiêm cho trẻ. TS 
Rosenberg khẳng định vaccine chỉ là một biện 
pháp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus, đi 
kèm cần có khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, 
tránh nơi đông người.

Dữ liệu mới cũng đặt ra những câu hỏi quan 
trọng về chiến lược tiêm chủng cho trẻ em. Hiện 
tại, chỉ khoảng 1/4 trẻ em 5-11 tuổi ở Mỹ được tiêm 
hai liều vaccine Pfizer. Loại vaccine này vẫn chưa 
được phép sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Dữ liệu mới được công bố tại Anh cũng cho 
thấy hiệu quả của vaccine Pfizer trên trẻ 12-17 tuổi 
giảm xuống còn 23% sau hai tháng.

Một số chuyên gia nhận định dựa vào các 
kết quả này, giới chức y tế cần xem xét lại việc 
giảm liều vaccine Covid-19 ở trẻ dưới 12 tuổi. Tuy 
nhiên, việc sử dụng vaccine liều cao cho nhóm trẻ 
này để tăng cường phản ứng miễn dịch cũng không 
được ủng hộ. Bởi nó có thể gây ra nhiều tác dụng 
phụ như sốt cao, nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Phát ngôn viên của Pfizer, Amy Rose, cho 
biết họ sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá dữ liệu 
thực tế. Hiện tại, các nghiên cứu trên người lớn cho 
thấy 3 liều vaccine Pfizer có khả năng bảo vệ 
chống lại Omicron cao hơn so với hai liều.

Nhà miễn dịch học Deepta Bhattacharya, 
Đại học Arizona, Mỹ, nhận định có nhiều lựa chọn 
thay thế khác để cải thiện khả năng miễn dịch ở trẻ 
nhỏ. 

Ông đã tăng khoảng cách giữa hai liều cho 
hai con 8 và 10 tuổi lên thành 8 tuần thay vì 3 tuần 
như khuyến cáo. CDC cũng khuyến khích một số 
trẻ trên 12 tuổi, nhất là bé trai, nam giới 12-39 tuổi, 
đợi ít nhất 8 tuần giữa hai mũi tiêm.

Ngoài ra, lựa chọn khác là phiên bản 
vaccine được thiết kế riêng để ngăn chặn biến 
chủng Omicron hoặc nhiều biến chủng kết hợp. 
Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson 
đều đang thử nghiệm các phiên bản vaccine này.

Chuyên gia về dữ liệu vaccine Jessica 
Andriesen, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred 
Hutchinson ở Seattle, khẳng định vaccine Covid-
19 cung cấp nhiều khả năng bảo vệ hơn chúng ta 
vẫn nghĩ. Tiêm vaccine giúp trẻ không trở thành 
nguồn phát tán virus, hạn chế nguy cơ mắc bệnh 
nặng. ■

Mặc 90 áo phông chạy 
21km

David Eliuk hoàn thành cự ly bán 
marathon khi mặc trên người 90 
chiếc áo phông nặng 19kg, đồng 

thời lập kỷ lục thế giới.
David Eliuk xác lập kỷ thục thú vị này tại 

giải chạy Hypothermic Half Marathon, diễn ra ở 
Edmonton, Canada hôm 20/2. Anh về đích sau 2 
giờ 37 phút 54 giây. Thời tiết lúc thi đấu dưới 0 độ 
là một thuận lợi.

“Tại sao không thể vừa chạy vừa tạo ra 
niềm vui cho những người khác. Tôi đã làm việc 
mà không nhiều người thực hiện. Tôi thấy rất vui 
với kết quả này”, David Eliuk chia sẻ.

Anh cho biết đã tập luyện suốt 5 tháng 
trước giải chạy. Để cơ thể quen dần với việc này, 
trung bình 2 tuần, David sẽ tăng thêm 10 đến 12 
chiếc áo. Dù tập luyện nhiều, nhưng khi bước vào 
cuộc đua chính, anh gặp không ít khó khăn, đặc 
biệt là số áo quá nặng.

“Sau khi xuất phát được 2km là tay tôi đã tê 
rồi. Hai cánh tay bị ép chặt rất khó chịu. Các tình 
nguyện viên cũng khá vất vả khi giúp ”, đỡ tôi
David nói.

Để mặc đủ 90 chiếc áo lên người rồi chạy, 
vận động viên người Canada đ được nhiều người ã 
gửi tặng áo, cỡ từ nhỏ đến to, trong đó nhiều chiếc 
ngoại cỡ từ XXL đến XXXL. Tổng trọng lượng từ 
90 chiếc áo này vào khoảng gần 19kg.

Ảnh minh họa
Tổ chức Guinness Thế giới (Guinness 

World Record) đã công nhận David Eliuk là mặc 
nhiều áo phông nhất và hoàn thành cự ly 21km. 
Trước đó, kỷ lục này do một động viên khác tên 
David Smith xác lập tại giải bán marathon Clowne 
ở Anh quốc năm 2019.

David Eliuk cho biết, muốn tạo cảm hứng 
cho các con mình làm những điều khác thường 
nhưng thú vị trong cuộc sống. Anh khuyến khích 
các con thử phá kỷ lục đi 18 chiếc tất vào một chân 
trong 30 giây. ■ 



Trang 14

Issue # 1987 * Tuesday, March 22,  2022Issue # 1987 * Tuesday, March 22,  2022

Trang 15

SÖÙC KHOÛE & SAÉC ÑEÏP SÖÙC KHOÛE & SAÉC ÑEÏP

Uống 0,5l tăng lực, chạy thi 
với người không uống: Kết quả 
hé lộ sự thật về nước tăng lực

Nước tăng lực thường được quảng 
cáo là một thức uống giúp tỉnh táo 
hơn và tăng cường năng lượng 

nhanh chóng.
Tuy nhiên các sản phẩm nước tăng lực phổ 

biến thường chứa nhiều đường và caffeine nên nếu 
lạm dụng nước tăng lực có thể mang lại những tác 
dụng phụ có hại cho sức khỏe.

Hiện nay các nhà sản xuất nước tăng lực tự 
nhiên có xu hướng sử dụng các loại vitamin , 
khoáng chất, taurin, sâm, caffeine, chất chống oxy 
hóa , cung cấp năng lượng cũng như các thành phần 
tự nhiên hơn từ trái cây và thực vật. Nước uống 
cũng chứa ít đường hơn. Bạn có thể đọc nhãn ghi 
thành phần trên sản phẩm để chọn những sản phẩm 
này.

Nước tăng lực có thực sự tăng lực?
Nếu dùng với liều lượng hợp lý và đúng 

thời điểm, nước tăng lực có thể được sử dụng với 
mục đích:

- Tăng sự tỉnh táo, cải thiện tập trung.
- Tăng cường hiệu suất khi tham gia các 

hoạt động thể thao.
- Giúp phục hồi nhanh sau khi tập luyện.
- Cung cấp năng lượng nhanh chóng, giảm 

mệt mỏi.
Tuy nhiên cho đến giờ các nghiên cứu khoa 

học vẫn cho kết quả trái chiều về việc sử dụng nước 
tăng lực để cải thiện hiệu suất trong thể thao.

Năm 2016, có một nghiên cứu thực hiện 
trên 18 vận động viên chạy bền ở độ tuổi 17-23 về 
ảnh hưởng của nước tăng lực so với nước uống 
bình thường không chứa đường và caffeine (tạm 
gọi là “giả dược”).

Nghiên cứu được thực hiện theo phương 
pháp ngẫu nhiên, có kiểm soát giả dược và “mù 
đôi”, tức là cả chuyên gia nghiên cứu và người 
tham gia đều không biết mình đang phân phát hay 
sử dụng loại nước nào. Kết quả chạy bền 5km cho 
thấy những người uống nửa lít nước tăng lực vào 
một tiếng trước khi chạy thì hoàn thành cự li sớm 
trước 30 giây so với người uống nước lọc.

Một nghiên cứu khác trên 19 đối tượng từ 
18 đến 22 tuổi đánh giá tác động của nước tăng lực 
qua các bài tập thể hình và chạy tốc h cự ly độ nhan
ngắn. Kết quả cho thấy việc sử dụng 40 ml nước 
tăng lực (chứa caffeine và calorie-free/không chứa 
đường) hay nước lọc 30 phút trước khi tập không 
làm thay đổi đáng kể hiệu suất tập cũng như thời 
gian hoàn thành cự ly chạy.

Không dùng thay nước lọc
Hiệu quả và độ an toàn của việc sử dụng 

nước tăng lực lâu dài vẫn còn nhiều tranh cãi và 
chưa đủ bằng chứng khoa học. Tuy nhiên, các 
chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên dùng nước 
tăng lực để thay thế nước uống hàng ngày.

Theo khuyến cáo từ Trung tâm nghiên cứu 

liệu pháp hỗ trợ và kết hợp Mỹ (National Center for 
Complementary and Integrative Health/NCCIH), 
lạm dụng nước tăng lực có thể mang lại một số rủi 
ro tiềm ẩn cho sức khỏe.

Hàm lượng caffeine cao trong các sản 
phẩm nước tăng lực có thể làm tăng nhịp tim, rối 
loạn huyết áp và gây mất ngủ.

Mặc dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo mức tiêu thụ caffein 
là 400 mg/ngày, nhưng đây là mức chung. Những 
người nhạy cảm với caffein và phụ nữ có thai chỉ 
nên hạn chế dưới mức 200 mg/ngày.

Việt Nam cũng có nhiều loại trà nổi tiếng 
như trà Shan tuyết, trà Tân Cương (Thái Nguyên), 
trà Bảo Lộc. Hiện nay đã khá phổ biến cách uống 
trà ủ lạnh giúp thơm ngon và bổ dưỡng hơn. 
Nguồn: Hiệp hội chè Việt Nam.

Ở trẻ em, thanh thiếu niên và bệnh nhân 
dùng thuốc điều trị tương tác với caffeine, tốc độ 
đào thải ra khỏi cơ thể chậm hơn so với người bình 
thường. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về hành 
vi và tiêu hóa cũng như gây lo lắng.

Uống quá nhiều nước tăng lực có hàm 
lượng đường cao còn làm t phì, ăng nguy cơ béo 
tiểu đường.

Ngoài ra, chất chống oxi hóa và tạo vị chua 
cho nước tăng lực thường dùng như acid citric còn 
khả n òn lớp ngoài của men răng bào m ăng, tăng 
nguy cơ ê buốt và sâu răng.

Tăng cường thể chất, cải thiện tập trung 
- cách nào

Để tăng cường hiệu suất rèn luyện thể chất 
và cải thiện tập trung, bạn có thể tham khảo và sử 
dụng các phương pháp thay thế cho nước tăng lực 
như:

- Ngủ đủ giấc: Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng 
đến khả năng tập trung và hiệu suất trong công việc 
hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người lớn khỏe 
mạnh cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

- Chế độ ăn giàu dinh dưỡng: Nghiên cứu 
cho thấy ngũ cốc nguyên hạt (whole grain), các 
loại đậu và rau cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và 
khoáng chất hơn so với ngũ cốc tinh chế (refined 
grain) như bánh mì trắng, gạo xát kỹ và đồ ăn thức 
uống chứa nhiều đường bổ sung. Những người tiêu 
thụ tinh bột lành mạnh nhiều chất xơ thường có 
năng lượng ổn định hơn và lâu hơn so với các sản 
phẩm bột đường qua tinh chế.

- Hạn chế thức uống có cồn: Uống nhiều 
rượu có thể gây rối loạn giấc ngủ, từ đó ảnh hưởng 
tiêu cực đến tâm trạng và năng lượng trong ngày.

- Tránh hút thuốc: Những người hút thuốc 
thường gặp các triệu chứng rối loạn giấc ngủ và có 
chất lượng giấc ngủ kém hơn so với những người 
không hút thuốc.

- Uống đủ nước: Viện Y tế Quốc gia Mỹ 
(NIH) khuyến cáo nên uống khoảng 2 lít nước mỗi 
ngày. Mất nước dù chỉ 1%-2% trọng lượng nước cơ 
thể (tương ứng với việc chỉ uống một lít nước/ngày 
có thể ảnh hưởng rõ rệt  nhận đến các hoạt động
thức và khả năng hoàn thành thao tác. ■

Tưởng cảm lạnh ai ngờ là 
viêm não, bệnh nhân mất ký ức 
20 năm

Khi xuất hiện triệu chứng cảm lạnh, 
cô Claire Muffett-Reece (43 tuổi) 
ở thị trấn Braintree (Anh) nghĩ 

rằng có lẽ đã bị lây cảm lạnh từ con trai. Tuy nhiên, 
sau 2 tuần, các triệu chứng ngày càng nặng hơn, 
theo nhật  (Anh).báo The Daily Mirror

Vào tối 5.12.2021, cô Claire cảm thấy mệt 
và lên giường ngủ. Nhưng vào sáng hôm sau, 
chồng cô là ông Scott (44 tuổi) đã đánh thức vợ dậy 
nhưng không được.

Ông lập tức đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. 
Tại bệnh viện, cô Claire bắt đầu co giật, phải dùng 
máy thở và được đưa vào trạng thái hôn mê. Sau 
đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia 
London ở thành phố London (Anh).

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán cô Claire bị xuất 
huyết não. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện 
cô bị viêm não. Bệnh xảy ra khi mô não bị viêm, có 
thể gây tử vong nếu không được điều trị khẩn cấp.

Sau 16 ngày hôn mê, cô Claire đã tỉnh lại và 
bắt ã đầu hồi phục. Tuy nhiên, bác sĩ phát hiện cô đ
mất đi phần lớn ký ức của 20 năm gần nhất.

Cô vẫn có thể nhớ gương mặt của chồng và 
2 con nhỏ nhưng lại không nhớ các sự kiện quan 
trọng của gia đình. Mọi thứ hoàn toàn mờ nhạt 
trong ký ức cô.

“Tôi không thể nhớ chồng tôi đã cầu hôn 
tôi thế nào, kết hôn ra sao, mang thai, sinh con thế 
nào. Tôi cũng không nhớ bất kỳ chuyến đi chơi nào 
với bạn bè”, cô Claire nói.

Tất nhiên, cô cũng không nhớ gì về  đại dịch
Covid-19 và những ngày phải ở nhà vì lệnh phong 
tỏa. Các chuyên gia cho rằng cô vẫn có khả năng 
khôi phục trí nhớ của mình.

Dù vậy, cô Claire hiện đang gặp một số vấn 
đề về trí nhớ ngắn hạn. Tình trạng này khiến cô gặp 
khó khăn khi ghi nhớ các thông tin. Do đó, cô phải 
thường xuyên ghi ra mọi thứ và lập thành một danh 
sách.

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh 
báo triệu chứng của viêm não  đôi khi giống với 
cảm lạnh. Người bệnh có thể bị sốt cao và nhức 
đầu. Các triệu chứng nặng hơn có thể xuất hiện sau 
đó chỉ vài giờ hoặc vài ngày, thường là co giật, mất 
phương hướng, mê sảng, khó nói, yếu, mất ý thức, 
không thể cử động một số bộ phận cơ thể, theo The 
Daily Mirror. ■

Phát hiện mới về hiệu quả 
của vaccine Pfizer ở trẻ 5-11 
tuổi

Theo dữ liệu mới công bố từ cơ quan 
y tế bang New York, Mỹ, hiệu quả 
của vaccine Pfizer trên trẻ 5-11 tuổi 

kém hơn so với khi tiêm cho thanh thiếu niên hoặc 
người lớn.

Pfizer là vaccine Covid-19 duy nhất ược đ
phê duyệt tiêm cho nhóm tuổi 5-11 tại Mỹ. Nghiên 
cứu mới cho thấy khả n ng bảo vệ khỏi nguy cơ lây ă
nhiễm khá thấp sau một tháng trẻ tiêm ủ hai liều.đ

Song, tác dụng bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ bị 
bệnh nặng, nhập viện, tử vong vẫn rất tốt. Dữ liệu 
đ được thu thập trong giai oạn biến chủng Omicron 
xuất hiện và gây ra làn sóng mạnh mẽ ở bang New 
York, Mỹ.

Trẻ em vẫn nên được tiêm vaccine 
Covid-19

Các nhà nghiên cứu, giới chức liên bang đã 
xem xét dữ liệu và nhận thấy sự sụt giảm đáng kể 
về hiệu suất của vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ. 
Điều này được giải thích là do trẻ 5-11 tuổi chỉ 
được nhận 1/3 liều vaccine Pfizer so với thanh 
thiếu niên và người lớn.

Các phát hiện được công bố ngày 28/2, dựa 
trên kết quả thử nghiệm lâm sàng. Vaccine Pfizer 
kém hiệu quả hơn ở trẻ 2-4 tuổi - những trường hợp 
được tiêm liều lượng thậm chí thấp hơn. Một số 
nghiên cứu khác cũng cho thấy vaccine không có 
khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại sự lây nhiễm 
biến chủng Omicron.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh trẻ 
em vẫn nên tiêm vaccine Covid-19. Ông Eli 
Rosenberg, Phó giám đốc khoa học của Bộ Y tế 
bang New York, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, 
cho biết: “  này không gây ngạc nhiên bởi đây Điều
là vaccine được phát triển để ứng phó với các biến 
chủng trước đó. Sự suy giảm nhanh chóng của 
vaccine gây đáng tiếc song, trẻ em vẫn nên tiêm 
vaccine để được bảo vệ chống lại nguy cơ mắc 
bệnh nặng”.

Nhóm chuyên gia phân tích dữ liệu trên 
852.384 trẻ em 12-17 tuổi và 365.502 trẻ 5-11 tuổi 
được tiêm vaccine Pfizer trong giai đoạn ngày 
13/12/2021 đến 31/1/2022. Đây là giai đoạn 
Omicron phát triển mạnh.

Hiệu quả chống lại nguy cơ nhập viện của 
vaccine giảm từ 85% xuống còn 73% ở trẻ 12-17 
tuổi. Ở trẻ nhỏ, con số này giảm từ 100% xuống 
còn 48%. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số trẻ phải 
nhập viện rất ít nên nghiên cứu được đánh giá có 
biên độ sai số rất lớn.

Trong khi đó, hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ 
mắc Covid-19 ở trẻ 12-17 tuổi giảm từ 66% xuống 
51%. Con số này ở trẻ nhỏ chỉ còn 12% thay vì 
68%.

Nhà miễn dịch học Florian Krammer, 
Trường Y Icahn ở Mount Sinai, Mỹ, nhận định sự 
khác biệt giữa hai nhóm tuổi rất rõ ràng. Điều này 

xuất phát từ liều lượng trẻ được tiêm.
Sự khác biệt về mặt sinh học giữa hai độ 

tuổi có thể là rất thấp, song, trẻ 12 tuổi được tiêm 
liều 30 microgram - tương đương người lớn - trong 
khi trẻ 11 tuổi chỉ được tiêm 10 microgram.

“ ì nó gợi ý chính liều Điều này rất thú vị v
lượng mới tạo nên sự khác biệt. Câu hỏi là làm thế 
nào để khắc phục điều đó”, vị chuyên gia nói thêm.

Bài toán cho các nhà quản lý và phát 
triển vaccine Covid-19

Mỹ đã ghi nhận ít nhất 851 ca tử vong liên 
quan Covid-19 ở trẻ dưới 17 tuổi và gần 7.000 trẻ 
mắc hội chứng viêm đa hệ. Số lượng trẻ nhập viện 
tăng trong làn sóng Omicron.

Theo  phát hiện mới nhấn New York Times,
mạnh cần thu thập thêm thông tin về liều lượng, số 
lượng và thời gian tốt nhất để tiêm cho trẻ. TS 
Rosenberg khẳng định vaccine chỉ là một biện 
pháp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ lây nhiễm virus, đi 
kèm cần có khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, 
tránh nơi đông người.

Dữ liệu mới cũng đặt ra những câu hỏi quan 
trọng về chiến lược tiêm chủng cho trẻ em. Hiện 
tại, chỉ khoảng 1/4 trẻ em 5-11 tuổi ở Mỹ được tiêm 
hai liều vaccine Pfizer. Loại vaccine này vẫn chưa 
được phép sử dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Dữ liệu mới được công bố tại Anh cũng cho 
thấy hiệu quả của vaccine Pfizer trên trẻ 12-17 tuổi 
giảm xuống còn 23% sau hai tháng.

Một số chuyên gia nhận định dựa vào các 
kết quả này, giới chức y tế cần xem xét lại việc 
giảm liều vaccine Covid-19 ở trẻ dưới 12 tuổi. Tuy 
nhiên, việc sử dụng vaccine liều cao cho nhóm trẻ 
này để tăng cường phản ứng miễn dịch cũng không 
được ủng hộ. Bởi nó có thể gây ra nhiều tác dụng 
phụ như sốt cao, nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Phát ngôn viên của Pfizer, Amy Rose, cho 
biết họ sẽ tiếp tục nghiên cứu và đánh giá dữ liệu 
thực tế. Hiện tại, các nghiên cứu trên người lớn cho 
thấy 3 liều vaccine Pfizer có khả năng bảo vệ 
chống lại Omicron cao hơn so với hai liều.

Nhà miễn dịch học Deepta Bhattacharya, 
Đại học Arizona, Mỹ, nhận định có nhiều lựa chọn 
thay thế khác để cải thiện khả năng miễn dịch ở trẻ 
nhỏ. 

Ông đã tăng khoảng cách giữa hai liều cho 
hai con 8 và 10 tuổi lên thành 8 tuần thay vì 3 tuần 
như khuyến cáo. CDC cũng khuyến khích một số 
trẻ trên 12 tuổi, nhất là bé trai, nam giới 12-39 tuổi, 
đợi ít nhất 8 tuần giữa hai mũi tiêm.

Ngoài ra, lựa chọn khác là phiên bản 
vaccine được thiết kế riêng để ngăn chặn biến 
chủng Omicron hoặc nhiều biến chủng kết hợp. 
Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson 
đều đang thử nghiệm các phiên bản vaccine này.

Chuyên gia về dữ liệu vaccine Jessica 
Andriesen, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred 
Hutchinson ở Seattle, khẳng định vaccine Covid-
19 cung cấp nhiều khả năng bảo vệ hơn chúng ta 
vẫn nghĩ. Tiêm vaccine giúp trẻ không trở thành 
nguồn phát tán virus, hạn chế nguy cơ mắc bệnh 
nặng. ■

Mặc 90 áo phông chạy 
21km

David Eliuk hoàn thành cự ly bán 
marathon khi mặc trên người 90 
chiếc áo phông nặng 19kg, đồng 

thời lập kỷ lục thế giới.
David Eliuk xác lập kỷ thục thú vị này tại 

giải chạy Hypothermic Half Marathon, diễn ra ở 
Edmonton, Canada hôm 20/2. Anh về đích sau 2 
giờ 37 phút 54 giây. Thời tiết lúc thi đấu dưới 0 độ 
là một thuận lợi.

“Tại sao không thể vừa chạy vừa tạo ra 
niềm vui cho những người khác. Tôi đã làm việc 
mà không nhiều người thực hiện. Tôi thấy rất vui 
với kết quả này”, David Eliuk chia sẻ.

Anh cho biết đã tập luyện suốt 5 tháng 
trước giải chạy. Để cơ thể quen dần với việc này, 
trung bình 2 tuần, David sẽ tăng thêm 10 đến 12 
chiếc áo. Dù tập luyện nhiều, nhưng khi bước vào 
cuộc đua chính, anh gặp không ít khó khăn, đặc 
biệt là số áo quá nặng.

“Sau khi xuất phát được 2km là tay tôi đã tê 
rồi. Hai cánh tay bị ép chặt rất khó chịu. Các tình 
nguyện viên cũng khá vất vả khi giúp ”, đỡ tôi
David nói.

Để mặc đủ 90 chiếc áo lên người rồi chạy, 
vận động viên người Canada đ được nhiều người ã 
gửi tặng áo, cỡ từ nhỏ đến to, trong đó nhiều chiếc 
ngoại cỡ từ XXL đến XXXL. Tổng trọng lượng từ 
90 chiếc áo này vào khoảng gần 19kg.

Ảnh minh họa
Tổ chức Guinness Thế giới (Guinness 

World Record) đã công nhận David Eliuk là mặc 
nhiều áo phông nhất và hoàn thành cự ly 21km. 
Trước đó, kỷ lục này do một động viên khác tên 
David Smith xác lập tại giải bán marathon Clowne 
ở Anh quốc năm 2019.

David Eliuk cho biết, muốn tạo cảm hứng 
cho các con mình làm những điều khác thường 
nhưng thú vị trong cuộc sống. Anh khuyến khích 
các con thử phá kỷ lục đi 18 chiếc tất vào một chân 
trong 30 giây. ■ 
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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