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Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.

Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:

Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
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NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

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 thoaûi maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

690-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Tieâm nail Bellaire & Hway 6 caàn gaáp thôï 

boät Color Powder. Tieäm raát ñoâng khaùch, 

caàn laøm ngaøy Chuû Nhaät. Choã laøm raát thoaûi 

maùi vui veû. Seõ bao löông.

Bellaire & Hway 6

832-566-5727Xin lieân laïc Bill:

May 2022

712-2006/1574

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

689-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï coù kinh nghieäm laøm: Toùc - Nails - 

Massage. Treû caøng toát. 60% khaùch Myõ 

Traéng, tip raát cao, income cao khoâng caàn 

bao löông. $1,200 - $1,500 moät tuaàn.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

346-492-0470 * 281-919-7006

NEW

700-2005/1573

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Chaân Tay Nöôùc, thôï boät, Dipping, bieát 

laøm waxing & facial caøng toát. Laøm Full time vaø 

Part time. Baûo ñaûm income $800 - $900/tuaàn. Tip 

haäu, laøm vieäc vui veû. Tieäm close on Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Any:

832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

730-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn thôï bieát laøm boät, dip, gel, wax vaø tay chaân nöôùc, 

môùi ra tröôøng Ok. Bao löông daøi laâu, $1,200 - 

$2,100/tuaàn 6  ngaøy hoaëc tuøy khaû naêng. Hôn chia 6/4. 

Thôï laøm laâu daøi seõ ñöôïc Bonus. Choã ôû ñaøng hoaøng.

Colorado

Xin lieân laïc:

970-446-6060 * 970-306-2005

NEW

732-2008/1576

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï nail coù kinh nghieäm vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $1,500/tuaàn. 

Tieäm lôùn, khu traéng, tip cao $$$$!!!!.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 806-787-7997

Xin lieân laïc:

281-467-2871 * 281-242-0866

NEW

724-2007/1575

Caàn Ngöôøi

Tieäm DryClean/Sugarland.TX. Caàn 

tuyeån part time hoaëc full time 

cashier/front counter.

Sugarland TX

NEW

704-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Va ên  pho øng  ba ù c  s ó  ca àn  ngöô ø i , 

Receptionist thoâng thaïo tieáng Anh, 

Vieät, Hoa vaø coù theå söû duïng Computer.

New! New! New!

713-278-2225Xin lieân laïc Baùc Só Jame Le:

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân laïc:

NEW

743-2002/1570

Caàn Thôï May

Haõng Myõ caàn thôï may - Toaøn thôøi gian. Bieát 
söû duïng maùy may coâng nghieäp. Kinh nghieäm 
ít nhaát 2 naêm. Chæ caàn coù khaû naêng giao tieáp, 
ñoïc vaø hieåu tieáng Anh trong coâng vieäc. Vui 
loøng ñaêng kyù taïi:

Stafford, TX

11925 Southwest Freeway, Suite 10 Stafford TX, 77477

281-404-4230

NEW

753-2010/1578

Caàn Thôï May

Tieäm söõa quaàn aùo Elite Alterations, trong vuøng 
Northwest Houston, Sugarland vaø Pearland, caàn 
tuyeån moät soá nhaân vieân coù kinh nghieäm veà lónh 
vöïc söûa quaàn aùo cho Ñaøn OÂâng, Ñaøn Ba, AÙo Cöôùi, 
AÙo Daï Hoäi, vaø AÙo Vest.

Northwest, Sugarland, Pearland

Xin lieân laïc Coâ Tuù Trinh: 832-704-4440
Hoaëc Anh Minh Haïnh: 281-489-6800

NEW

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

Ñòa chæ 1717 South Voss, Houston, TX 77057
(Trong Khu Kroger)
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NEW

699-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Tieäm BiDa vuøng Southwest caàn Nam phuïc vuï 

chaïy baøn. Tuoåi töø 21 ñeán 35, yeâu caàu vui veû, 

hoøa ñoàng, sieâng naêng. Laøm töø 12h saùng ñeán 

7h chieàu. Löông $12 coäng tip.

Vuøng Southwest

281-871-9741Nhaén tin hoaëc goïi soá phone:

NEW

692-2004/1572

Caàn Ngöôøi Chaêm Treû Nhoû

Nhaø ôû Sugar Land caàn ngöôøi chaêm hai treû nhoû 5 vaø 7 

tuoåi, coù phuï ít vieäc nhaø.

Traû löông cao, giôø laøm vieäc linh hoaït, khoâng caàn coù 

kinh nghieäm. Öu tieân ngöôøi bieát laùi xe, noùi ñöôïc tieáng 

Quan Thoaïi (Mandarin) hoaëc moät ít tieáng Anh.

Sugar land

216-357-9771Vui loøng goïi Sabrina:

NEW

702-2005/1573

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM 

TIEÄM VIDEO VUØNG SOUTHWEST 

BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc:281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

New

687-2003/1572

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

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

714-2011/1579

Caàn Ngöôøi Naáu Aên 
& Doïn deïp nhaø cöûa

Coâng vieäc: Naáu aên trong gia ñình vaø doïn deïp trong nhaø. 

Ngaøy laøm vieäc: Thöù Hai tôùi Thöù Baûy, ôû laïi nhaø coù 

phoøng rieâng. 

Yeâu caàu: Bieát naáu aên, saïch seõ, goïn gaøng, phaûi ôû laïi nhaø.

Löông: $3,000/thaùng.

Gaàn Chôï Myõ Hoa

281-854-8231Xin lieân laïc:

NEW

705-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, bieát laùi xe, 

löông $2,000/thaùng, coâng vieäc bao goàm: 

ñöa ñoùn moät beù gaùi ñi hoïc vaø naáu aên. Nhaø 

ôû Katy, 77494

Katy 77494

832-724-9615Xin lieân laïc Truùc:

NEW

696-2004/1572

Medical Lab Hiring

Medical lab is hiring molecular biology technologist. 

This position requires a minimum of a bachelor’s 

degree in biology, chemistry or medical technology 

with at least 2 years working experience in molecular 

biology lab. Can work full-time, Monday to Saturday 

8AM to 5PM

New! New! New!

Please email resume to: yangdeqing@yahoo.com

HIRING PARAMOUNT
ENGINEERING LLC

746-2010/1578

RECEPTIONIST W/ AUTOCAD EXPERIENCE. 
Comfortable w/ independent work for design of 
Residential/Commercial/Industrial structures.  
Compensation is based on knowledge.  Ability to 
follow office protocol and good communication skills.

Please send resume to christella@pellctx.com

WWW.PELLCTX.COM

HIRING

757-2011/1579

WE’RE HIRING
In Houston TX and Magnolia TX

WWW.LINCOLNMANUFACTURING.COM

APPLY ONLINE: WWW.LMIJOBS.COM

OPEN POSITIONS
ª CNC Machine Operators

ª Thread Inspectors

ª CNC Helpers

ª Day & Night Shift Available

WE OFFER
ª Medical, Dental, Vision & Life 

Insurance

ª Pay range from $18-24/hr (depend 
on experience)

ª $3 per hour shift differential for nights

ª Paid Vacation, Holidays and 
Personal Leave

NEW

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

Ñòa chæ 1717 South Voss, Houston, TX 77057
(Trong Khu Kroger)

HIRING

761-2007/1575

Email resume to: 
itihiring2021-ss1@yahoo.com

Ø Sugar Land based U.S. company 
looking for full time sourcing specialist. 
3+ year related work experience and 
work permit required. 

Ø Ability in reading mechanical drawing 
and electrial blueprints a plus. 

Ø Good communication skill and fluency 
in both English and Vietnamese / 
Chinese are essential.

We offer competitive salary and benefits.

Hiring Resource Specialist
Sugar Land

955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

https://afamily.vn/chung-ngung-tho-dot-ngot.html
https://afamily.vn/6-loai-thuc-pham-an-nhieu-cung-khong-lo-beo-ai-muon-giam-can-can-dac-biet-luu-y-20200103130532088.chn
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Tình trạng quáng gà có 
nguy hiểm?

Dấu hiệu đặc trưng của người bị 
quáng gà là khó nhìn rõ vào ban 
đêm hoặc nơi thiếu ánh sáng, thị 

lực giảm khi đột ngột chuyển từ môi trường sáng 
sang tối.

Quáng gà là dạng suy giảm thị lực, còn 
được gọi là chứng rung giật nhãn cầu. Những 
người bị quáng gà có thị lực kém, khó nhìn rõ vào 
ban đêm hoặc trong môi trường thiếu ánh sáng. Nó 
không phải là bệnh mà là triệu chứng của vấn đề 
khác như cận thị không được điều trị.

Triệu chứng
Theo  triệu chứng ặc Medical News Today, đ

trưng của bệnh quáng gà là khó nhìn trong bóng tối. 
Bạn có nhiều khả n ng bị quáng gà khi mắt chuyển ă
từ môi trường sáng sang tối, chẳng hạn khi bạn từ 
ngoài trời nắng vào nhà hàng thiếu ánh sáng.

Bạn cũng có thể gặp phải tình trạng thị lực 
kém khi lái xe do độ sáng của đèn pha và đèn 
đường không liên tục trên đường.

Để xác định tình trạng quáng gà, Học viện 
Nhãn khoa Mỹ đề nghị mọi người xem xét các câu 
hỏi sau:

- Di chuyển quanh nhà trong điều kiện ánh 
sáng mờ có phải là thách thức?

- Lái xe vào ban đêm ngày càng khó khăn?
- Có khó để nhận dạng khuôn mặt trong ánh 

sáng mờ không?
- Có mất một thời gian dài bất thường để 

điều chỉnh phòng sáng sau khi ở trong bóng tối 
không?

- Có mất nhiều thời gian để nhìn thấy trong 
phòng tối sau khi ra ngoài ánh sáng không?

Các triệu chứng khác cũng có thể xảy ra với 
bệnh quáng gà. Bản chất của các triệu chứng này sẽ 
phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản nhưng có thể 
bao gồm đau đầu, đau mắt, buồn nôn, nôn, tầm 
nhìn mờ hoặc có mây, nhạy cảm với ánh sáng, khó 
nhìn xa.

Nguyên nhân
Theo  một số bệnh về mắt có thể Healthline,

gây ra bệnh quáng gà, bao gồm:
- Cận thị hoặc nhìn mờ khi nhìn các vật ở 

xa.
- Đục thủy tinh thể, hoặc che phủ thủy tinh 

thể của mắt.
- Viêm võng mạc sắc tố, xảy ra khi sắc tố tối 

tích tụ trong võng mạc và tạo ra tầm nhìn tối.
- Hội chứng Usher, tình trạng di truyền ảnh 

hưởng đến cả thính giác và thị lực.
Người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh đục 

thủy tinh thể cao hơn. Do đó, họ có nhiều khả năng 
bị quáng gà do đục thủy tinh thể cao hơn trẻ em 
hoặc thanh niên.

Ngoài ra, chế độ ăn uống thiếu vitamin A 
cũng có thể dẫn đến chứng quáng gà. Vitamin A, 
còn ò biến được gọi là retinol, có vai tr đổi các xung 
thần kinh thành hình ảnh trong võng mạc - khu vực 
nhạy cảm với ánh sáng ở phía sau mắt.

Những người bị suy tuyến tụy, chẳng hạn 
mắc xơ nang, khó hấp thụ chất béo và có nhiều 
nguy cơ bị thiếu vitamin A hơn vì dưỡng chất này 
tan trong chất béo. Điều này khiến họ có nguy cơ 
mắc chứng quáng gà cao hơn.

Bên cạnh đó, những người có lượng đường 
trong máu cao hoặc mắc bệnh tiểu đường cũng có 
nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về mắt như đục 
thủy tinh thể.

Cách ngăn ngừa và điều trị
Theo bạn không thể Cleveland Clinic, 

ngăn ngừa quáng gà do dị tật bẩm sinh hoặc tình 
trạng di truyền, như hội chứng Usher. Tuy nhiên, 
bạn có thể theo dõi mức  đường huyết và ăn uống
cân bằng để kiểm soát lối sống của mình, giảm 
nguy cơ quáng gà. Hãy thử những cách sau để có 
thể ngăn ngừa quáng gà:

- Ăn thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, 
dưa vàng, bí ngô, rau chân vịt, sữa, trứng.

- Đi khám mắt thường xuyên để được phát 
hiện sớm nếu có vấn đề về mắt.

- Đeo kính râm để bảo vệ đôi mắt khỏi ánh 
nắng mặt trời. Tia UV làm tăng nguy cơ bị đục thủy 
tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp.

 Bạn cần chọn loại kính râm có thể ngăn 
chặn ít nhất 99% tia UVA và UVB; bảo vệ mắt từ 
mọi góc độ; lọc 75-90% ánh sáng xanh có thể nhìn 
thấy.

- Tập thể dục có thể giảm nguy cơ mắc các 
bệnh về mắt. Nó làm giảm nhãn áp và mức đường 
huyết.

Việc điều trị quáng gà sẽ phụ thuộc vào 
nguyên nhân của nó. Chẳng hạn, thiếu hụt dưỡng 
chất như vitamin A, kẽm là tình trạng dễ điều trị 
nhất.

Nếu nguyên nhân là đục thủy tinh thể, bạn 
có thể đi phẫu thuật để loại bỏ thủy tinh thể bị đục 
và thay bằng thủy tinh thể nhân tạo. Thị lực thường 
được cải thiện đáng kể sau khi phẫu thuật.

Đối với hội chứng khô mắt, người bệnh cần 
bôi trơn mắt bằng thuốc nhỏ nước mắt nhân tạo vì 
chúng giúp giảm ì. Tuy nhiên, bạn nên đau tức th
chọn loại thuốc nhỏ mắt không không có chất bảo 
quản để tránh kích thích mắt.

Quáng gà do bệnh võng mạc tiểu đường có 
thể được ngăn ngừa bằng cách kiểm soát chặt chẽ 
lượng đường huyết, lối sống năng động và thói 
quen ăn uống lành mạnh.

Đối với bệnh viêm võng mạc sắc tố, hiện 
nay vẫn chưa có phương pháp điều trị nào. Rất 
may, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin A có thể 
có tác dụng làm chậm sự tiến triển của bệnh về mắt 
này. 

Tốt nhất là nếu muốn thảo luận về bất kỳ 
vấn đề cụ thể nào, bạn có thể tham khảo ý kiến bác 
sĩ nhãn khoa. ■

Em bé ở Ấn Độ bị gãy 100 
chiếc xương vì bệnh hiếm

Chỉ cần một cái chạm nhẹ, xương của 
Rohit, ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, có 
thể gãy vụn. Căn bệnh mà em mắc 

phải là xương thủy tinh.
Theo  Rohit, 12 tuổi, nhận chẩn Jam Press,

đoán mắc chứng xương thủy tinh khi vừa chào đời. 
Căn bệnh khiến xương của em gãy nhanh hơn, khả 
năng hồi phục chậm. 

Với các bệnh nhân khác, xương của họ có 
thể gãy chỉ với một cú ngã nhẹ hoặc áp lực nào đó. 
Nhưng với Rohit, ai đó chạm nhẹ cũng đã khiến em 
tổn thương.

Do cấu trúc xương thủy tinh, các bác sĩ 
chẩn đoán Rohit sẽ bị gãy 100 chiếc xương trong 
suốt cuộc đời, trung bình 8 chiếc mỗi năm và cơn 
đau luôn hành hạ cơ thể em. 

Ngoài ra, căn bệnh loãng xương cũng 
khiến sự phát triển của Rohit bị kìm hãm. Bệnh nhi 
12 tuổi chỉ cao 40,64 cm và nặng 14,5 kg.

Đôi tay, chân em không thẳng như tất cả 
đứa trẻ khác. Nó bị uốn cong, lưng gù xuống vì áp 
lực.

Theo  Jam Press, để tránh tổn thương 
xương, Rohit không thể chơi với bạn bè và phải 
dựa vào mẹ để di chuyển. Chị gái của Rohit là 
người đến lớp.dạy em học vì Rohit không thể 

Bất chấp những khó khăn, cậu bé rất lạc 
quan và khẳng định căn bệnh hiểm nghèo không 
thể ngăn cản em ước mơ trở thành bác sĩ.

Theo  bệnh xương thủy tinh Healthline,
hiện không có cách chữa trị. Người bệnh có thể 
giảm nhẹ triệu chứng bằng cách bổ sung canxi, 
thuốc thức đẩy sự phát triển của xương, dù vậy, họ 
phải sống trong tình cảnh nguy hiểm đến suốt đời, 
bất cứ khi nào xương cũng có thể gãy vụn.

Bệnh xương thủy tinh là bẩm sinh, di 
truyền và đột biến gen, tỷ lệ hiếm gặp, khoảng 
1/10.000 trẻ. 

Trẻ được phát hiện sớm, tư vấn tốt sẽ hạn 
chế các biến chứng và tránh được những bệnh lý 
bẩm sinh xảy ra ở thế hệ tiếp theo.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ tránh 
dùng mỹ phẩm chứa hóa chất triclosan sau khi một 
nghiên cứu ở Trung Quốc năm 2019 phát hiện hóa 
chất này có thể tăng gấp đôi nguy cơ phát triển 
bệnh loãng xương. ■  
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Virus bị xóa sổ gần 50 năm 
trước bất ngờ 'tái xuất' ở Anh

Theo New York Times, mặc dù chưa 
có ca mắc bại liệt nào được xác 
định, giới chức y tế Anh vẫn khuyến 

cáo người chưa được tiêm phòng vaccine nên tiêm 
chủng ngay lập tức. Cơ quan An ninh Y tế Vương 
Quốc Anh (UKHSA) nhấn mạnh họ chỉ sử dụng 
thuật ngữ “sự cố quốc gia” để phác thảo phạm vi 
của vấn đề, nguy cơ với cộng đồng nhìn chung vẫn 
thấp.

Virus đã bị xóa sổ “tái xuất”
Theo tiến sĩ Vanessa Saliba, nhà tư vấn dịch 

tễ học cho UKHSA: “Hầu hết dân số Vương quốc 
Anh ược bảo vệ khỏi virus này nhờ việc tiêm đ
chủng khi còn nhỏ. Tuy nhiên, ở một số cộng đồng 
có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp, nhiều cá nhân vẫn có 
thể gặp rủi ro”.

Trường hợp mắc bệnh bại liệt cuối cùng ở 
Anh là vào n m 1984. N m 2003, quốc gia này ă ă
tuyên bố ã xóa sổ bại liệt. Trước khi có vaccine bại đ
liệt, c n bệnh khá phổ biến ở Anh với 8.000 ca mắc ă
mới mỗi n m.ă

Theo tiến sĩ Shahin Huseynov, chuyên gia 
của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giới chức y tế 
Anh xác ịnh ược virus gây bại liệt (poliovirus) đ đ
trong một số mẫu nước thải ở London. Phân tích di 
truyền cho thấy các mẫu có chung nguồn gốc, rất 
có thể là của một cá nhân ến nước này du lịch vào đ
đ ăầu n m 2022.

Guardian cho hay các mẫu nước thải chứa 
virus bại liệt dấy lên báo ộng vì chúng có liên đ
quan Bốn òn lại đến nhau.  mẫu c được cho là ở trẻ 
em chưa tiêm vaccine. Đặc biệt, chúng chứa các 
đột biến cho thấy virus đang tiến hóa khi lây lan từ 
người sang người. Hiện chưa r độ lây lan của õ mức 
virus, nhưng nó có thể chỉ giới hạn trong một hộ gia 
đ đại gia đình hoặc một ình.

Mỗi n m, các xét nghiệm về nước thải của ă
Vương quốc Anh thường phát hiện một số ít virus 
bại liệt không có mối liên hệ với nhau. Những 
người này là du khách từ quốc gia khác ã uống đ
vaccine bại liệt và sau đó du lịch đến Vương quốc 
Anh. Họ có thể đào thải virus sống đã suy yếu 
(được dùng trong vaccine mà họ uống) qua phân 
trong vài tuần.

Ở Anh, vaccine bại liệt ược iều chế từ đ đ
loại virus bất hoạt. Sau khi người dân ược tiêm đ
chủng, virus này không thể ào thải qua phân.đ

Nhưng một số quốc gia, họ sử dụng vaccine 
bại liệt uống có chứa phiên bản virus sống ã đ được 
làm suy yếu. Vì vậy, người uống vaccine có thể thải 
virus bại liệt qua phân trong thời gian ngắn. Các 
nhà nghiên cứu của Anh cho rằng ây là lý do khiến đ
các mẫu nước thải gần ây ở quốc gia này phát hiện đ
mẫu virus. Trong những tháng gần đây, loại 
vaccine này chỉ được sử dụng ở Afghanistan, 
Pakistan và một số quốc gia tại Trung Đông, châu 
Phi, TS Huseynov nói.

Giới chức y tế Anh ang thu thập thêm các đ

mẫu khác và cố gắng xác ịnh nguồn gốc của virus. đ
Nhưng nhà máy xử lý nước thải cho biết số mẫu 
của 4 triệu người là thách thức khi xác ịnh nguồn đ
gốc của nó. Tại Vương quốc Anh, 95% trẻ em 5 
tuổi đã tiêm vaccine bại liệt. Riêng tại London, tỷ 
lệ bao phủ kém hơn với 91,2%.

Căn bệnh từng là nỗi khiếp sợ với nhân 
loại

Bại liệt là bệnh có từ rất lâu trong lịch sử 
loài người. Trong quá khứ, nó là nỗi khiếp sợ trên 
toàn cầu với hàng nghìn ca tử vong và hàng trăm 
nghìn người phải sống chung với di chứng tàn tật 
suốt đời. Virus Polio sau khi vào cơ thể sẽ đến hạch 
bạch huyết. Tại đây, một số ít virus bại liệt xâm 
nhập vào hệ thống thần kinh trung ương, gây tổn 
thương ở các tế bào sừng trước tủy sống và tế bào 
thần kinh vận động của vỏ não.

Poliovirus có thể lây lan qua vệ sinh tay 
kém, thức n và nước bị ô nhiễm. Một số ít lây qua ă
ho, hắt hơi. Con ường lây truyền phổ biến nhất là đ
mọi người bị nhiễm virus sau khi i vệ sinh, virus đ
theo tay xâm nhập vào cơ thể khi chúng ta chạm 
vào thực phẩm.

Hầu hết người bị bại liệt không có triệu 
chứng, nhưng một số có tình trạng giống cúm trong 
3 tuần. Trong khoảng 1/100-1/1000 người mắc 
bệnh, virus tấn công các dây thần kinh ở cột sống 
và não, có thể dẫn đến tê liệt, thường gặp nhất là ở 
chân. Trong một số trường hợp hiếm, virus tấn 
công các cơ hô hấp có thể gây tử vong.

Bệnh bại liệt ược chia làm ba thể.đ
Ở thể nhẹ, các triệu chứng thường gặp nhất 

giống bệnh nhiễm trùng do virus khác gây ra như 
sốt cao, au ầu, mất ngủ, rát cổ họng, buồn nôn và đ đ
nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy. Bệnh có thể hồi 
phục trong vài ngày.

Thứ 2 là bại liệt thể không liệt hay còn gọi 
là thể viêm màng não vô khuẩn, biểu hiện thường 
gặp nhất là au ầu, cứng cổ, và thay ổi chức n ng đ đ đ ă
tâm thần.

Thứ 3 là bại liệt thể liệt, triệu chứng phổ 
biến nhất là sốt và sau ó au ầu, cứng cổ và lưng, đ đ đ
táo bón và nhạy cảm khi bị chạm vào người. Bệnh 
nhân dần dần mất cảm giác và vận ộng ở phần đ
dưới của cơ thể dẫn ến liệt không ối xứng. Sau đ đ
đ đến 6 ó bệnh nhân sẽ phục hồi dần trong vòng từ 2 
tháng. Trong các trường hợp nặng hơn, nếu liệt cả 
tủy sống và hành tủy có thể dẫn đến suy hô hấp và 
tử vong.

Trong những thập kỷ gần ây, bệnh bại liệt đ
hầu như bị xóa sổ nhờ nỗ lực tiêm chủng toàn cầu. 
Các ca bệnh ã giảm 99% kể từ nđ ăm 1988. Thời 
điểm đó, bệnh lây lan ở 125 quốc gia với 350.000 

ca trên toàn thế giới. Phiên bản “hoang dã” của 
virus bại liệt hiện chỉ còn tồn tại ở Afghanishtan và 
Pakistan. ■

Hai chiêu giúp giảm mỡ mà 
“nữ hoàng cơ bụng” vẫn duy trì 
hàng ngày

Ch e n  N u a n y a n g  ( I n s t a g r a m 
@chennuanyang) là một trong 
những HLV thể hình, nữ gymer nổi 

tiếng nhất châu Á. Cô nàng không chỉ sở hữu body 
gợi cảm, nổi cơ săn chắc mà còn có nhan sắc xinh 
đẹp sang chảnh vô cùng hút mắt. So với những nữ 
gymer nóng bỏng với những đường cong cuồn 
cuộn khác, vóc dáng của Chen nhẹ nhàng, mảnh 
mai rất hợp với nhu cầu sắc vóc của phái đẹp châu 
Á, vì vậy mà Chen cùng nhưng bài tập của cô càng 
được các chị em ưa chuộng hơn cả.

Chen Nuanyang được mệnh danh là “nữ 
thần cơ bụng” với body lộ cơ săn chắc chỉ 10 - 13% 
mỡ, đặc biệt là vòng bụng cơ số 11 đẹp đến mức 
hoàn hảo. Vòng eo ấy khiến tất cả phụ nữ trên đời 
đều phải khao khát. Và một trong những bí mật cho 
v ăn chắc ấy cũng được Chen bật mí trên òng eo s
trang cá nhân của mình.

Chen luôn uống một cốc cafe đen trước 
khi bắt đầu tập luyện

Chen Nuanyang chia sẻ nếu bạn uống một 
chút cà phê đen trước khi tập sẽ có thể tăng tốc độ 
trao đổi chất và cho hiệu quả đốt cháy chất béo 
nhanh hơn, bạn có thể chọn uống một cốc nhỏ 
trước khi tập khoảng 30 phút. Cafe đen kích thích 
cơ thể đốt mỡ nhanh hơn nên thời gian tập luyện 
của bạn cũng sẽ giảm đi đôi chút, nhờ vậy bạn cũng 
đỡ mệt mỏi hay chán nản khi bắt đầu luyện tập.

Cafe đen có hàm lượng calo thấp và còn 
chứa axit chlorogenic giúp giảm cân hiệu quả. Axit 
chlorogenic có thể làm chậm quá trình tạo glucose 
trong cơ thể sau bữa ăn tối, làm giảm bớt sự hình 
thành các tế bào mỡ, dẫn đến lượng calo nạp vào cơ 
thể ít hơn. Nên đây luôn là thức uống hỗ trợ giảm 
cân cực kỳ nhanh gọn.

Thu nhỏ vòng bụng ngay từ cách đi đứng 
và nhịp thở

Để có một v ăn chắc đẹp hoàn hảo òng eo s
trong mọi trường hợp từ chụp hình, quay video hay 
những hoạt ì động thường ngày, Chen đều duy tr
những thói quen nhất  chắc từ cốt lõi. định để săn
Đôi khi chỉ là những tư thế, hành động rất đơn giản 
cũng mang lại hiệu quả bóp eo tôn dáng bất ngờ.

* Luôn đứng/ngồi thẳng lưng, mở vai và 
hóp bụng bất kỳ nơi đâu. Mới đầu chắc nhiều người 
sẽ cảm thấy mỏi mệt nhưng sau dần tất cả sẽ thành 
thói quen, khi đó bạn vẫn có thể thư giãn trong 
chính dáng ình.đứng của m

* Ngay cả khi cười cũng nhớ cần phải hóp 
bụng.

* Dành khoảng 5 phút mỗi tối để hít sâu và 
thở hắt mạnh ra, cách này sẽ giúp cơ bụng co thắt 
hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả. ■  
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709-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Full Services Salon ôû Richmond, 

TX 77406 gaàn chôï HEB caàn nhieàu thôï 

toùc. Bao löông vaø aên chia.

Xin vui loøng lieân laïc: 

832-973-9690
__________________________________________

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
__________________________________________

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân laïc: 

832-209-0380
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao 

löông tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân laïc: 

832-983-4030
__________________________________________

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
__________________________________________

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

756-2011/1579

CAÀN NGÖÔØI - 610 & BELLFORT

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø, 

ñi veà trong ngaøy. Part-time hoaëc full-

time, khu Meyerland 77096, löông 

thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

713-401-4737

735-2008/1576

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700-$1,200. 

Bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc Chính: 

281-650-2898
__________________________________________

710-2006/1574

NEW THAÙNG 5/2022

Caàn gaáp thôï boät bao löông $700/tuaàn. 

Trong khu Briar Forest & Westheimer 

Laøm vieäc thoaûi maùi, khoâng khí gia ñình

Lieân laïc Cuùc: 713-278-9559 

Hoøa: 713-391-6840
__________________________________________

698-2005/1573

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc Nöõ laøm Full time vaø Part 

time. Tieäm ñoâng khaùch Myõ Traéng. I-10 

& Diary Ashford. Neáu khoâng coù kinh 

nghieäm seõ training.

Xin lieân laïc Coâ Hoàng hoaëc nhaén tin: 

713-499-9120
__________________________________________

703-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt, caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc (full 

time/part time) khu Meã 70%, tieäm laøm 

nhö gia ñình.

Xin lieân laïc Phone hoaëc Text: 

832-758-3852
__________________________________________

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

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

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
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357

281-818-4737
__________________________________________

678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø. Giôø laøm 

töø 1PM-6PM.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752
__________________________________________

742-2008/1576

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 laïc: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 
__________________________________________

734-2008/1576

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát laùi xe ñöa ñoùn 2 

beù gaùi ñi hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø. Tuaàn 5 

ngaøy, bao aên ôû, coù phoøng rieâng. Khu 

Bellaire, löông haäu..

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

729-2007/1575

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ 2 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
__________________________________________

723-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Nhaø ôû First Colony Sugar Land, caàn 

ngöôøi laøm côm vaø doïn deïp nhaø cöûa 

cho 2 oâng baø giaø coøn khoûe, part time, 

flexible hours, any day. Löông giôø, 

ñieän thoaïi baø Trang:

281-797-8345

Call any time
__________________________________________

721-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi naáu aên, doïn deïp vaø laùi xe 

ñöa ñoùn treû em. Löông $100/ngaøy, 

laøm 4 ngaøy, 20 Hrs/tuaàn. Nhaø khu 

Bellaire & Loop 610. 

Xin lieân laïc: 

832-377-1642
__________________________________________

644-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoaûi thuaän.

Xin lieân laïc: 

713-517-5198
__________________________________________

751-2010/1578

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ 2 beù (2 tuoåi vaø 2 thaùng 

tuoåi) ñeán ôû cuøng nhaø vuøng Houston 

/Pearland, 6 tôùi 7 ngaøy moät tuaàn ôû laïi 

nhaø.

Xin goïi coâ Chaâu: 

714-310-5936
__________________________________________

727-2007/1575

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø 2 vôï choàng, caàn moät phuï nöõ, coù 

söùc khoûe, 45-60 tuoåi. Bieát naáu aên 

ngon, laøm ít vieäc nhaø, phoøng rieâng, 

bao aên ôû, löông thaùng $1,300.

Xin lieân laïc: 

832-513-5302

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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682-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn tìm ngöôøi giöõ beù gaùi 11 thaùng, bao 

aên uoáng vaø ôû laïi. Khu nhaø sang trieäu 

ñoâ ôû Richmond/Katy. Gia ñình thaân 

thieän, thoaûi maùi vaø löông cao.

Vui loøng goïi Vi: 

713-884-0215

Vui Cöôøi

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

748-2010/1578

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch se. 

Khu Sang, yeân tónh, an ninh. Nhaø gaàn 

ñöôøng Addicks Clodine Rd & SH6. Öu 

tieân Nam, Nöõ ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân laïc Tuù Nguyeãn: 

832-762-0572 

(sau 3pm hoaëc nhaén tin)
__________________________________________

747-2010/1578

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö 2 phoøng, ôû Northwest gaàn chôï 

Thaéng Höng, Hong Kong 3, Taân Ñònh, 

caàn cho share, ñieàu kieän deã daøng.

Coù nhu caàu goïi Chò Nguyeät hoaëc 

Anh Ba: 

832-298-4523 * 832-298-4534
__________________________________________

744-2009/1577

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân laïc

713-367-5069
__________________________________________

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

693-2004/1572

NEW

CHO SHARE PHOØNG

N h a ø  ô û  k h u  D a i r y  A s h f o r d  & 

Westheimer coù phoøng cho thueâ, ñoäc 

thaân Nam hoaëc Nöõ, nhaø roäng maùt, 

saïch seõ, yeân tónh, coù choã ñaäu xe, 

internet, giaët saáy, giaù $350 moät phoøng.

Xin lieân laïc: 

346-529-4276

713-815-5684
__________________________________________

720-2007/1575

CHO SHARE PHOØNG  

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch seõ. 

Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän nghi. 

Ñöôøng Neff & Redding (Khu Bellaire), 

ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 

669-285-8701
__________________________________________

685-2003/1571

CHO SHARE PHOØNG 4.5.22

Khu Southwest coù 2 phoøng cho möôùn.

Xin lieân laïc: 

832-289-7619

832-247-6959
__________________________________________

715-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG  

(NÖÕ, VÔÏ CHOÀNG ONLY)

Nhaø ôû Bellaire-HWay6, gaàn chôï HEB, 

Myõ Hoa, coù phoøng cho share. Khu an 

ninh, bao ñieän nöôùc, giaët saáy, internet. 

Coù saün giöôøng.

Xin lieân laïc Hoa: 

832-289-9273
__________________________________________

706-2005/1573

PHOØNG CHO THUEÂ

Phoøng rieâng bieät cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, roäng raõi, öu tieân cho ngöôøi ñoäc 

thaân. Gaàn chôï Hong Kong 3, Thaéng 

Höng, Beltway 8 - Veteran Memorial.

Xin lieân laïc:

Goïi Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456
__________________________________________

740-2008/1576

CHO SHARE PHOØNG  

Phoøng master coù loái ñi rieâng, caùch 

Hong Kong 4 - 10 phuùt ñi boä, coù Wifi.

Xin goïi Nhaân: 

832-863-2748
__________________________________________

725-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø khu Hway6 & Clay dö phoøng cho 

thueâ. Bao ñieän, nöôùc, Internet. Coù 

maùy giaët, saáy. Khu yeân tónh, saïch seõ. 

Xin lieân laïc Coâ Baûy: 

832-768-8167
__________________________________________

722-2007/1575

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû trong khu Beechnut Landing, 

goùc Synott and Beechnut. Coù phoøng 

cho thueâ giaønh cho giôùi Nöõ, tieän nghi 

ñaày ñuû. Coù nhaø beáp ñeå naáu aên, beân 

ngoaøi thoaùng maùt.

Xin lieân laïc Thuøy: 

832-768-4380
__________________________________________

713-2006/1574

CHO SHARE PHOØNG

Gaàn chôï Vieät Hoa, Hong Kong 4, khu 

vöïc an ninh, yeân tónh, lòch söï, an toaøn, 

nhaø 4 phoøng. Master raát to $600 & 

$350 & $400. Bao ñieän nöôùc, maùy 

giaët, maùy saáy, Internet. Cho share 

chung nhaø.

Bieát theâm xin goïi Kim Ngoïc: 

346-252-3902
__________________________________________

677-2003/1571

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 832-566-5727
__________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng 

nhoû $350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù 

theå ôû ñöôïc 2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, 

Internet. Ñieàu kieän: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng text/voice: 

832-310-7699

Rao Vaët

Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

683-2003/1571

Caàn Thôï Söûa Xe

Caàn thôï söûa xe bieát laøm Oil change, 
Brake. Coù kinh nghieäm Aligment, will 
training. Laøm Fulltime or Parttime neáu 
muoán

New! New! New!

713-505-9169Xin lieân laïc:

763-2012/1570

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, 

saïch seõ, thoaùng maùt, yeâu thöông treû, 

chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069
__________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and 

Synott, xin lieân laïc:

832-858-2379
__________________________________________

694-2004/1572

CAÀN MUA

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

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

Giaác mô tuyeät vôøi..
Hai ngöôøi baïn ngoài trong moät quaùn 

bar ñang keå cho nhau nghe veà nhöõng 

giaác mô cuûa hoï.

-Moät ngöôøi noùi : Toâi mô thaáy mình 

ñang ñi nghæ maù Chæ coù toâi, caùi caàn caâu 

vaø moät caùi hoà lôùn tuyeät ñeïp. Thaät thô 

moäng laøm sao.

– Ngöôøi kia keå :Toái qua, toâi cuõng coù 

moät giaác mô ñeïp,  Toâi mô thaáy mình 

ñang trong voøng tay cuûa hai coâ gaùi 

xinh ñeïp vaø caû ba ñaõ coù moät ñeâm thaät 

tuyeät!

Ngöôøi ñaàu tieân môû to maét noùi:

– Caùi gì, anh ôû vôùi hai coâ gaùi xinh 

ñeïp maø laïi khoâng goïi cho toâi aø? anh 

thaät laø ñoà….

– OÀ coù chöù , Ngöôøi kia traû lôøi:

– Toâi ñaõ goïi nhöng vôï anh noùi anh 

ñi caâu caù roài!!!



Trang 08

Issue # 2002 * Tuesday, July 05,  2022

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

Thoâng Baùo
Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù thaân chuû quaûng caùo cuûa Baùo 

Thöông Maïi Vieät Nam - The Vieät Nam Post Thöông Maïi.

Trong thôøi gian gaàn ñaây coù nhieàu ngöôøi ñaõ lieân laïc vôùi toøa soaïn 

cuûa chuùng toâi veà vieäc “Thuong Mai Magazine” ôû California ñaõ 

nhaän tieàn nhöng khoâng ñaêng quaûng caùo thöông maïi cho hoï.

Chuùng toâi xin thoâng baùo cuøng quyù vò laø “Thuong Mai Magazine” 

ôû California khoâng coù lieân heä gì vôùi chuùng toâi caû.

Cô sôû Thöông maïi Vieät Nam cuûa chuùng toâi toïa laïc taïi soá:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

Neáu quyù vò coù thaéc maéc, xin vui loøng lieân laïc vôùi chuùng toâi qua 

nhöõng soá ñieän thoaïi ôû treân.

Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï uûng hoä cuûa quyù thaân chuû.

Notice
Notice to clients of the Thuong Mai Viet Nam - The Vietnam Post.

Recently, some customers have sent their ads to a business name 

“Thuong Mai Magazine” in California and paid this Business for its 

service. 

Please note that the business in California has nothing to do with us.

Our “Thöông Maïi Vieät Nam” (The Vietnam Post) is located at:

10515 Harwin Dr., Ste 100-120

Houston, Texas 77036

Tel. (713)-777-4900

       (713)-777-2012

       (713)-777-8438

Website: www.thevietnampost.com

Email: info@thevietnampost.com

If you have any questions, please contact us at the numbers list 

above. 

We definitely appreciate your support.

http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
http://afamily.vn/hoa-ra-nhung-nguoi-doc-than-lai-co-cuoc-song-khoe-manh-hon-nguoi-da-ket-hon-20170727161954889.chn
http://afamily.vn/vung-xanh.html
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Thói quen dễ mắc 

này làm tăng 12-50% 

nguy cơ chết sớm, bệnh 

tim

ghiên cứu do giáo sư Nkhoa học sức khỏe 

Scott Lear từ Đại học 

Simon Fraser (Canada) và giáo sư Wei 

Li từ Học viện Khoa học Y tế Trung 

Quốc đồng dẫn đầu đã cho kết quả gây 

giật mình.
Chỉ với 6-8 giờ ở tư thế ngồi mỗi 

ngày, nguy cơ tử vong sớm và bệnh tim 

tăng 12-13%, trong khi những người 

ngồi hơn 8 giờ/ngày làm tăng nguy cơ 

đó đến 20%, thậm chí hơn rất nhiều nếu 

bạn đồng thời là người lười vận động.
Bài công bố trên tạp chí JAMA 

Cardiology nhấn mạnh tuy ngồi nhiều là 

một vấn đề ở tất cả các quốc gia, nhưng 

người dân các quốc gia có thu nhập thấp 

và trung bình thấp gặp vấn đề này nhiều 

hơn. Trong đó, những người ngồi nhiều 

nhất và ít vận động nhất trong nhóm có 

nguy cơ chết sớm lên tận 50%, trong khi 

người ngồi với thời gian nhiều tương tự 

nhưng tập thể dục nhiều nhất nhóm thì 

nguy cơ chỉ khoảng 17%.
“Thông điệp bao quát ở đây là 

giảm thiểu thời gian bạn ngồi. Nếu bạn 

phải ngồi, tập thể dục nhiều hơn vào 

những thời điểm khác trong ngày sẽ bù 

đắp được rủi ro đó” - giáo sư Lear 

khuyên.
Ngoài ra đối với những người 

ngồi hơn 4 giờ/ngày, thay thế nửa giờ 

ngồi bằng tập thể dục sẽ giảm nguy cơ 

xuống 2%.
Nghiên cứu đã tìm thấy một mối 

liên hệ cụ thể ở các quốc gia có thu nhập 

thấp hơn với tình trạng chết sớm và bệnh 

tim do ngồi; khiến các nhà nghiên cứu 

suy đoán rằng nguy cơ có thể liên quan
Nghiên cứu cũng chỉ ra sự kết 

hợp của việc ngồi và không hoạt động 

chiếm 8,8% tổng số ca tử vong trong 

cộng đồng, gần bằng số người tử vong 

do hút thuốc. ■  
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Sự nguy hiểm của hạt vi 
nhựa vừa được phát hiện trong 
máu người

Ngày 25/3, nhóm chuyên gia tại Đại 
học Vrije Amsterdam, Hà Lan, 
phát hiện những trường hợp đầu 

tiên có hạt vi nhựa trong máu. Các hạt có thể di 
chuyển xung quanh cơ thể và chui vào nhiều cơ 
quan. Hiện tại, họ chưa thể xác định ảnh hưởng của 
những hạt vi nhựa tới sức khỏe. Song, các nhà 
nghiên cứu bày tỏ sự lo ngại. Bởi các hạt vi nhựa 
gây tổn thương tế bào của con người trong phòng 
thí nghiệm. Các hạt ô nhiễm không khí siêu nhỏ đã 
xâm nhập vào cơ thể, gây ra hàng triệu ca tử vong 
sớm mỗi năm.

Con người đang ăn hạt vi nhựa mỗi ngày
Hạt vi nhựa (microplastic) được làm từ 

polyme tổng hợp bao gồm polyetylen, axit 
polylactic (PLA), poly (methyl methacrylate), 
polypropylene, polystyrene, hoặc polyethylene 
terephthalate. Nó được phát minh đầu tiên bởi John 
Ugelstad, kỹ sư hóa học người Na Uy, bằng cách 
tạo các hạt nhựa polyethylene vi cầu kích thước cỡ 
micromet - 1/1.000 mm trong những năm 1970.

Nhưng phải đến năm 1990, hạt vi nhựa mới 
bắt đầu được sử dụng rộng rãi, thay thế các thành 
phần tự nhiên và xuất hiện trong nhiều sản phẩm sử 
dụng hàng ngày của con người như hộp xốp, nhựa, 
cốc nước, bình sữa cho trẻ em, mỹ phẩm, chất tẩy 
rửa, son môi, kem , kem cạo đánh răng, sữa rửa mặt
râu, sữa tắm, tẩy da chết... Các hạt vi nhựa được 
hình thành từ sự mài mòn của các mảnh nhựa lớn 
được thải ra môi trường. Ngoài ra, microbeads - 
những mảnh rất nhỏ của nhựa polyetylen - cũng 
được sản xuất để thêm vào làm chất tẩy tế bào chết 
cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, chất 
tẩy rửa, kem đánh răng. Những hạt nhỏ này dễ dàng 
đi qua hệ thống lọc nước và cuối cùng ở đại dương 
và Ngũ Đại Hồ, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với 
đời sống thủy sinh. Nghiên cứu trên động vật 
hoang dã và động vật trong phòng thí nghiệm cho 
thấy việc tiếp xúc với các loại nhựa này có thể dẫn 
tới vô sinh, viêm nhiễm và ung thư.

Việc ô nhiễm vi nhựa đang xảy ra ở khắp 
nơi trên Trái Đất, khi những chất thải loại này được 
t đến dìm thấy từ Bắc Cực cho ãy Alps rồi những 
nơi sâu thẳm nhất của đại dương. Các hạt vi nhựa 
có thể chứa hóa chất độc hại cũng như vi khuẩn gây 

hại cho các sinh vật biển.
Cuối năm 2020, một nghiên cứu công bố 

trên tạp chí  lần đầu tiên Environment International
ghi nhận sự tồn tại của các hạt vi nhựa trên cả mặt 
trong vào khoang ối lẫn màng đệm của nhau thai.

Một nghiên cứu năm 2015 ở Anh về thành 
phần các sản phẩm tẩy tế bào chết trên da mặt cho 
thấy chúng chứa từ 137.000 đến 2,8 triệu hạt vi 
nhựa mỗi chai.

Các hạt vi nhựa không phải vấn đề mới. 
Theo Chương trình Môi trường của Liên Hợp 
Quốc, năm 2012, vấn đề này vẫn còn tương đối ít 
người biết đến và hàng triệu người tiêu dùng chưa 
nhận thức được tác hại của hạt vi nhựa có trong các 
sản phẩm trên thị trường.

Hạt vi nhựa xâm nhập ngày càng nhiều 
vào các cơ quan

Con người cũng tiêu thụ các hạt nhựa này 
qua đường ăn uống và hô hấp, nhưng tác động lâu 
dài của chúng đối với sức khỏe con người vẫn chưa 
được đánh giá cụ thể.

Chưa có nghiên cứu nào trực tiếp đánh giá 
ảnh hưởng của vi nhựa với con người. Những 
nghiên cứu có sẵn cho đến nay thực hiện trên tế bào 
hoặc mô của con người tiếp xúc vi nhựa hoặc động 
vật như chuột cống. Và họ tin rằng vi nhựa là thứ 
đáng sợ, gây ảnh hưởng khủng khiếp đến con 
người. Chúng có thể hoạt động như chất gây kích 
ứng, giống cách mà sợi amiăng gây viêm phổi và 
gây ung thư. Vi nhựa cũng được cho là hoạt động 
như vật trung gian truyền vi sinh vật và hóa chất 
độc hại, gây ra nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Các nghiên cứu chỉ ra khả năng gây rối loạn 
chuyển hóa, nhiễm độc thần kinh cũng như gây ung 
thư của chất này. Nó đã được chứng minh là chất 
gây rối loạn nội tiết, can thiệp vào chức năng 
hormone bình thường và có khả năng gây tăng cân.

Một số chất dẻo nhất định, chẳng hạn chất 
chống cháy, được cho là cản trở sự phát triển não bộ 
của thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển não bình 
thường ở trẻ em. Đặc biệt, sự xâm nhập của các hạt 
này ngày càng nhiều trong cơ thể chúng ta.

Tháng 8/2020, nhóm chuyên gia tại Mỹ 
phát hiện hạt vi nhựa trong các mẫu phổi, gan, lá 
lách và thận được xét nghiệm ở quốc gia này. Đây 
là lần đầu tiên chất ô nhiễm loại này được tìm thấy 
ở nội tạng người. Họ cũng phát hiện hóa chất 
bisphenol A (BPA) trong tất cả 47 mẫu. Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) nhận xét BPA là 
chất “gây độc cho hệ sinh sản, phát triển và các hệ 
khác trong nghiên cứu trên động vật”.

Trong khi đó, các nghiên cứu trước đây 
cũng chỉ ra hạt vi nhựa trong phân của trẻ sơ sinh 
cao gấp 10 lần so với người lớn và trẻ được nuôi 
dưỡng bằng sữa bú bình đang nuốt hàng triệu hạt vi 
nhựa mỗi ngày.

Tháng 11/2021, nhóm nghiên cứu tại Đại 
học Hull (Anh) phát hiện chỉ riêng phòng khách có 
thể khiến chúng ta tiếp xúc với hơn 24.000 hạt vi 
nhựa mỗi ngày.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí 
Environmental Pollution ngày 11/10/2021 đã phát 

hiện các hóa chất tổng hợp phthalates có thể góp 
phần gây ra 91.000-107.000 ca tử vong sớm mỗi 
n  tại Mỹ trong nhóm tuổi 55-64 tuổi.ăm

Phthalates là nhóm lớn các hóa chất thường 
được sử dụng để làm mềm nhựa. Nó có trong đồ 
chơi, lớp phủ tường, chất tẩy rửa, dầu bôi trơn, bao 
bì thực phẩm, dược phẩm, túi chứa máu, đường 
ống truyền, hộp xốp đựng thức ăn.

Nó cũng là chất dùng trong các sản phẩm 
chăm sóc cá nhân như sơn móng tay, keo xịt tóc, 
kem đánh răng, kem dưỡng da sau cạo râu, xà 
bông, dầu gội, nước hoa… Loại phthalates phổ 
biến nhất được sử dụng trong các sản phẩm chăm 
sóc da là diethyl phthalates (DEP).

Sự can thiệp nội tiết tố của thai nhi đến từ 
các hóa chất trong sản phẩm chúng ta sử dụng hàng 
ngày. Chúng được gọi là các hóa chất gây rối loạn 
nội tiết (EDC). Chúng ta tiếp xúc chúng qua ăn 
uống, hít thở, sản phẩm bôi lên da. Trong nhiều 
trường hợp, nó được gọi là “hóa chất có ở khắp mọi 
nơi”, bởi rất khó để tìm một sản phẩm trong thế 
giới hiện đại không chứa hóa chất phthalates.

Theo Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường 
Quốc gia Mỹ, ngay cả khi có sự tiếp xúc gián đoạn, 
phthalates cũng gây ra các tác động sinh học đáng 
kể. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra phthalates 
có mối liên hệ mật thiết với vấn đề sinh sản như dị 
tật bộ phận sinh dục, teo tinh hoàn ở bé trai, giảm 
lượng tinh trùng, nồng độ testosterone ở nam giới 
trưởng thành. Nó cũng liên quan bệnh béo phì ở trẻ 
em, hen suyễn, vấn đề tim mạch, ung thư khác.

Trong cuốn sách (tạm dịch: Countdown 
Đếm ngược) của nhà dịch tễ học, tiến sĩ Shanna 
Swan, Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai ở New 
York, Mỹ, sự hiện diện của phthalate, chất thường 
được tìm thấy trong các hạt vi nhựa là thủ phạm 
được cho là gây tình trạng tỷ lệ sinh giảm.

Phthalate tác động đến bộ phận sinh dục 
của con người bằng cách thay đổi hệ thống nội tiết 
sản xuất hormone. Kết quả, nhiều bé trai được sinh 
ra với bộ phận sinh dục ngắn, nhỏ.

Tiến sĩ Swan đã nghiên cứu về hội chứng 
phthalate trên chuột. Bào thai tiếp xúc hóa chất làm 
tăng nguy cơ teo bộ phận sinh dục của chuột khi 
chào đời. Ở người, bà Swan phát hiện trẻ sơ sinh 
nam tiếp xúc hóa chất khi còn trong bụng mẹ nhiều 
khả n “cậu nhỏ” ngắn hơn.ăng có 

Tiến sĩ Swan báo động đến năm 2045, hầu 
hết cặp vợ chồng buộc phải sử dụng các phương 
pháp hỗ trợ sinh sản để có con, thay vì đậu thai tự 
nhiên. Hiện nay, chúng ta có thể dựa vào hai cách 
để xác minh sản phẩm đó có chứa hạt vi nhựa hay 
không.

- Xem thành phần trong sản phẩm sử dụng 
có  chứa  Po lye thy lene ,  Po lypropy lene , 
Polyethylene terephthalate,  Poly(methyl 
methacrylate), Polystyrene, Axit polylactic 
(PLA).

- Sử dụng phần mềm quét mã vạch sản 
phẩm sẽ biết được chúng đó có hạt vi nhựa hay 
không, mang tên  (được “ Beat the microbeads”
phát triển  ■bởi UNEP).
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Kho báu triều Nguyễn ở 
kinh đô Paris

háng 7.1886, phân nửa kho báu Ttriều Nguyễn được chuyển từ Huế 
vào Sài Gòn, rồi từ đây được đưa 

xuống tàu đi Marseille và chuyển tới Paris (Pháp).
Bộ trưởng Tài chánh Pháp Sadi Carnot (về 

sau làm Tổng thống)
Ở biến động ngày 5.7.1885, trong mấy 

trăm người đi theo đoàn xa giá rời bỏ kinh thành 
Huế, Phụ chánh Nguyễn Văn Tường là một trong 
những người quay lại sớm nhất. 

Theo tài liệu của người Pháp, ngay buổi 
sáng hôm đó, ông đã quay lại, ghé nhà Giám mục 
Caspar ở Kim Long, nhờ đưa trở về gặp tướng De 
Courcy. Và chiều hôm ấy, ông đã có mặt ở Huế.

Ngay sau đó, Tông nhơn phủ (Hội đồng 
hoàng tộc) đã họp tại Tòa Khâm sứ, tất nhiên là 
dưới sự dẫn dắt của tướng De Courcy, để chọn ra 
một phủ Phụ chánh lâm thời do Thọ Xuân vương 
làm chủ tịch. 

Bên cạnh đó, một Cơ mật viện do Nguyễn 
Văn Tường làm chủ tịch cũng được thành lập gồm 
những Thượng thư cũ không có tinh thần chống 
Pháp.

Tỷ lệ phân chia 50/50
Tất nhiên trong những ngày này, kho báu 

triều Nguyễn còn lại tại kinh thành và việc thu hồi 
số của cải trên đường di tản của vua Hàm Nghi là 
những vấn đề trọng yếu nhất đối với De Courcy. 
Bước đầu, ông ta tìm thấy 76.212 thỏi bạc, mỗi thỏi 
(nén) nặng 10 lạng; trên 10 ngàn nén vàng và 4 
ngàn tiền đồng, phù hiệu các loại.

Chỉ 3 ngày sau khi vua Hàm Nghi rời khỏi 
kinh thành Huế, tức ngày 8.7.1885, viên Thống 
tướng này đã liên lạc với Bộ Chiến tranh ở Paris, 
báo cáo tình hình kho báu triều Nguyễn với một 
khối lượng vàng, bạc khổng lồ. 

Ông ta đề nghị dành một phần kho báu này 
để trang trải chi phí tổ chức “đạo quân người bản 
xứ” và bày tỏ ý kiến là chính quốc cần cử sang Việt 
Nam những người có thẩm quyền giải quyết vấn đề 
của cải cùng các tài sản có tính nghệ thuật.

Trong lúc chờ đợi một giải pháp dứt khoát 
về kho báu triều Nguyễn, De Courcy vẫn giữ quyền 
quản lý số tài sản kếch xù đó. Ngày 19.9.1885, 
nhân lễ tấn tôn của ông hoàng Chánh Mông với 
niên hiệu Đồng Khánh, viên tướng này ban thưởng 
cho mỗi sĩ quan và binh lính Pháp một đồng tiền 
vàng to lấy từ trong cung điện. 

Đối với những vật dụng có tính nghệ thuật 
mà người Pháp lúc đó gọi là “trésors artistiques” 
(bảo vật nghệ thuật), ông ta cho trả lại tân vương 
Đồng Khánh. 

Trong số những bảo vật được trao trả công 
khai, có các ấn bằng vàng và ngọc bích của các vua 
đời trước, các kim sách (sách vàng) của triều đình. 
Việc làm này được ông ta thông báo trước với Bộ 
Chiến tranh ở Paris qua một điện tín gửi đi ngày 
14.9.1885.

Không lâu sau, bỗng nhiên vấn đề kho báu 
triều Nguyễn trở thành mối quan tâm đặc biệt của 
ba bộ trong chính phủ Pháp cùng lúc, đó là Bộ Hải 
quân và Thuộc địa, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh. 
Sau những cuộc thảo luận và tranh cãi kéo dài, cuối 
cùng vào tháng 1.1886, ba bộ trên đạt thỏa thuận 
chung như sau:

- Giao trả lại cho tân vương Đồng Khánh 
phân nửa kho báu (việc này được Tổng trú sứ Paul 
Bert thực hiện vào tháng 5.1886).

- Phân nửa còn lại được dành bồi hoàn cho 
công khố Pháp đã ứng trước để tiến hành các hoạt 
động quân sự và đài thọ các chi phí quản lý cho bộ 
máy bảo hộ ở Trung và Bắc kỳ.

Thỏa thuận đạt được từ tháng 1.1886, song 
phải chờ đến 6 tháng sau mới được thực hiện.

Kho báu sang Paris
Tháng 7.1886, phân nửa kho báu triều 

Nguyễn được chuyển từ Huế vào Sài Gòn, rồi từ 
đây được đưa xuống tàu đi Marseille (Pháp) trong 
206 rương được niêm phong cẩn thận.

Ngày 6.10.1886, chúng được đưa tới ga 
Marseille rồi cho lên 4 toa tàu được niêm chì cẩn 
thận. Nha Tiền tệ thuộc Bộ Tài chánh ở Paris được 
thông báo về chuyện này và các viên chức của Nha 
túc trực sẵn ở ga để gỡ niêm phong và cân các 
rương vàng bạc. 

Trước tiên, họ lập biên bản về 192 rương có 
đánh dấu. Về bạc, họ lập biên bản ghi nhận 38.106 
thỏi, với trọng lượng chung 14.631 kg, mất 27 thỏi 
so với danh sách ban đầu. Họ cũng xác định có một 
số lượng khá nhiều thỏi bạc có lẫn cát, do kỹ thuật 
đúc tạo nên. 

Việc tiếp theo của các viên chức Nha Tiền 
tệ là lập biên bản với 14 rương của cải có ghi dấu O 
(chữ tắt của OR trong tiếng Pháp nghĩa là vàng). 
Các rương này chứa 7.635 thỏi vàng và tiền, với 
trọng lượng chung hơn 1.335 kg. Ngày 
19.10.1886, các viên chức này lập biên bản chính 
thức trình cho Giám đốc Nha Tiền tệ Jean-Louis 
Ruau.

Ruau nhanh chóng nhận ra rằng khối lượng 
của cải mà ông ta quản lý không chỉ là vàng, bạc, 
tiền đồng mà còn là những sản phẩm có giá trị lịch 
sử. Ông ta đòi hỏi phải có một người rành chữ Hán, 
hoặc ít nhất biết đọc những chữ khắc trên các thỏi 
vàng và bạc, để giúp làm sáng tỏ hơn số tài sản mà 
cơ quan của ông ta có trách nhiệm quản lý.

Ngày 2.11.1886, Bộ trưởng Tài chánh Sadi 
Carnot (về sau làm Tổng thống Pháp) thông báo 
cho Ruau biết là ông ta đã mời được một chuyên 
gia có tên Gabriel Devéria để đọc các chữ khắc trên 
các thỏi vàng, bạc và tiền tệ lưu hành tại Việt 
Nam... ■

Lý Thái Tông: Vị minh quân 
có 7 nốt ruồi như sao thất tinh

ua Lý Thái Tông có tên là Lý Phật VMã, sinh ra ở chùa Duyên Ninh 
thuộc cố đô Hoa Lư. Là con trai 

trưởng của vua Lý Thái Tổ và bà Lê Thị Phất Ngân 

(con gái vua Lê Đại Hành và Dương Vân Nga). Lúc 
mới sinh Lý Phật Mã đã có tướng lạ, sau gáy có 7 
nốt ruồi chụm lại như chòm sao thất tinh bắc đẩu.

Đại Việt Sử ký Toàn thư mô tả rằng:
Vua có bảy cái nốt ruồi sau gáy, như sao 

thất tinh. Khi còn nhỏ cùng trẻ con chơi đùa, có thể 
sai bảo được chúng, bắt chúng đi dàn hầu trước sau 
và hai bên như nghi vệ các quan theo hầu vua. Thái 
Tổ thấy thế vui lòng, nhân nói đùa rằng: “Con nhà 
tướng nên bắt chước việc quân, cần gì phải kẻ rước 
người hầu?”. Vua trả lời ngay rằng: “Kẻ rước 
người hầu thì có xa lạ gì với con nhà tướng? Nếu xa 
lạ thì sao ngôi vua không ở mãi họ Đinh mà lại về 
họ Lê, đều do mệnh trời thôi”. Thái Tổ kinh lạ, từ 
đấy càng yêu quý hơn. Khi Thái Tổ nhận nhường 
ngôi, lập làm Đông cung thái tử.

Vua Lý Thái Tông được xem là vị vua tài 
năng, khởi đầu cho thời kỳ thịnh trị của nhà Lý. 
Trải qua “loạn tam Vương”, đánh dẹp Chiêm 
Thành, Ai Lao, hay loan họ Nùng, tất cả đều bách 
chiến bách thắng.

Đại Việt Sử ký Toàn thư có ghi chép rằng: 
“Vua là người trầm mặc, cơ trí, biết trước mọi việc, 
giống như Hán Quang Vũ đánh đâu được đấy, công 
tích sánh với Đường Thái Tông.”

Là người có niềm tin vào Phật giáo, Vua 
nhân từ với các quan lại, cũng như hoàng thân quốc 
thích. Trong “loạn tam Vương”, dù các các Vương 
phạm tội phản nghịch cướp ngôi, theo phép tắc thì 
bị khép tội chết, nhưng Vua không chỉ tha chết mà 
còn phục chức cho họ (duy chỉ có Vũ Đức Vương 
bị mất lúc giao tranh).

Khi Chiêm Thành liên tục quấy nhiễu vào 
biên cương, lại không cử sứ đến, Lý Thái Tông 
quyết định thân chinh đánh Chiêm Thành. Đại Việt 
thắng trận, nhưng chiến tranh khiến người Chiêm 
chết nhiều, Vua động lòng thương, lệnh cho quân sĩ 
không được tùy ý giết hay quấy nhiễu người 
Chiêm, ai trái lệnh sẽ dựa theo quân pháp mà trị tội.

Dù thân chinh đánh trận, nhưng Vua vẫn 
nghe ngóng tình hình trong nước, hễ biết nơi nào 
người dân bị đói kém là Vua hạ lệnh giảm thuế cho 
dân vùng đấy suốt mấy năm liền.

Lý Thái Tông cũng rất quan tâm tới việc 
nông nghiệp. Vua từng thân hành ra cửa Bồ Hải để 
tiến hành lễ cày ruộng Tịch điền. Ông tế Thần 
Nông, tế xong tự mình cầm cày xuống ruộng. Các 
quan can rằng: “Đó là việc của nông phu, bệ hạ việc 
gì phải làm thế?”. Thái Tông đáp rằng: “Trẫm 
không tự cày cấy thì lấy gì mà có xôi cúng, lại lấy gì 
cho thiên hạ noi theo?” Nói xong Vua đẩy cày ba 
lần mới thôi.

Vua còn xây dựng chùa Diên Hựu, ngày 
nay thường bị hiểu lầm là Chùa Một Cột. Tên chùa 
Diên Hựu mang ý nghĩa là “phúc lành dài lâu” hay 
“phước bền dài lâu”.

Vua Lý Thánh Tông trị quốc nhân từ, dùng 
Phật giáo để giáo hóa muôn dân, khiến Giang Sơn 
ngày càng cường thịnh, thiên hạ thái bình.

Sử thần Ngô Sĩ Liên đánh giá rằng: “Tấm 
lòng ấy của vua cũng như tấm lòng của Tống Thái 
Tổ chăng? Truyền ngôi được lâu dài là phải lắm”. ■ 
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Giải mã thành công bí mật 
về nguồn gốc của Cái Chết Đen

Nhóm chuyên gia phát hiện mối liên 
kết giữa làn sóng tăng đột biến số 
người chết tại nghĩa trang ở 

Kyrgyzstan vào những năm 1300 và đại dịch Cái 
Chết Đen trong lịch sử.

Theo Guardian, các nhà nghiên cứu tại 
Viện Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck, 
Leipzig, ức, khẳng ịnh họ ã giảiĐ đ đ  đáp được bí ẩn 
tồn tại gần 700 năm về nguồn gốc của Cái Chết 
Đen - đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử. Cái 
Chết Đen là từ dùng để mô tả ảnh hưởng mà đại 
dịch dịch hạch đã gây ra cho các quốc gia châu Âu, 
Á, Bắc Phi vào giữa thế kỷ XIV.

Bắt nguồn từ Trung Á
Ít nhất hàng chục triệu người ã chết khi đ

bệnh dịch hạch hoành hành khắp các lục địa. 
Nguyên nhân trước đây được cho là virus phát tán 
dọc theo các tuyến đường thương mại. Bất chấp 
những nỗ lực ráo riết để tìm ra nguồn gốc của làn 
sóng bùng phát này, trong hàng tr m n m, bằng ă ă
chứng ít ỏi khiến câu hỏi này bị bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, cách ây ít ngày, nhóm chuyên đ
gia tại ức ã giải mã thành công bí mật về nguồn Đ đ
gốc của đại dịch chết chóc nhất hành tinh. Phát hiện 
này được công bố trên tạp chí Nature  ngày 15/6.

Giáo sư Johannes Krause, Viện Nhân 
chủng học Tiến hóa Max Planck ở Leipzig, ức, Đ
cho biết: “Về cơ bản, chúng tôi ã xác đ định được 
nguồn gốc, thời gian và không gian gây ra đợt dịch 
cách đây 700 năm. Chúng tôi không chỉ tìm thấy tổ 
tiên của Cái chết òn là tổ tiên của phần lớn đen mà c
các chủng bệnh dịch đang lây lan trên thế giới ngày 
nay”.

Nhà sử học Philip Slavin, ại học Stirling Đ
ở Scotland, ồng tác giả, nói: “Phát hiện của chúng đ
tôi cho thấy Cái Chết en bắt nguồn từ Trung Á Đ
vào những n m 1330 và lan sang nhiều lục ịa”. Họ ă đ
khẳng ịnh iều này sau khi phát hiện bằng chứng đ đ
của sự gia t ng ột biến số người chết vào cuối ă đ
những n m 1330 tại hai nghĩa trang gần hồ Issyk-ă
Kul, ở phía ông Kyrgyzstan ngày nay.đ

Nhóm chuyên gia ã tìm thấy dấu vết DNA đ
cổ đại của vi khuẩn dịch hạch Yersinia pestis từ 
răng của 3 phụ nữ được chôn cất trong khu nghĩa 
trang ở thung lũng Chüy, gần hồ Issyk Kul, dưới 
chân núi Tian Shan. Những người này qua đời vào 
năm 1338-1339. Các ca tử vong sớm nhất được ghi 
nhận ở những nơi khác trong đại dịch là vào năm 
1346.

Phát hiện nguồn gốc của hầu hết dịch 
hạch ngày nay

Theo  việc tái tạo bộ gene của mầm Reuters,
bệnh cho thấy chủng vi khuẩn này không chỉ phát 
sinh vi khuẩn gây ra Cái Chết en hoành hành ở Đ
châu Âu, Á, Trung ông và Bắc Phi mà còn là Đ
nguồn gốc của hầu hết chủng bệnh dịch hạch tồn tại 
ngày nay.

Trong số 467 bia mộ có niên ại từ n m đ ă

1248 ến n m 1345, GS Slavin phát hiện số người đ ă
chết t ng lên ột biến vào niên ại 1338-1339 với ă đ đ
118 bia mộ. Chữ khắc trên một số bia mộ ề cập đ
nguyên nhân cái chết là “ ”mawtānā . Đây là thuật 
ngữ tiếng Syriac có nghĩa “bệnh dịch hạch”.

Nghiên cứu sâu hơn ã chỉ ra các đ địa điểm 
đ được khai quật vào cuối những năm 1880, với ã 
khoảng 30 bộ xương được di dời khỏi mộ của họ. 
Sau khi nghiên cứu nhật ký của các cuộc khai quật, 
GS Slavin và cộng sự lần lượt phát hiện một số hài 
cốt, liên kết chúng với những bia mộ cụ thể tại 
nhiều nghĩa trang.

Sau ó, những mẫu vật này ược chuyển đ đ
cho chuyên gia về DNA cổ ại là TS Krause và đ
tiến sĩ Maria Spyrou tại ại học Tübingen, ức. Đ Đ
Họ chiết xuất vật liệu di truyền từ r ng của 7 người ă
được chôn cất tại các nghĩa trang. Ba trong số 
chúng chứa DNA của , vi khuẩn gây Yersinia pestis
ra bệnh dịch hạch.

Phân tích ầy ủ bộ gene vi khuẩn cho thấy đ đ
nó là tổ tiên trực tiếp của chủng gây ra Cái Chết 
Đ đen ở châu Âu. Từ ây, họ kết luận những người 
này chính là người mang mầm bệnh gây ra cái chết 
cho hơn 50% dân số của lục ịa này sau ó.đ đ

Theo nhóm chuyên gia, họ hàng gần nhất 
còn sống của chủng virus dịch hạch gây Cái Chết 
Đen đ được tã ìm thấy trong các loài gặm nhấm 
cùng khu vực.

Cái Chết en là ại dịch chết chóc nhất Đ đ
từng ược ghi nhận. GS Slavin cho biết nó ã giết đ đ
chết 50-60% dân số ở các khu vực Tây Âu và 50% 
ở Trung Đông, tương đương khoảng 50-60 triệu ca 
tử vong. Đặc biệt, số người chết ở Caucasus, Iran 
và Trung Á gần như đ đ“không thể ếm ược”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 3.248 trường 
hợp ã đ được báo cáo trên toàn thế giới từ năm 2010 
đến 2015, gây ra cái chết cho 584 người. CHDC 
Congo, Madagascar và Peru là những nước chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh Mỹ (CDC), người dân thường mắc bệnh 
dịch hạch hoặc nhiễm trùng huyết sau khi bị bọ 
chét mang vi khuẩn này cắn. Chúng ta cũng có thể 
mắc bệnh khi tiếp xúc ộng vật mang trùng.đ  ■

C ă n  b ệ n h  k h i ế n  h ơ n 
100.000 người chết mỗi năm 
đang lan khắp thế giới

Nghiên cứu mới cho thấy vi khuẩn 
thương hàn kháng thuốc từ Nam Á 
đ ăm quốc gia ã xâm nhập hàng tr

trên toàn cầu. Các nhà khoa học nó có thể gây ra 
mối đe dọa toàn cầu.

Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí 
The Lancet Microbe, bệnh thương hàn kháng thuốc 
đã thoát khỏi Nam Á và “vượt biên” sang các quốc 
gia khác gần 200 lần trong suốt 3 thập kỷ qua. 
Nhóm chuyên gia tại ại học Stanford, Mỹ, cảnh Đ
báo mối e dọa toàn cầu ang ngày càng gia t ng về đ đ ă
các bệnh nhiễm trùng có thể kháng thuốc kháng 
sinh.

Bloomberg ă đ cho hay từ n m 2014 ến 2019, 
các nhà khoa học ã giải mã trình tự bộ gene của đ
3.489 ca nhiễm vi khuẩn gây thương hàn S.Typhi. 
C n bệnh này giết chết 100.000 người mỗi n m.ă ă

Nhóm chuyên gia sử dụng dữ liệu từ 4 quốc 
gia chịu gánh nặng nghiêm trọng từ thương hàn là 
Bangladesh, Ấn ộ, Nepal, Pakistan, kết hợp với Đ
phân tích 4.169 mẫu gene từ 70 quốc gia trong 113 
n m. ây là nghiên cứu lớn nhất thuộc lĩnh vực ă Đ
này.

Kết quả cho thấy phương pháp iều trị đ
nhằm hạn chế vi khuẩn thương hàn kháng thuốc ở 
Nam Á ã có hiệu quả nhưng ây vẫn là vấn ề toàn đ đ đ
cầu. Số lượng chủng vi khuẩn có thể vô hiệu hóa 
macrolit, quinolone - 2 loại kháng sinh quan trọng - 
đ ăng mạã t nh và thường xuyên lây lan sang các 
quốc gia khác.

Trong nhiều n m, các nhà khoa học tìm ă
cách chế ngự loại vi khuẩn gây thương hàn kháng 
thuốc bằng những kháng sinh mạnh nhất. Theo một 
nghiên cứu ược công bố vào tháng 1, các bệnh đ
kháng thuốc ã giết chết nhiều người hơn cả HIV đ
hoặc sốt rét vào n m 2019. iều này ược minh ă Đ đ
chứng qua ợt gia t ng ca nhiễm trùng ở Mỹ, bùng đ ă
phát nấm chết người ở Ấn ộ n m 2020. Ấn ộ Đ ă Đ
cũng là nơi có tình trạng lạm dụng thuốc kháng 
sinh ở người và ộng vật ngày càng trầm trọng hơn đ
do iều kiện vệ sinh kém.đ

Ảnh minh họa
PGS Jason Andrews, ại học Stanford, tác Đ

giả chính của nghiên cứu, cho biết phát hiện này 
“thực sự gây lo ngại”. Ông khuyến cáo các biện 
pháp phòng ngừa cần được thực hiện ngay, đặc biệt 
ở quốc gia có nguy cơ cao.

“Thực tế, các chủng S. Typhi kháng thuốc 
đã lan rộng ra toàn cầu rất nhiều lần. Nó nhấn mạnh 
việc kiểm soát thương hàn và kháng kháng sinh nói 
chung phải là vấn ề toàn cầu chứ không phải chỉ đ
một vài quốc gia”, ông nói.

Các bộ gene của S. Thyphi chỉ gồm một 
phần nhỏ của tất cả trường hợp sốt thương hàn trên 
thế giới. iều ó ồng nghĩa quy mô của sự lây lan Đ đ đ
loại vi khuẩn này và tình trạng kháng thuốc trên 
toàn cầu nghiêm trọng đến mức nào. ■ 
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Hàng triệu người đàn ông 
thừa nhận rằng họ không ổn với 
xếp hạng sức khỏe tinh thần chỉ 
đạt 6/10

Cứ ba người đàn ông thì có một người 
thường xuyên cảm thấy cô đơn - 
nhưng gần một nửa chưa bao giờ mở 

lòng với bất kỳ ai về cảm giác của họ, với vấn đề 
sinh sản là chủ đề bị né tránh nhiều nhất.

Hàng triệu người đàn ông đã nói rằng họ 
không ổn - cảm thấy xuống tinh thần trung bình ba 
lần một tuần. Một cuộc thăm dò với 2.000 nam giới 
cho thấy họ đánh giá sức khỏe tinh thần của mình 
trung bình là 6 trên 10 - nhưng những người trẻ ở 
độ tuổi 18 lại cảm thấy chỉ là 5 trên 10.

Để đối phó với tình trạng sức khỏe thể chất 
(26%), thói quen ăn uống kém (20%) và áp lực 
trong công việc (20%) là một trong những lý do 
hàng lộn với sức khỏe đầu khiến nam giới phải vật 
tinh thần của họ trong 12 tháng qua.

Những người khác cho rằng họ không ở trong 
một mối quan hệ, những thay đổi trong cuộc sống 
như sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân và việc dành thời 
gian trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến cuộc 
sống chung của họ.

Nhưng 44% chưa bao giờ mở lòng với ai đó về 
cảm giác của họ, với 1/3 (32%) thường xuyên cảm 
thấy cô đơn. Và 35% chủ động tránh nói chuyện 
với người khác về tình trạng tinh thần của họ. 
Nghiên cứu được NIVEA MEN ủy quyền như một 
phần của chiến dịch “Sức mạnh về con số” - hợp 
tác cùng với Talk Club, nhằm mục đích cung cấp 
cho nam giới công cụ để bắt đầu cuộc trò chuyện và 
kiểm tra cảm xúc của họ bằng cách tự hỏi bản thân 
và những người khác, “Bạn đang cảm thấy như thế 
nào? Trên thang số 10?”.

Ảnh minh họa
Ben Akers, người đồng giám đốc điều hành và 

đồng sáng lập Talk Club cho biết: “Hầu hết đàn ông 
cảm thấy khó khăn khi cởi mở về cảm xúc của họ. 
Nhưng chỉ cần trả lời “Bạn có khỏe không? Trên 
thang số 10?” sẽ cung cấp cho họ một cách để bắt 
đầu.

“Chúng tôi dường như chăm sóc những chiếc 
xe của mình tốt hơn tâm trí của chính bản thân”.

“Nhưng nói về những lo lắng của chúng ta 
thường xuyên sẽ giúp giải phóng áp lực, cho phép 

chúng ta trở nên thoải mái hơn về mặt tinh thần, và 
nhờ đó mà tinh thần mạnh mẽ hơn”.

“Cung cấp một cái gì đó mang tính dịch vụ 
một cách thường xuyên sẽ làm cho một thứ g đó ít ì 
có khả năng bị hỏng hơn”.

“Hãy nhớ rằng các con số của chúng tôi thay 
đổi là điều không sao - điều đó là đáng được mong 
đợi - nhưng hiểu l điều ý do tại sao và có thể nói về 
đó, mới là điều có thể cải thiện chúng”.

Nghiên cứu cũng cho thấy các sự kiện xã hội 
khiến 2/3 nam giới cảm thấy lo lắng, trong đó 2/3 
cảm thấy căng thẳng ở nơi làm việc.

Tuy nhiên, hơn bảy phần mười cảm thấy thư 
thái hơn khi ở nhà vào cuối tuần và 63% cảm thấy 
bình tĩnh hơn khi đi chơi với bạn bè.

Chánh niệm và tập thể dục thường xuyên, 
cũng như hít thở và thiền định, là một trong những 
cách phổ biến hơn để nam giới duy trì sức khỏe tinh 
thần tốt của họ. Và bốn phần mười trong số những 
người từ 35 đến 40 tuổi đã đến gặp bác sĩ đa khoa 
để thảo luận về tình trạng sức khỏe tinh thần của 
họ. Tuy nhiên, cũng có gần bốn trong số mười 
người cảm thấy có thể mở lòng với một người bạn 
thân hoặc thành viên gia đình về cảm xúc của họ.

Nhưng trong khi nhiều người muốn nói 
chuyện với người khác, thì gần một nửa (47%) cảm 
thấy không thoải mái khi hỏi những người đàn ông 
khác về cuộc đấu tranh của họ - với vấn đề sinh sản 
là chủ đề chủ yếu mà họ né tránh.

Các chủ đề khác mà đàn ông lo lắng khi thảo 
luận bao gồm nghiện ngập, thói quen ăn uống và 
rụng tóc. Khi được hỏi tại sao họ tránh những cuộc 
trò chuyện như vậy, 1/5 cho biết họ không muốn 
những người thân thiết nhìn thấy khía cạnh dễ bị 
tổn thương của họ hoặc bị đánh giá bởi hành động 
của họ, trong khi 18% tin rằng họ có thể tự mình 
giải quyết những vấn đề của mình.

Nghiên cứu được thực hiện thông qua OnePoll 
cho thấy hơn một nửa số nam giới (57%) muốn 
nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn cho những người 
đang gặp khó khăn với sức khỏe tinh thần của họ. 
Nhiều người coi việc trò chuyện thường xuyên với 
bạn bè và gia đình (30%), nói về cảm xúc của bạn 
với người khác (27%) và cắt giảm rượu (22%) là 
những cách tốt để họ có thể duy trì thể lực tinh thần.

Emily Marcham, đến từ NIVEA MEN cho 
biết: “Chúng tôi rất buồn khi biết nhiều người đàn 
ông đang phải vật lộn với sức khỏe tinh thần của họ 
và không thoải mái với những suy nghĩ cởi mở”.

“Với hy vọng giảm tỷ lệ cô đơn bằng cách giúp 
nhiều nam giới và trẻ em trai bắt đầu cuộc trò 
chuyện nhiều hơn, NIVEA MEN đã kết hợp với 
Talk Club để cung cấp các công cụ hữu ích giúp mở 
đầu cuộc trò chuyện”.

“Tất cả bắt đầu bằng việc trả lời một câu hỏi: 
“Bạn có khỏe không? Trên tháng số 10?”. Vì vậy, 
tại sao không thử nó ngay bây giờ?”.

“Hãy kiểm tra chính mình và kiểm tra với 
những người xung quanh bạn, bởi vì có một sự thật 
là thường xuyên kiểm tra và cởi mở sẽ giúp chúng 
ta mạnh mẽ hơn”.

NHỮNG ĐIỀU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

SỨC KHỎE TINH THẦN CHO NAM GIỚI 
TRONG 12 THÁNG QUA:

- Tình trạng sức khỏe
- Thói quen ăn uống kém
- Thời hạn/áp lực công việc
- Tình trạng mối quan hệ
- Mục tiêu cuộc sống v.d. sự nghiệp, hôn nhân, 

thế chấp
- Cuộc sống thay đổi, v.d: có con, thăng chức
- Phương tiện truyền thông xã hội
- Nghiện ngập
- Kế hoạch thể dục
- Rụng tóc. ■

Phát hiện ung thư vú từ vết 
mụn trên ngực

Siobhan Harrison, 24 tuổi, cho rằng vết 
sưng ở ngực là mụn và cố gắng nặn nó. 
Nhưng khi đến viện, cô được chẩn đoán 

mắc ung thư vú giai đoạn hai.
Theo  Siobhan Harrison, 24 tuổi, ở  Insider,

South Wales, Anh, đã được cắt bỏ khối u, sau đó 
đông lạnh trứng trước khi trải qua 12 đợt hóa trị, 
bởi việc này có thể giảm khả năng sinh sản. Đến 
đầu 2022, cô được xạ trị 2 tuần/lần để tránh ung thư 
tái phát. Sau hai năm chiến đấu với căn bệnh, cô 
vẫn được theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm 
nếu bất kỳ tế bào ung thư nào quay trở lại. Nữ bệnh 
nhân chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo với 
phụ nữ trên toàn cầu không nên bỏ qua bất kỳ triệu 
chứng bất thường nào ở ngực.

Siobhan Harrison tâm sự với  “Tôi Yahoo:
chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mắc ung thư ở 
tuổi trẻ như vậy. Đó là cú sốc với tôi và gia đình. 
Tôi muốn cảnh báo tới tất cả phụ nữ nên kiểm tra 
ngực thường xuyên và thông báo với bác sĩ ngay 
nếu có điều gì bất thường”.

Thời điểm Harrison phát hiện vết sưng trên 
ngực đầu tiên là vào tháng 12/2020. Khi đó, cô cố 
nặn nó ra nhưng vết sưng chuyển sang màu thâm 
tím, to dần lên. Harrison quyết định tới gặp bác sĩ.

Sau khi làm xét nghiệm, kết quả cho thấy khối 
u mà Harrison tưởng là mụn có thể là ung thư. Dịch 
vụ Y tế Công cộng Anh đưa cô vào danh sách chờ 
sinh thiết.

Tháng 6/2021, nhận được kết quả sinh thiết, 
nữ bệnh nhân không khỏi sốc. Cô nói: “Tôi đã bán 
tin bán nghi và mong nó là u nang hoặc cái gì đó 
lành tính. Nhưng trái ngược với mong đợi, khối u là 
ung thư vú giai đoạn hai. Nghĩa là nó đã phát triển 
sang các mô lân cận, nhưng chưa di căn đến các cơ 
quan khác”.

“Tôi rất buồn. Nó phát triển rất nhanh và kích 
thước đã lớn hơn 2cm. Các bác sĩ đặt lịch phẫu 
thuật cho tôi gần như ngay sau đó một tuần. Mọi 
việc diễn ra quá nhanh”, nữ bệnh nhân chia sẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
Dịch bệnh, 9% trường hợp ung thư vú xảy ra ở phụ 
nữ dưới 45 tuổi. ■ 
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Hạnh phúc khi ta có nhau 
trong đời

Mấy hôm nay, đêm nào cô cũng 
khóc. Cô tự hỏi tại sao mình phải 
khổ sở như thế này. Cứ mỗi lần 

nghĩ đến tương lai, cô lại thấy lo lắng và tủi thân. 
Dù cố gắng lạc quan, cô cũng không thể ngăn 
những giọt nước mắt trào ra…

Cô và anh cưới nhau đã được hai năm. Anh 
là người đàn ông chính chắn, giàu nghị lực và yêu 
thương vợ hết lòng.

Cô luôn nghĩ mình thật may mắn khi có anh 
trong đời. Cuộc sống tự lập ở một thành phố lớn tuy 
khó khăn nhưng anh và cô đều tin tưởng rằng mình 
có thể vượt qua.

Hằng đêm, anh ôm chặt lấy cô thì thầm:
- Khi nào có được ngôi nhà mới, mua cho 

em một chiếc xe, còn anh thi đậu cao học, mình sẽ 
có con. Con chúng mình phải sống thật đầy đủ chứ 
không khổ như ba mẹ nó.

Lần nào cũng vậy, cô luôn làm theo những 
đề nghị của anh. Từ từ sinh con cũng hợp lý, bởi cô 
cũng muốn trau dồi thêm kiến thức để phục vụ 
công việc.

Tuy thế, mỗi lần nhìn các chị xung quanh 
có con, những đứa trẻ kháu khỉnh, ngoan ngoãn, cô 
rất khao khát. Thế rồi, một hôm cô bỗng giật mình 
vì đã trễ chu kỳ kinh ba ngày mà chưa thấy dấu hiệu 
gì. Cô nghĩ: “Chắc tại dạo này mình hay suy nghĩ 
nhiều, căng thẳng nên mới thế”.

Bốn ngày, năm rồi sáu ngày cũng không 
thấy gì, cảm giác lo sợ dâng lên. Anh có hỏi nhưng 
cô không dám nói.

Cô bần thần suốt mấy ngày liền. Các chị 
trong công ty và cả mẹ cũng cho rằng cô đã có thai. 
“Chắc là đúng rồi. Từ lúc dậy thì đến giờ mình có bị 
như thế này lần nào đâu”, cô nghĩ vậy, và đinh ninh 
mình sắp có con.

Không thể giữ mãi ý nghĩ ấy trong đầu, cô 
tâm sự với chồng. Nghe vợ bảo mình dường như có 
thai, anh nằm im không nói lời nào. Cô chờ đợi ý 
kiến của anh mà tưởng một thế kỷ đang trôi qua. Cô 
nín thở đến độ lồng ngực muốn nổ tung, nhưng anh 
vẫn nằm đấy, mặt quay vào tường bất động.

Không thể kiên nhẫn hơn, cô lay anh dậy. 
Khuôn mặt thẫn thờ, anh chỉ nói mỗi một câu:

- Anh không tin em nữa, em đã lừa dối anh!
Đêm ấy, cô gần như thức trắng. Chiếc gối 

ướt đẫm nước mắt. Đau khổ, tuyệt vọng, tủi thân... 
Nhiều cảm giác pha trộn. Tim cô nhói lên liên hồi 
vì hờn dỗi và vì thương đứa bé. Không hiểu sao cô 
thương nó đến thế.

Trong đầu cô, hình ảnh đứa con hiện ra rõ 
mồn một. Nó mang tất cả đặc điểm của những đứa 
trẻ mà cô thích: bụ bẫm, lém lĩnh... Nước mắt cô lại 
trào ra khi nghĩ rằng anh không hề muốn có đứa 
con này.

Cuộc sống gia đình nhỏ bé của cô ngày nào 
đầy ắp tiếng cười, nay sao ngột ngạt và buồn bã 
quá. Hai vợ chồng đi làm cả ngày. Từ sáng đến 
chiều mới gặp nhau, thế mà anh chẳng thèm nói với 
vợ một câu.

Hai rồi ba ngày trôi qua. Hai con người 
trong một ngôi nhà cố hết sức để thờ ơ với nhau.

Hôm nay, mẹ lại gọi điện hỏi:
- Sao rồi con?
- Chưa thấy gì hết mẹ ơi!
- Thế thì đúng có bầu rồi. Ngày xưa mẹ 

cũng vậy!
Ngày hôm ấy, mẹ gọi cho cô tới bốn lần. Cô 

giấu sự chán nản, nhưng hình như mẹ đọc được 
điều đó trong giọng nói con gái. Mẹ bảo:

- Sinh con sẽ vất vả, nhưng rồi mọi chuyện 
sẽ qua. Nhìn thấy con mình khỏe mạnh, xinh xắn, 
con sẽ vượt qua tất cả.

Nén tiếng nấc, cô thú nhận:
- Chồng con chưa muốn có con.
Mẹ bảo:
- Đàn ông ai cũng vậy. Từ từ nó sẽ thích, mà 

có khi còn yêu hơn cả con nữa kia. Ngày xưa, ba 
con cũng thế. Bảo sinh con là sợ đủ thứ, nhưng rồi 
chính ba con là người chăm sóc các con nhiều hơn. 
Đứa nào muốn cái gì hay có chuyện gì đều gọi ba, 
con không nhớ à?

Nói chuyện với mẹ xong, cô thấy nhẹ cả 
người. Hôm nay, anh vừa đi công tác về. Bữa cơm 
tối vẫn diễn ra trong im lặng. Cô len lén nhìn, anh 
gầy quá. Tự nhiên cô thấy nỗi ân hận xâm chiếm 
trái tim mình. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô rùng 
mình: “Hay là bỏ đứa con!”. Đêm đến, cả hai đều 
thao thức, cô hỏi:

- Anh đang sợ cái gì?
- Sao em lại hỏi thế?
- Có phải anh sợ con sẽ cản trở sự nghiệp 

của anh?
- Không biết đến bao giờ em mới thực sự 

trưởng thành để anh yên tâm!
- Ý anh nói em còn trẻ con?
- Em còn nhớ những lời mình nói khi còn 

yêu nhau không. Em thử nghĩ xem mình đã làm 
được bao nhiêu phần trăm lời nói đó. Tại sao em 
không cầu tiến hơn? Sao em lại bằng lòng với cuộc 
sống hiện tại như thế? Con người mà không có chí 
vươn lên thì...

- Em là phụ nữ, em có một gia đình, một 
công việc ổn định, như thế cũng tạm đủ rồi. Phấn 

đấu cũng phải cần thời gian. Anh muốn xây nhà mà 
chờ đủ tiền thì biết đến bao giờ mới có nhà ở?

- Vậy là em quyết định có con?
- Em đâu muốn thế, chỉ tại rủi ro thôi. Trong 

cuộc sống, nếu biết trước mọi thứ thì không ai thất 
bại cả. Mà sinh một đứa con cũng đâu có chết, 
nhiều người còn bận rộn, khó khăn hơn mình mà họ 
còn vượt qua được.

- Em chỉ giỏi bao biện! Em cố tình lừa anh 
để có con. Nếu không tại sao em lại gọi điện cho mẹ 
anh, nói là anh không muốn có con để mẹ la anh. 
Sao cả tháng nay em cứ nói chuyện về mấy đứa trẻ 
con mãi. Hôm trước, anh Hùng tự nhiên gọi điện 
bảo là “Con đầu lòng dễ nuôi, nhiều người muốn 
mà không được...”. Chuyện quan trọng như vậy mà 
em tự quyết định thì làm sao anh tin em được.

Tự nhiên nước mắt cô trào ra. Sao anh lại có 
thể nghĩ về cô như thế. Anh đâu biết rằng cô còn lo 
sợ hơn anh nhiều. Là người trực tiếp hứng chịu khó 
khăn đau đớn, nhưng cô biết trách ai.

Khi cần những lời động viên, an ủi thì anh 
lại trở nên lạnh nhạt. Nghĩ thế, cô gào lên như 
muốn tống ra những ấm ức, mệt mỏi và tủi hờn 
trong lòng mình. Anh vốn không chịu được nước 
mắt. Biết thế, cô càng khóc to hơn. Anh ôm cô vào 
lòng, vừa vỗ vai vừa an ủi:

- Thôi em ngủ đi!
- Em không ngủ, ngày mai em đi bệnh viện 

giải quyết. Có việc gì, anh chịu trách nhiệm!
Nói xong câu này, cô thấy hối hận ngay.
- Đừng có vớ vẩn, em mà bỏ thì đừng trách 

anh!!!
Chỉ chờ có thế, cô liền nín khóc. Sáng hôm 

sau, trời nắng đẹp, anh chở vợ tới bệnh viện khám 
thai. Gần đến nơi, anh nắm lấy tay vợ thủ thỉ:

- Em vào khám để biết chế độ ăn uống, nghỉ 
ngơi, nếu không con mình nó “còi” thì sao!

Nghe anh nói, cô ứa nước mắt...
Rời khỏi phòng khám, cô như người mất 

hồn. Anh lo lắng hỏi dồn:
- Sao rồi em?
- Bác sĩ bảo chỉ rối loạn kinh nguyệt thôi, 

không có bầu đâu!
- Thế mà... làm anh chuẩn bị tinh thần rồi. 

Có đứa con càng vui. Em hai mươi lăm, anh ba 
mươi, cũng chẳng còn sớm gì nữa.

Như người không trọng lượng, cô thấy 
lòng vừa vui vừa buồn. Cô bỗng thấy nhớ và 
thương mẹ. Ngày xưa, khi mang thai anh em cô, 
chắc mẹ cũng lo lắng, dằn vặt dữ lắm. Thế mà ai 
cũng lớn lên, khỏe mạnh và học hành đến nơi đến 
chốn.

Đường về nhà mọi ngày thật xa sao hôm 
nay gần lạ. Ôm chặt eo chồng, cô thủ thỉ:

- Em sẽ sinh cho anh một đứa con bụ bẫm, 
xinh xắn.

Anh cười to:
- Nhưng đừng sinh con gái nhé. Thêm một 

cô nàng hay hờn mát như em, ai mà chịu cho nổi! ■
Thu Vân
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Cuối cùng cho một tình 
yêu...

ặng Tr., người nhạc sĩ yêu thích của Ttôi: “Anh hiểu em, bằng cả sự nhạy 
cảm mà tạo hóa vẫn tặng cho Song 

Ngư và khiến con cá khổ vì điều đó”...
Tôi là người cuối cùng ngồi lại văn phòng 

vào ngày hôm đó. Tôi nhớ là người quét dọn đã 
nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ quặc, sau khi đổ 
chiếc thùng rác cuối cùng và khép hờ cánh cửa đầy 
màu sắc lại. 

Tiếng thang máy tít tít vang lên. Tôi chính 
thức còn lại một mình trong cái văn phòng rộng 
thênh thang và ngẫm nghĩ về điều ngu ngốc tôi vừa 
làm hai tiếng trước...

Hai tiếng trước
Quán Café Pink một ngày không đông, khi 

vào quán tôi thấy Hiệp ngồi một góc khuất, tay di di 
những giọt nước trên bàn thành những hình thù mơ 
hồ. 

Phải nói rằng so với những ngày đầu quen 
nhau, Hiệp trông ngày càng thu hút. Trong cách ăn 
mặc đã khá hơn, tóc tai đã được cải thiện, kể cả cái 
dáng ngồi cũng đã thay đổi. 

Tôi thầm nhủ rằng tất cả những điều này 
đều có công sức của tôi...

- Xin lỗi vì gọi em ra trong giờ làm việc.
- Không sao, văn phòng em cũng gần đây.
- Ừ. Anh biết.
Câu nói có vẻ đứt đoạn khiến đoạn hội 

thoại trở nên khó khăn.
- Anh có thể làm điều này nhanh hơn được 

không?
- Nếu đó là điều em muốn.
- Anh nói đi.
- Em thật sự không thấy mình sai sao?
Hiệp nhìn tôi bằng ánh mắt nửa hoài nghi 

nửa châm biếm, tôi thấy bực với ánh mắt đó.
- Giờ điều đó không quan trọng.
- Em có bao giờ nghĩ rằng có lúc nào đó em 

sẽ hối hận về điều này không?
- Có, nhưng không phải bây giờ và chắc lúc 

đó em cũng sẽ không nói với anh.
- Em thật ích kỷ và ngu ngốc.
Tôi đứng lên, hắt cốc nước lọc vào người 

Hiệp. Rất nhiều người trong quán quay lại nhìn 
chúng tôi. Hiệp lấy một tờ giấy ăn lau những giọt 
nước trên mặt, anh nhìn tôi một thoáng, để tiền lại 
trên bàn rồi bước ra khỏi quán. 

Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy chính 
mình đang vỡ ra giống như một chiếc bình pha lê 
rơi xuống đất từ một tòa nhà ba mươi ba tầng.

Điểm nối
Hà Nội những ngày rộng và dài. Cả thời 

gian và không gian. Đi phố mà thấy thênh thang và 
trống trải, ngay cả giữa một đoạn đường đông. 
Ngồi quán mà thấy chơi vơi và bề bộn, ngay cả khi 
trước mặt chỉ có một ly café.

Tôi lao đầu vào tất cả những gì có thể, lấp 
thời gian chông chênh. Làm những việc chúng tôi 
vẫn thường làm, làm bù cả phần của Hiệp. 

Trước chúng tôi vẫn thường cùng nhau đi 
những trại trẻ em mồ côi gần thành phố, để mang 
đến những niềm vui nho nhỏ từ âm nhạc cho các 
em. Giờ tôi đi một mình, hát mà không có tiếng đàn 
của anh... 

Lần đầu tiên tôi gặp lại Hiệp là khoảng ba 
tháng sau trong một show nhạc Rock cho sinh viên, 
anh chơi cùng band một vài bản của Queen. 

Hiệp là người chơi nhạc của Queen tuyệt 
nhất tôi từng thấy, với tất cả ngẫu hứng và niềm 
đam mê, chính những gì mà khi chúng tôi bắt đầu 
với nhau vào ba năm trước, tôi đã yêu nhất. 

Và cũng chính là thứ đã đẩy chúng tôi ra xa 
nhau. Anh dành quá nhiều thời gian vào âm nhạc, 
vào niềm hứng khởi với đám đông hò hét phía 
trước, mà quên mất rằng vẫn còn một người phía 
sau anh cần quan tâm tới. 

Trong một lần chat khi mà anh về quá 
muộn vì đi ăn đêm sau một buổi diễn với band, tôi 
đã nói rằng tôi không chấp nhận được điều này nữa 
và chúng tôi nên chia tay, Hiệp không nói gì. Và 
ngày hôm sau chúng tôi đã kết thúc như thế...

Tôi đứng lặng nghe tiếng guitar của anh, 
rành rọt ngay giữa những âm thanh hỗn loạn và tôi 
mỉm cười. 

Hiệp vẫn như vậy, anh không vì sự ra đi của 
tôi mà thay đổi, hay là vì anh mới là người ra đi? 
Điều này không rõ ràng, nhưng những gì tôi cố 
gắng áp đặt lên anh thì giờ tôi đã thấy sai lầm. 

Hiệp không hợp với hình ảnh của một 
chàng trai mà tôi cố gắng dựng lên. Anh hoang dã 
và bất cần. Tôi bước ra khỏi show, không nói với cô 
bạn vẫn đang chăm chú hướng lên sân khấu. Thôi 
thì, thì thôi... “Khung trời đong đầy một nỗi 
nhớ...”.

Sinh nhật
Trở về từ một chuyến đi từ thiện Lai Châu, 

tôi vùi đầu vào học và làm việc. Việc học đang ở 
giai đoạn quan trọng, phần công việc thì giờ tôi còn 
chẳng phân biệt được là partime hay fulltime nữa, 
quá bận rộn. 

Những ngày cuối tháng trôi qua nhanh 
chóng. Đến khi nhận ra rằng sinh nhật của mình đã 
qua được nửa ngày, tôi vứt lại đống giấy tờ bừa bộn 
trên bàn, xách xe và đi. 

Đi mà cũng không rõ mình đi đâu, chiếc 
vòng tay màu mè cứ đung đưa trên cổ tay tôi, làm 
tôi nhớ tới câu nói của cô bé dân tộc khi tặng tôi 
chiếc vòng đó: “Nó sẽ mang lại may mắn cho chị”. 
Giọng nói ngọng nghịu của cô bé ám ảnh tôi vài 
ngày sau đó. 

Khi không biết về đâu thì những con đường 
sẽ tự dẫn lối cho bạn, tôi tìm đến café Cuối Ngõ, 
một trong những nơi nổi tiếng nhất về nhạc Trịnh, 
chọn một bàn sát cửa sổ bên ngoài. 

Quán đông nhưng không ồn ã, đó là đặc 
trưng của nơi này. Tôi ngồi nhâm nhi cốc trà ấm và 

cảm thấy có lẽ thế là đủ cho một ngày sinh nhật.
Rất lâu sau này tôi không biết khoảnh khắc 

đó là như thế nào, nhưng khi Hiệp xuất hiện và 
bước về phía tôi, tôi lại cảm thấy như không cầm 
vững được cốc trà trên tay.

- Anh ngồi được chứ?
- Vâng, dù sao ghế cũng không có ai.
- Em khỏe không? - Hiệp ngồi xuống.
- Trông em không khỏe à?
- Trông em ổn.
- Em rất ổn.
- Chờ anh chút.
Hiệp bước vào phía trong và mang ra một 

cây nến to, châm lên. 
Thực tế là tôi bật cười, tôi nghĩ rất hiếm 

người có sinh nhật như thế này: một ngày thê thảm 
tại cơ quan, nhịn đói cả hai bữa, ngồi một quán 
không mấy liên quan, gặp lại bạn trai cũ và nhận 
được một cây nến bình thường chứ không phải 
những chiếc nến sinh nhật quen thuộc.

- Chúc mừng sinh nhật em!
- Cảm ơn anh! - Tôi thầm nhủ đúng là chỉ có 

Hiệp mới làm những điều điên rồ kỳ quặc này - Sao 
anh biết em ở đây?

- Anh đâu biết em ở đây. Mà nói thế cũng 
không đúng, anh có cảm giác muốn đến Cuối Ngõ 
hôm nay. Và không hiểu sao khi nhìn thấy em, anh 
không ngạc nhiên.

- Em...
- Anh hiểu.
Tôi không biết nói gì, khi còn ở cạnh nhau, 

tôi thấy mệt mỏi với cái kiểu bơ bơ của anh, nhưng 
lúc này thì tôi lại thấy nó dịu dàng và ngọt ngào, 
như một ly café không đẹp nhưng uống lại thật 
ngon, tại sao tôi lại rời tay khỏi nó để kỳ vọng đến 
một ly sinh tố màu sắc hơn?

- Anh tặng em một bài nhé! - Hiệp nói rồi 
cầm lấy cây đàn guitar và những âm thanh quen 
thuộc vang lên. 

“Em còn nhớ hay em đã quên? 
Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng. 
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. 
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức...” 
(Em còn nhớ hay em đã quên? - tác giả 

Trịnh Công Sơn)
Tôi mỉm cười, tôi biết rằng những điều 

mình đã làm một năm qua rất ý nghĩa, từ những 
chiến dịch từ thiện không mỏi mệt, những chuyến 
đi cứu trợ đồng bào lũ lụt nhiều nước mắt, những 
dự án còn dang dở...

Tôi làm nhiều và thấy hài lòng, nhưng tôi 
biết giờ tôi mới tìm lại được ý nghĩa nhỏ dành riêng 
cho chính mình. 

Chính là những điều dịu dàng này. Chỉ có 
anh mới biết cách để làm cho tâm hồn tôi thấy bình 
yên, điều tôi đi càng nhiều càng tìm không thấy. 
Dường như, tình yêu không có điểm cuối cùng, giờ 
tôi mới nhận ra điều đó... ■

Nhã Trúc
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TRUNG TAÂM ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
BAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MDBAÙC SÓ NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU - MD

American Board Certified Surgeon

Toát nghieäp Giaûi Phaãu Toaøn Khoa taïi Cleveland Clinic Affiliated Hospital

Toát nghieäp chuyeân khoa tim, phoåi, maïch maùu taïi University of Rochester, Vanderbilt vaø Yale Univeristies

Toát nghieäp Tieán só Y khoa taïi UTMB

Treân 20 naêm kinh nghieäm veà ngaønh giaûi phaãu Giaõn tónh maïch (Varicose Vein)

Caêng da buïng - Caêng da maët

Söûa ngöïc - Huùt môõ - Söûa moâng

Giaûi phaãu thaåm myõ

Giaûm caân 20lbs trong voøng 21 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm

Before After

Before After
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