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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

2005
July 26, 2022
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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: 

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

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

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

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

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

768-2006/1573

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
Katy Asian Town

Moïi chi tieát xin lieân laïc David Li: 832-788-0217
Hoaëc email: david@timhowanusa.com

Nhaø haøng Dim Sum ñaït sao Michelin, Tim Ho 

Wan, ôû Katy Asian Town, tuyeån Quaûn lyù Phuïc 

vuï (Service Manager)ï vôùi ñaày ñuû Löông, Baûo 

Hieåm vaø phuùc lôïi cuûa Coâng ty.

NEW

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû treân ñöôøng North Fry & Little 

York khu Katy, tuyeån Beáp tröôûng vaø 

nhaân vieäc phuïc vuï.

Cell:
Xin lieân laïc Tell: 346-377-6380

832-606-1399

NEW

758-2011/1579

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 caàn 
tuyeån nhaân vieân chaïy baøn/server. Moâi 
tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin lieân laïc:

NEW

773-2013/1581

Caàn Gaáp Thôï Toùc

Caàn gaáp thôï toùc Nöõ coù kinh nghieäm, 

bieát tieáng Anh. 

Tieäm ôû N. Eldridge & FM 529.

N. Eldridge & FM 529

Sau 8PM:
Xin lieân laïc: 713-896-0039

832-455-3475

NEW

777-2013/1581

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm, Full 

time vaø Part time. 

Gaàn Wilcrest & Beechnut. 

Wilcrest & Beechnut

Xin lieân laïc Lan: 281-988-6743

780-2014/1582

Nhaø haøng Vieät Nam môû 24 giôø ôû 

MGM Casino, MD vaø Falls Church, VA. 

Caàn tuyeån nhieàu nhaân vieân.

ÔÛû nhieàu vò trí, vaø giôø laøm vieäc linh hoaït.
QUAÛN LYÙ NHAØ BEÁP/NHAÂN VIEÂN NHAØ BEÁP

(Ñaàu beáp - Phuï Beáp - Röûa Cheùn)

QUAÛN LYÙ NHAØ HAØNG

NHAÂN VIEÂN NHAØ HAØNG

(Phuïc Vuï - Expo - Thu Ngaân - Pha Cheá)

VAØ NHIEÀU VÒ TRÍ KHAÙC.

Löông traû cao nhaát trong vuøng.

Baûo Hieåm Söùc Khoûe

401K

Chuyeân Nghieäp - Ñaúng Caáp

Lieân heä tröïc tieáp:

Mr. Gene: 571-233-5001

NEW Caàn Tuyeån
MGM Casion, MD & Falls Church, VA

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

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt laùi xe. Caàn nhieàu 

thôï Nails bieát laøm Fullset, Sôn Shellac, 

Eyebrow, Eyelash. Giaù cao, income oån ñònh. 

Laøm vieäc 6 ngaøy.

Caùch Vieät Hoa 15”

hoaëc:
Xin lieân laïc: 713-885-8769

713-979-6848

NEW
7/22-9/22
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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:

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

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

HIRING PARAMOUNT
ENGINEERING LLC

746-2010/1578

ADMIN/RECEPTIONIST and AUTOCAD DRAFTER/ 
DESIGNER. 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

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

NEW

769-2013/1581

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi troâng treû khu Pearland. Coâng vieäc 

bao goàm: Troâng treû, phuï chuùt doïn deïp vaø naáu 

aên. Yeâu caàu phaûi bieát laùi xe. Noùi ñöôïc ít tieáng 

anh hoaëc tieáng Hoa laø moät lôïi theá.

Vuøng Pearland

713-493-9988Xin lieân laïc: 

NEW

782-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn tuyeån 

nhaân vieân Nam ñoùng thuøng ñeå göûi haøng ñi.

Ñòa chæ: Unlimited Custom Emboridery

10507 Fallstone Road, Houston TX, 77099

Vuøng Southwest

713-306-1354Xin nhaén tin hoaëc goïi cho Höông:

New

775-2013/1581

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: 

790-2009/1577

Caàn tuyeån gaáp nhaân vieân part time, coâng vieäc caét traùi caây cho tieäm 

taïp hoùa, löông töø $14-$16. 

ŸNôi laøm vieäc: Katy, 77494

ŸThôøi gian (8 giôø): Thöù 2 - Thöù 7

ŸCoâng vieäc: Caét traùi caây, ñoùng goùi vaø tröng baøy.

Coâng vieäc, giôø laøm coù theå thay ñoåi tuøy theo nhu caàu kinh doanh.

NEW Caàn Tuyeån Gaáp
Katy, 77494

Xin nhaén tin (English): 832-875-1830

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

Sáu cách giúp tăng cường trí 
não

Chơi game, học một ngôn ngữ mới hay 
đi du lịch… có thể giúp bạn tăng 
cường, hồi phục trí não.

Học ngôn ngữ mới
Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ đã theo dõi 10 

sinh viên người Anh học tiếng Đức ở nước này. Sau 
5 tháng học tiếng chuyên sâu, trình độ thông thạo 
tiếng Đức của họ tăng lên và mật độ chất xám trong 
não cũng tăng theo. Chất xám chứa nhiều vùng 
trong não gồm vùng ngôn ngữ, chú ý, kỷ niệm, cảm 
xúc và kỹ năng vận động. Mật độ chất xám tăng lên 
cải thiện chức năng ở những vùng này, nhất khi già 
đi. Học một ngôn ngữ ở bất kỳ giai đoạn nào trong 
đời đều làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ do tuổi 
tác. Nghiên cứu khác của Mỹ cho thấy, học ngôn 
ngữ mới ở tuổi trưởng thành có thể tăng cường chất 
trắng của não, tạo điều kiện kết nối não bộ và giao 
tiếp giữa các vùng não khác nhau. Học một ngôn 
ngữ cũng giúp kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy 
sáng tạo mạnh mẽ hơn, đọc hiểu tốt hơn và tăng khả 
năng đa nhiệm.

Chơi nhạc
Học chơi nhạc có thể chống lại suy giảm nhận 

thức liên quan đến tuổi tác và cải thiện hiệu suất 
nhận thức ở tuổi trưởng thành. Các nhạc sĩ thường 
có cảm nhận âm thanh và hình ảnh tốt hơn, tăng 
khả năng tập trung, trí nhớ và phối hợp vận động 
cũng tốt hơn.

Âm nhạc giúp cải thiện khí sắc, khả năng học 
hỏi và ghi nhớ thông tin mới, khả năng tập trung 
của não bộ. Liệu pháp âm nhạc cũng làm chậm quá 
trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Âm 
nhạc kết hợp với khiêu vũ, chơi game và tập thể 
dục thúc đẩy sự dẻo dai của thần kinh, cải thiện 
chuyển động và phối hợp, tăng cường khả năng ghi 
nhớ. Sự kết hợp này cũng ngăn ngừa suy giảm nhận 
thức, giảm bớt cảm xúc tiêu cực và cải thiện chất 
lượng cuộc sống.

Đi du lịch
Đi du lịch có thể tăng cường sự linh hoạt trong 

nhận thức, truyền cảm hứng và khả năng sáng tạo. 
Trải nghiệm khung cảnh và môi trường mới giúp 
bạn giao tiếp tốt hơn, có lợi cho trí não. Nếu bạn 
không thể có một chuyến du lịch xa có thể thử “du 
lịch” gần nhà bằng cách đi dạo qua một khu phố 
mới, mua hàng ở khu vực khác nơi bạn sống hay đi 
bộ thư giãn đến nơi cách xa nhà... đều mang lại lợi 

ích cho bộ não. Ghé thăm địa điểm mới, bạn sẽ mở 
rộng thế giới quan, mở mang đầu óc hơn và điều 
này làm cho bạn có cái nhìn mới về những thứ gần 
gũi, nghề nghiệp, tình bạn hoặc giá trị bản thân.

Tập thể dục
Tập thể dục không chỉ có lợi ích về thể chất mà 

còn tăng cường sức mạnh cho não. Theo nghiên 
cứu của Đài Loan (Trung Quốc), tập thể dục giúp 
cải thiện sự phối hợp vận động và kết nối não bộ tốt 
hơn, bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức. Tập 
thể dục cũng làm tăng lưu lượng máu và tăng 
trưởng tế bào trong não, giảm các triệu chứng trầm 
cảm.

Học vẽ
Theo các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc, 

học vẽ tăng cường khả năng sáng tạo và cải thiện 
khả năng nhận thức. Theo đuổi hội họa sẽ củng cố 
các kết nối hiện có trong não, dẫn đến chức năng 
nhận thức tổng thể tốt hơn. Ngay cả việc vẽ nguệch 
ngoạc (không chủ đích) cũng có thể kích hoạt 
mạng chế độ mặc định của não, cho phép não nghỉ 
ngơi trong thời gian ngắn. Bộ não nghỉ ngơi có thể 
nâng cao khả năng sáng tạo và tìm ra giải pháp mới 
cho các vấn đề, làm gián đoạn những thói quen 
không mong muốn. Vì thế, khi bạn cảm thấy “trỗng 
rỗng” có thể cầm bút lên và vẽ nguệch ngoạc.

Chơi game
Chơi game có thể cải thiện sự phối hợp vận 

động của não, nhận dạng trực quan và điều hướng 
không gian, khả năng phục hồi bộ nhớ và thời gian 
phản ứng của não. Chơi game cũng làm cho kỹ 
năng lập luận, ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt 
hơn, khả năng hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả 
hơn. Khi chơi game, não sẽ học được những kỹ 
năng mới có ích trong cuộc sống. Ví dụ, học cách 
phục hồi sau thất bại trong game có thể giúp bạn 
vượt qua thất bại đời thực tốt hơn. Khám phá các 
giải pháp cho nhiệm vụ trong trò chơi sẽ nâng cao 
tư duy sáng tạo.

Các trò chơi khác nhau mang lại lợi ích khác 
nhau. Trò chơi phiêu lưu 3D góp phần cải thiện trí 
nhớ, khả năng giải quyết vấn đề và nhận dạng. Trò 
chơi giải đố giúp tăng cường kỹ năng giải quyết 
vấn đề, khả năng kết nối não bộ và dự đoán không 
gian. Game nhịp điệu như khiêu vũ có thể cải thiện 
trí nhớ và sự chú ý không gian trực quan. Các hiệu 
ứng sẽ xuất hiện khoảng 16 giờ sau chơi game. 
Dành một vài giờ chơi game hàng tuần trong thời 
gian nghỉ ngơi sẽ cải thiện sự dẻo dai thần kinh. ■

Bảy lưu ý để làm việc năng 
suất vào đầu giờ sáng

Ă
n sáng trước giờ làm việc, tắt các thông 
báo là 2 trong số 7 lưu ý giúp bạn đạt 
năng suất tốt vào đầu giờ sáng.

Ăn sáng trước giờ làm việc: Theo Reader's 
Digest, bạn đừng đợi đến khi tới văn ph ăn òng mới 
sáng. Laura Stack, tác giả cuốn Doing the Right 
Things Right: How the Effective Executive 
Spends Time, cho biết ngồi trước máy tính với đồ 
ăn, cà phê khiến bạn muốn lướt mạng xã hội hơn 

thay vì bắt “Bạn không đầu chú tâm vào công việc. 
thể thực sự làm việc khi vẫn cầm trong tay chiếc 
thìa và liên tục với tay lấy một thứ gì ”, Laura đó
nói. 

Lập sẵn danh sách việc cần làm: Charles 
Duhigg, tác giả cuốn Smarter Better Faster: The 
Secrets of being Productive in Life and Business, 
cho biết mọi người thường viết danh sách việc cần 
làm với các nhiệm vụ dễ dàng ở ầu tiên ể dễ hoàn đ đ
thành. Nhưng iều này chỉ ánh lừa tâm trí của bạn đ đ
chứ không mang lại n ng suất. Thay vào ó, bạn ă đ
nên sắp xếp danh sách của mình với các mục tiêu 
dài hạn ở trên cùng ình việc nào để nhắc nhở m
quan trọng nhất. Các công việc hàng ngày phải cụ 
thể, thực tế, có thể ạt ược và có thời gian hoàn đ đ
thành. 

Bắt đầu với nhiệm vụ mà bạn nghĩ đến 
nhiều nhất: Thay vì kiểm tra email hoặc lướt 
mạng xã hội, bạn hãy liệt kê nhiệm vụ khiến bạn 
khó chịu nhất. “Tốt nhất, bạn hãy giải quyết vấn đề 
m đ đình chú ý nhất. Thông thường, ó là iều khiến 
bạn bận tâm nhất”, David Allen, tác giả cuốn 
Getting Things Done: The Art of Stress-Free 
Productivity, chia sẻ. Loại bỏ tác nhân gây c ng ă
thẳng ó sẽ giảm bớt áp lực và giúp bạn thoải mái đ
hơn suốt cả ngày. 

Tắt các thông báo: Khi bạn kiểm tra mạng xã 
hội, não bộ tiết ra dopamine và kích thích “hệ thống 
phần thưởng”, ngay cả khi thông báo không có bất 
kỳ iều gì thú vị. Mẹo đ để tránh một cách có ý thức 
những công cụ gây mất tập trung đó là tắt tất cả 
thông báo qua iện thoại và email bên cạnh việc ể đ đ
đ đ điện thoại ở chế ộ im lặng. Bạn không nên ể 
người khác làm gián oạn thời giờ quan trọng nhất đ
của mình vào buổi sáng. 

Đừng uống cà phê sớm: Caffeine có thể là 
chất tuyệt vời để duy tr ăng lượng cho những ì n
nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, bạn có thể bị kiệt 
sức khi tác dụng của caffeine mất đi. Vì vậy, bạn 
nên để dành lượng cà phê cho thời điểm cần nhất 
thay vì thưởng thức ngay vào sáng sớm. Chris 
Bailey, tác giả cuốn The Productivity Project, 
khuyên bạn nên lùi việc uống cà phê đến trước khi 
thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong công việc. 

Phát tiếng ồn trắng: Đeo tai nghe có thể giúp 
bạn loại bỏ những tiếng ồn phiền nhiễu. Tuy nhiên, 
bạn ừng chọn những bản nhạc nổi tiếng có âm đ
thanh, giai iệu bạn thích. Thay vào ó, bạn hãy đ đ
lắng nghe các loại âm thanh như tiếng chim hót, 
mưa rào hoặc tiếng ồn trắng. ó là những mẫu âm Đ
thanh kỳ lạ, nghe có vẻ như khiến bạn phát iên đ
nhưng thực tế lại giúp sóng não luôn trôi chảy. 

Chọn công việc sáng tạo: Vào buổi sáng, vỏ 
não trước trán, phần não phụ trách tư duy logic, sẽ 
ít bị ức chế hơn. iều này có nghĩa là bạn sẽ không Đ
quan tâm nhiều ến những gì mọi người nghĩ về ý đ
tưởng của mình. Vì vậy, vào thời điểm này, bạn sẵn 
sàng đưa ra các ý tưởng sáng tạo hơn. Ngay cả khi 
có ít n ng lượng, bạn vẫn bật ra ý tưởng sáng tạo ă
nhất vào buổi sáng. ■ 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Mỗi ngày làm 5 việc này sẽ 
khiến đốt sống cổ bị thoái hóa

Trong những n m gần ây, tỷ lệ mắc ă đ
bệnh ốt sống cổ ngày càng cao, kể cả đ
gặp ở người trẻ tuổi.

Đốt sống cổ là một phần quan trọng của cơ thể. 
Cột sống (xương sống) là một chuỗi có cấu tạo gồm 
32 - 34 đốt sống, được ngăn cách bởi các đĩa đệm. 
Cột sống giúp kết nối các bộ phận của hệ thống cơ 
xương lại với nhau, nhờ đó có thể nâng đỡ toàn bộ 
cơ thể.

Tuy nhiên, trong những n m gần ây, tỷ lệ mắc ă đ
bệnh ốt sống cổ ngày càng cao, kể cả gặp ở người đ
trẻ tuổi. iều này là do thói quen sinh hoạt của Đ
bệnh nhân. Thoát vị ĩa ệm, thoái hóa ốt sống cổ đ đ đ
là những bệnh phổ biến nhất, trong ó có nhiều đ
trường hợp là dân v n phòng.ă

Thoái hóa ốt sống cổ hay thoái hóa cột sống đ
cổ (tên tiếng Anh - Cervical Degenerative Disease) 
là tình trạng sức khỏe phát triển từ sự hao mòn của 
sụn và xương ảnh hưởng ến các khớp và ĩa ệm ở đ đ đ
cột sống cổ.

Ngoài ra, bệnh còn có tên gọi khác là viêm 
xương khớp cổ hoặc viêm khớp cổ. Bệnh có khả 
n ng biến chứng thành mạn tính gây nên tình trạng ă
cứng khớp, làm suy giảm khả năng vận động của 
người bệnh.

Sáu yếu tố làm hỏng đốt sống cổ
1. Nằm sấp và ngủ trên mặt bàn
Nhiều người i làm sẽ ngủ trưa vào buổi trưa, đ

phổ biến nhất là nằm luôn trên mặt bàn. Nhưng nếu 
nằm sấp và ngủ trên mặt bàn, cổ sẽ bị kéo dài, 
nghiêng một bên gây ra au ớn, cũng có thể cả đ đ
bệnh ốt sống cổ. Vì vậy, khi ngủ trưa, tốt hơn là đ
không nằm tư thế này. Nên tìm một trợ ể điểm hỗ đ
hỗ trợ ốt sống cổ, chẳng hạn như ầu gối hình chữ đ đ
U, như thế sẽ tốt hơn cho bạn.

2. Gối quá cao hoặc quá thấp
Khi cơ thể của một người phát triển ến một đ

mức ộ nhất ịnh, ốt sống cổ sẽ uốn cong một đ đ đ
cách tự nhiên. Gối quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh 
hưởng ến ộ cong của ốt sống cổ, lâu dần dễ gây đ đ đ
đau mỏi cột sống. Vì vậy, nên chọn gối có chiều cao 
trung bình để ngăn ngừa các vấn đề như vậy.

3. Cúi đầu xem điện thoại di động
Điện thoại di động là thứ không thể thiếu trong 

cuộc sống hàng ngày của người dân, nhưng ngồi 
cúi đầu xem điện thoại di động trong một thời gian 
dài sẽ dẫn đến kéo dài, tăng áp lực lên đốt sống cổ.

Các nghiên cứu ã chỉ ra rằng khi đ đầu giảm 15 

độ, đốt sống cổ sẽ chịu áp lực khoảng 10,8kg, khi 
đầu giảm hơn 60 độ, đốt sống cổ sẽ chịu áp lực 
khoảng 24,5kg. Điều này kéo dài có thể dẫn đến 
đau cột sống cổ, bệnh thoát vị đĩa đệm cổ...

4. Điều hòa không khí thổi thẳng vào đốt 
sống cổ

Nếu iều hòa không khí thổi thẳng đ đốt sống cổ 
có thể gây đau co thắt cơ bắp, dẫn đến mệt mỏi cơ 
bắp và dây chằng. Theo thời gian, hoạt động sinh lý 
của ốt sống cổ cũng có thể thay ổi, dẫn ến bệnh đ đ đ
đ để điều ốt sống cổ. Vì vậy, hãy cẩn thận, không 
h đòa không khí thổi trực tiếp vào vùng cơ thể này ể 
bảo vệ ốt sống cổ.đ

5. Thức khuya
Thức khuya là một cách sống của nhiều người 

trẻ tuổi ngày nay. Nhưng cho dù là thức khuya chơi 
đ đ điện thoại di ộng hoặc làm thêm giờ, ều có thể 
dẫn ến au cột sống cổ, bệnh thoái hóa ốt sống cổ đ đ đ
vì cơ thể không ược nghỉ ngơi úng giờ.đ đ

Bốn cách giảm các triệu chứng đau cổ
1. Xoay cổ
Đứng thẳng, hai cánh tay mở rộng, song song 

với vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đẩy mạnh cổ, 
vai thư giãn, đầu nghiêng về phía sau. Làm nhiều 
hơn mỗi ngày, mỗi lần hơn 10 phút, có thể làm 
giảm đau cổ.

2. Giảm áp lực
Khi au ở cổ, bạn có thể nằm ngửa trên lưng đ

ghế và cố gắng ẩy cổ về phía sau. Tuy nhiên, hãy đ
cẩn thận ì sự cân bằng của cơ thể. Nếu au để duy tr đ
dữ dội xuất hiện trên ầu, không dừng lại mà cố đ
gắng tiếp tục trong khoảng một phút, bạn có thể 
thấy giảm au.đ

3. Bổ sung dinh dưỡng
Vấn ề ốt sống cổ, cuối cùng, cũng là một đ đ

vấn ề khớp. ể khớp không có vấn ề, chúng ta đ Đ đ
nên chú ý sớm ến sức khỏe xương, bổ sung dinh đ
dưỡng sớm cho xương - ây cũng là cách có thể đ
ng n ngừa bệnh ốt sống cổ do ít vận ộng.ă đ đ

4. Massage cổ
Thực hiện những việc nói trên kết hợp với 

massage cổ sẽ có hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngồi trên 
ghế, thân trên thẳng và cổ duỗi thẳng. Trong quá 
trình này, bạn có thể xoa bóp vai và cổ ở cả hai bên 
bằng tay ãn để các cơ ở cả hai bên được thư gi đầy 
đủ và cơn đau được giảm bớt.

Nếu gần ây bạn có au rõ rệt ở đ đ đốt sống cổ, 
chẳng hạn như chóng mặt, ù tai, khó di chuyển cổ... 
th đốt sống cổ. Bạn cần ì có thể là dấu hiệu của bệnh 
đi kiểm tra bệnh đốt sống cổ để được chẩn đoán 
chính xác, sau đó điều trị theo chỉ dẫn y tế, để tránh 
bệnh phát triển nặng hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe 
thể chất. ■

Nguy cơ bị đột quỵ của phụ 
nữ cao bất ngờ so với nam giới

Khi nghe thấy từ “ ”, nhiều đột quỵ
người có thể lập tức hình dung tới một 
bệnh nhân nam. Tuy nhiên, trên thực 

tế, nhiều phụ nữ bị t quỵ hơn nam giới. Đây là độ
nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 5 ở phụ 

nữ.
Phụ nữ từ 20 đến 39 tuổi bị đột quỵ cao gấp đôi 

so với nam giới. Phụ nữ cũng có khả năng bị đột 
quỵ lần thứ 2 trong vòng 5 năm kể từ lần đầu tiên 
gặp biến chứng.

Theo , nam giới và phụ nữ có nhiều Providence
yếu tố nguy cơ giống nhau. Tuy nhiên, có một yếu 
tố xảy ra ở riêng phụ nữ. Ngày càng có nhiều bằng 
chứng cho thấy nguy cơ đột quỵ cao hơn nếu 
hormone là một phần của phương pháp điều trị vô 
sinh, biện pháp tránh thai có chứa estrogen hoặc sử 
dụng liệu pháp thay thế hormone để kiểm soát các 
triệu chứng của thời kỳ mãn kinh.

Đột quỵ là gì?
Đột quỵ xảy ra khi d đến nòng máu ão bị cản 

trở hoặc các mạch máu trong não bị vỡ. Nếu không 
có oxy trong máu, các tế bào não sẽ chết, các chức 
n ão bị hỏng. Khi đó, người bệnh có thể ăng của n
mất khả năng di chuyển, nói, ghi nhớ, suy nghĩ rõ 
ràng, ăn uống hoặc kiểm soát nhiều chức năng của 
cơ thể. Tại Mỹ, cứ sau 40 giây lại có người bị đột 
quỵ và cứ sau 3 phút rưỡi lại có người chết vì sự cố 
này. Khoảng 795.000 người bị đột quỵ hằng năm, 
trong đó phụ nữ chiếm 60% số ca tử vong.

Hai loại đột quỵ 
Thiếu máu cục bộ: Đây là loại phổ biến nhất, 

chiếm khoảng 87% số ca bệnh. Một mạch máu 
chính trong não bị tắc nghẽn do cục máu ặc đông ho
sự tích tụ của chất béo hoặc cholesterol, còn được 
gọi là mảng bám.

Xuất huyết: Tình trạng này này xảy ra khi các 
mạch máu não bị vỡ. Khi máu tiếp tục chảy, áp lực 
tích tụ lên mô não, dần gây ra nhiều tổn thương 
hơn.

Các triệu chứng 
- Yếu hoặc tê ở mặt, cánh tay, chân hoặc một 

bên của cơ thể
- Khó nói và chậm hiểu
- Chóng mặt, gặp các vấn đề về thăng bằng 

hoặc phối hợp
- Mất hoặc mờ thị lực
- Ngất hoặc co giật.
Phụ nữ có thể gặp thêm các dấu hiệu như:
- Đau đầu không có nguyên nhân
- Sương mù não
- Kiệt sức
- Buồn nôn và ói mửa.
Đối tượng nguy cơ 
Nguy cơ đột quỵ có thể tăng cao hơn nếu bạn 

hút thuốc, huyết áp cao, có tiền sử đột quỵ hoặc cục 
máu đông, thừa cân, dùng một số loại thuốc (thuốc 
kháng sinh và điều trị bệnh động kinh, bệnh lao 
hoặc HIV), đau nửa đầu nghiêm trọng, tiểu đường, 
bất thường về tim…

Các phương pháp điều trị hormone và liệu 
pháp thay thế hormone cũng có khả năng dẫn tới 
nguy cơ đột quỵ. Những thay đổi về mức độ 
hormone có thể xảy ra với cả các phương pháp điều 
trị sinh sản và các liệu pháp để giảm triệu chứng 
mãn kinh. ■
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783-2014/1582

NEW

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm toùc Full Services. Caàn thôï toùc 

bieát laøm Chaân Tay Nöôùc caøng toát. Laøm 

Full Time hoaëc Part Time. Tieäm vuøng 

249, 1960 (Jones & Grant Rd)

Xin lieân laïc Loan (Ñeå laïi tin nhaén): 

832-419-7170

281-890-4173
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

NEW

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

NEW

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

771-2013/1581

CAÀN THÔÏ NAILS

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

boät/refill. Coøn caàn thôï Chaân Tay Nöôùc 

môùi bieát laøm. Nhaän Full Time/Part 

Time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fort Bend Toll, 

giöõa Hk2 & 4.

Xin lieân laïc: 

832-512-4028 * 281-431-4499
__________________________________________

764-2012/1580

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm Design, Part 

time/Full time. Bao $150/ngaøy. Vaø 

cuõng caàn Chaân Tay Nöôùc. Tieâm ôû 

Bellaire.

Xin lieân laïc Lieân: 

281-876-7788
__________________________________________

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

786-2015/1583

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 65), Ñaïo 

Phaät, khoûe maïnh, saïch seõ, thích naáu 

aên, laøm vieäc nhaø vaø naáu aên. Bao aên ôû, 

öu tieân cho ngöôøi khoâng coù gia ñình.

Xin lieân laïc coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

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 
__________________________________________

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
__________________________________________

729-2007/1575

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

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
__________________________________________

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

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

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
__________________________________________

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaù $400/1 thaùng/1 phoøng. Gaàn 

Hong Kong 4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc Möôøi Ñoaøn:

832-398-5806
__________________________________________

781-2014/1582

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. Öu tieân: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng Text/Voice : 

832-310-7699
__________________________________________

748-2010/1578

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
__________________________________________

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

Rao Vaët
765-2012/1580

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191 
__________________________________________

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
__________________________________________

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

763-2012/1570

NEW

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

Moïi ngöôøi seõ queân nhöõng gì baïn 

noùi, queân nhöõng gì baïn ñaõ laøm, 

nhöng hoï seõ khoâng bao giôø 

queân caûm xuùc maø baïn mang laïi 

cho hoï

Maya Angelou.

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).

Danh Ngoân

Nghiên cứu: Tế bào ung thư 
vú chủ yếu lan nhanh khi người 
bệnh ngủ

Nghiên cứu mới nhất cho thấy, các tế 
bào ung thư vú nguyên phát giống 
như cú đêm, chúng sẽ lây lan nhanh 

hơn qua máu khi người bệnh ngủ. Vì vậy, nghiên 
cứu suy đoán cách điều trị vào ban đêm có thể hiệu 
quả hơn.

Ung thư vú là bệnh ung thư số một trên thế 
giới. Vào năm 2020, toàn thế giới có khoảng 2,3 
triệu người được chẩn đoán bị ung thư vú. 99% các 
trường hợp ung thư vú là phụ nữ, hầu hết trong số 
họ từ 40 tuổi trở lên.

Yếu tố quan trọng trong việc điều trị thành 
công ung thư vú là chẩn đoán sớm. Ung thư khu trú 
trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy ít có khả năng lây 
lan hơn và thường có thể được điều trị hiệu quả.

Tuy nhiên, một khi ung thư vú bắt đầu tạo ra 
các tế bào khối u tuần hoàn (CTC) thì chúng có thể 
di căn khắp cơ thể qua đường máu, tạo thành các 
khối u di căn hoặc thứ phát. Một khi điều này xảy 
ra, ung thư sẽ trở nên khó điều trị hơn.

Giờ đây, một nhóm nghiên cứu từ Viện Kỹ 
thuật liên bang Thụy Sĩ (ETH), Bệnh viện Đại học 
Basel và Đại học Basel đã phát hiện ra rằng: so với 

khi bệnh nhân thức thì khi bệnh nhân ngủ, các CTC 
lây lan và phân chia nhanh hơn nhiều.

Ảnh minh họa
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature 

cho thấy liệu pháp kiểm soát thời gian có thể có 
hiệu quả đối với ung thư vú di căn.

Trước tiên, nghiên cứu xem xét một nhóm 30 
phụ nữ, 21 người trong số họ bị ung thư vú giai 
đoạn đầu (chưa di căn) và 9 người trong số họ bị 
bệnh di căn giai đoạn IV. Nghiên cứu đã lấy mẫu 
máu vào lúc 10:00 sáng (hoạt động) và 4:00 sáng 
(ngủ) để phân tích xem CTC những mẫu này như 
thế nào: phát hiện kinh ngạc khi gần 80% CTC 
được tìm thấy trong các mẫu máu được lấy khi ngủ.

Sau đó, nghiên cứu thực hiện tương tự trên mô 
hình chuột bị ung thư vú. Ở chuột, nghiên cứu phát 
hiện ra rằng hầu hết CTC có trong các mẫu được 
lấy vào ban ngày là thời gian mà những động vật có 
vú sống về đêm này đang nghỉ ngơi, vì chuột có 
nhịp sinh học ngược lại với con người.

Ngoài ra, nghiên cứu nhận thấy rằng so với 
những thời điểm khác thì trong thời gian bệnh nhân 
nghỉ ngơi xảy ra quá trình nhân lên của tế bào dạng 
CTC vượt trội hơn, dẫn đến các tế bào ung thư có 
khả năng di căn hoặc lây lan tốt hơn. Các tế bào 
trong khối u vú nguyên phát cũng tăng sinh nhanh 
hơn trong thời gian nghỉ ngơi.

Việc phát hiện các CTC lây lan nhanh hơn vào 
ban đêm có thể hữu ích cho cả việc chẩn đoán và 

điều trị ung thư vú.
Giáo sư Nicola Aceto về ung thư học phân tử 

tại ETH Zurich đứng đầu cuộc nghiên cứu cho 
biết, phát hiện này có thể chỉ ra rằng các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe cần phải ghi lại một cách có hệ 
thống khi họ làm sinh thiết.

Tiến sĩ Kotryna Temcinaite, giám đốc truyền 
thông về hoạt động nghiên cứu tại tổ chức từ thiện 
Breast Cancer Now của Vương quốc Anh cho biết, 
phát hiện này cho thấy vấn đề thời gian điều trị ung 
thư vú là rất quan trọng.

Giáo sư Acetto và nhóm của ông dự định 
nghiên cứu xem liệu các bệnh ung thư khác có biểu 
hiện tương tự hay không, qua đó để xác định liệu 
việc thay đổi thời gian điều trị có thể giúp cho điều 
trị ung thư hiệu quả hơn hay không. ■



Trang 08

Issue # 2005 * Tuesday, July 26,  2022

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
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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

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Người mắc bệnh tiền 
tiểu đường có nguy cơ 
đau tim cao hơn

iệp hội Tim mạch Hoa Kỳ H(AHA) mới đây đã công bố 
nghiên cứ mới nhất của 

mình về sự liên quan và mối liên hệ giữa 
căn bệnh tiền tiểu đường với dấu hiệu đau 
tim. Theo nghiên cứu này, những người ở 
độ tuổi trưởng thành nếu mắc bệnh tiền 
tiểu đường sẽ có nguy cơ đau tim cao hơn 
so với người thường.

“Tiền tiểu đường nếu không được 
điều trị có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức 
khỏe và có thể tiến triển thành bệnh tiểu 
đường loại 2. Điều này làm tăng nguy cơ 
mắc các bệnh tim mạch”, Tiến sĩ Akhil 
Jain cho biết.

Nói về nghiên cứu mới này, Tiến sĩ 
Jain cho biết Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ 
tập trung vào việc xác định các yếu tố 
nguy cơ đối với người trẻ tuổi nhằm có 
những hướng dẫn khoa học và chính sách 
y tế trong tương lai, có khả năng tốt hơn 
để giải quyết các nguy cơ bệnh tim mạch 
liên quan đến tiền tiểu đường.

Cụ thể, nghiên cứu phân tích hồ sơ 
sức khỏe từ các mẫu bệnh trong cơ sở dữ 
liệu của Bệnh viện Quốc gia. Trong đó, có 
7,8 triệu ca nhập viện vì ìm từ nđau t ăm 
2018 cho đến nay có liên quan đến người 
trưởng thành trong độ tuổi 18 đến 44 tuổi. 
Những người này mắc bệnh tiền tiểu 
đường, được xác định có lượng đường 
trong máu “cao hơn bình thường nhưng 
không đủ cao để chẩn đoán thành bệnh 
tiểu đường loại 2”. Họ có nguy cơ nhập 
viện vì đau tim cao hơn 1,7 lần so với 
những người không mắc bệnh.

Hồ sơ bệnh viện nội trú mà AHA 
phân tích cũng cho thấy 68,1% bệnh nhân 
ở lứa tuổi này mắc tiền tiểu đường có 
cholesterol cao và 48,9% được coi là béo 
phì. Cũng theo AHA, những người đàn 
ông da đen, gốc Tây Ban Nha và Châu 
Á/Thái Bình Dương được chẩn đoán tiền 
tiểu đường và trong độ tuổi thanh niên 
“có nhiều khả năng” phải nhập viện vì 
đau tim.

Tuy nhiên, tin mừng là tiền tiểu 
đường và rủi ro đau tim vẫn có thể được 
giảm thiểu nếu chúng ta thay đổi lối sống, 
bao gồm cả việc giảm cân và luyện tập thể 
dục thường xuyên. ■
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Tám dấu hiệu của người 
nghiện làm việc

Người nghiện công việc hay đến sớm, 
về muộn nhất công ty. Họ chưa bao 
giờ từ chối nhiệm vụ được giao và 

thường để cảm xúc cá nhân phụ thuộc vào thành 
tựu trong công việc.

Là người đầu tiên và cuối cùng ở công ty
Theo Reader's Digest, không chỉ i làm sớm đ

để có thêm thời gian làm việc, nhiều người có xu 
hướng ở lại cơ quan ến tối muộn mới về, tình đ
nguyện t ca thường xuyên. Tuy nhiên, việc làm ăng 
cả 2 iều này quá thường xuyên có thể là dấu hiệu đ
cho thấy bạn là người nghiện công việc. Làm việc 
quá sức sẽ khiến bạn mệt mỏi, ốm yếu và kiệt sức. 
Thêm vào ó, nghiên cứu cho thấy làm nhiều giờ đ
không nhất thiết hiệu quả. Tốt nhất, bạn nên giữ 
cân bằng công việc và cuộc sống lành mạnh. 

Bạn không thể rời xa công việc
Ngày nghỉ tồn tại ể mọi người nghỉ ngơi, lấy đ

lại sức lực, tái tạo n ng lượng. Nếu bạn vẫn suy ă
nghĩ về công việc khi ang i dạo trên bãi biển đ đ
hoặc leo núi, iều ó không tốt. Khi rời khỏi v n đ đ ă
phòng, bạn hãy cố gắng tắt tất cả thiết bị làm việc. 
Ngoài ra, bạn có thể đặt ra giới hạn kiểm tra email 
khoảng 3 lần/ngày - khi vừa đến văn phòng, sau khi 
ăn trưa và trước khi về nhà. Quá bận tâm tới công 
việc sẽ khiến bạn quên mất bản thân ở thời điểm 
hiện tại. 

Ảnh minh họa
Luôn thấy mệt mỏi, kiệt sức
Điều này có thể do bạn đang làm việc quá 

nhiều. Nghiên cứu cho thấy những người nghiện 
công việc có nguy cơ mắc một số rối loạn thể chất 
và tâm lý cao hơn, bao gồm bệnh tiểu đường type 
II, đau tim, trầm cảm, lo lắng. Làm việc trong khi 
bạn bị ốm có thể khiến bạn dễ mắc sai lầm, không 
hiệu quả. Vì vậy, dù bận đến mấy, bạn nên dành 
thời gian để tập thể dục, ăn uống lành mạnh để bảo 
vệ cơ thể và sức khỏe của mình. 

Cảm xúc của bản thân gắn liền với thành 
công trong công việc

Bạn có thể n mừng chiến thắng của mình ở ă
nơi làm việc nhưng phụ thuộc vào chúng ể thấy đ
vui vẻ lại là vấn ề lớn. Những thứ bên ngoài công đ
việc cũng có thể mang lại niềm vui cho bạn, chẳng 
hạn một giải bóng giải trí hoặc tham gia câu lạc bộ 
sách hàng tuần. 

Không có sở thích hoặc hoạt động vui chơi 
bên ngoài

Khi các mục tiêu hoặc thành công liên quan 
công việc là yếu tố duy nhất thúc ẩy bạn thức dậy đ
vào buổi sáng, ó là lúc bạn phải sắp xếp lại các ưu đ
tiên của mình. Những ưu tiên này không nên liên 
quan ến công việc. Bạn có thể ặt mục tiêu ến đ đ đ
th m tất cả bảo tàng trong thành phố hoặc làm tình ă
nguyện viên tại một tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương vào cuối tuần. Sự hài lòng hàng ngày của 
bạn sẽ t ng lên khi không nhất thiết dành toàn bộ ă
thời gian ở v n phòng. ă

Không bao giờ hài lòng với hiệu suất làm 
việc của mình

Những người nghiện công việc không bao giờ 
biết khi nào là ủ. Họ luôn tập trung vào nhiều hơn, đ
tìm cách tối hông thực sự đa hóa mọi thứ bởi họ k
biết thành công có ý nghĩa như thế nào. Sự chú ý 
của một người theo chủ nghĩa hoàn hảo ến từng đ
chi tiết, mặc dù ôi khi hữu ích, có thể biến thành đ
thời gian dài không cần thiết tại v n phòng và mức ă
độ căng thẳng gây hại sức khỏe. Cố gắng vươn lên, 
bạn nên biết khi nào nên dừng lại và công nhận 
thành quả của mình cũng như những người khác. 

Chưa bao giờ nói “không” với sếp
Nếu bạn bè nói với bạn rằng “lâu rồi chưa 

đ , đây có thể ược gặp bạn” hoặc “bạn thật bận rộn”
là dấu hiệu cảnh báo về thói quen làm việc không 
tốt của bạn. Thật tuyệt khi được đảm nhận nhiều dự 
án tại nơi làm việc nhưng điều quan trọng là phải 
nhận ra khi nào bạn đ Đừng ã cố gắng quá mức. 
ngại ngồi lại với sếp, giải thích mức độ trách nhiệm 
hiện tại của bạn trước khi đồng đý ảm nhận nhiều 
việc hơn. Thay vào ó, bạn nên dành thêm thời đ
gian cho các hoạt ộng cá nhân và xã hội. đ

Không bao giờ tự nhận mình là người 
nghiện công việc

Như với bất kỳ chứng nghiện nào, một trong 
những dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy bạn là 
người nghiện công việc là bạn không thể thừa nhận 
nó. Những người nghiện công việc giống người 
nghiện rượu ở chỗ thường phủ nhận rằng họ có vấn 
đ đ ■ề dù mọi người ều nhận xét như vậy. 

Năm điều bạn thường làm 
vào buổi sáng có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng giấc ngủ 
vào ban đêm

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức 
khỏe, và chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả 

thói quen buổi sáng của bạn nữa.
Theo , nhiều yếu tố có thể ảnh Huffington Post

hưởng đến việc mọi người có ngủ đủ giấc hay 
không, bao gồm công việc, gia đình và thói quen 
ngủ cá nhân.

1. Dán mắt vào điện thoại
Kiểm tra tin nhắn trên điện thoại ngay sau khi 

bạn thức dậy giống như việc để ai đó thống trị bạn 
vào đầu ngày. Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi anh ấy 
(hoặc cô ấy) trong suốt cả ngày.

Do đó, tốt hơn hết bạn nên sử dụng đồng hồ 
báo thức thông thường thay vì sử dụng điện thoại 
để đánh thức bạn. Cố gắng giữ cho mình không có 
điện thoại cả trước khi ngủ và khi thức dậy.

2. Thời gian thức dậy không cố định mỗi 
ngày

Nhiều chuyên gia về giấc ngủ khuyên mọi 
người nên thức dậy vào một thời điểm nhất định 
mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần và ngày lễ. Nếu 
bạn ngủ nhiều hơn vào Chủ nhật, bạn có thể đi ngủ 
muộn hơn trong ngày hôm đó, khiến bạn cảm thấy 
khá mệt mỏi khi dậy sớm đi làm vào sáng thứ Hai.

Thời gian thức dậy ngẫu nhiên cũng có thể làm 
tăng nguy cơ mắc bệnh mà các chuyên gia gọi là sự 
mâu thuẫn giữa lịch trình xã hội và đồng hồ sinh 
học của mọi người. ăng  Tình trạng này có thể làm t
nguy cơ viêm nhiễm và trầm cảm.

3. Uống quá nhiều đồ uống có chứa caffeine
Hầu hết những người trưởng thành khỏe mạnh 

có thể tiêu thụ 400mg caffeine mỗi ngày một cách 
an toàn, tương đương với 4 tách cà phê pha hoặc 2 
ly nước tăng lực. Caffeine phát huy tác dụng trong 
vòng 15 phút sau khi uống và n đỉnh điểm sau đạt đế
khoảng một giờ.

Theo , một nửa lượng Phòng khám Cleveland
caffeine vẫn còn trong cơ thể sáu giờ sau khi uống. 
Có thể mất đến 10 giờ để caffeine biến mất hoàn 
toàn khỏi máu.

Điều này có nghĩa là nếu bạn uống một vài 
tách cà phê vào buổi sáng, bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng 
bởi caffeine vào bữa tối. Và một số người đặc biệt 
nhạy cảm với caffeine sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn 
bởi nó. Do đó, bạn có thể thử giảm lượng caffeine 
và xem liệu bạn có ngủ ngon hơn vào ban đêm hay 
không.

4. Không lập danh sách việc cần làm
Lập danh sách việc cần làm giúp bạn có ý 

tưởng về những việc cần làm mỗi ngày và đây cũng 
là một cách hiệu quả để chống lại sự lo lắng, bởi vì 
mọi người thường trằn trọc mãi mà không nghĩ gì 
về nó.

Các chuyên gia cho biết chỉ cần lập danh sách 
từ 3 đến 5 điều bạn có thể thực sự làm. Đây là một 
kế hoạch cần làm, không phải là một danh sách 
mong muốn.

5. Không tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên
Giấc ngủ được điều khiển bởi đồng hồ sinh 

học của cơ thể, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chu kỳ 
năng lượng mặt trời. Theo Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khoảng 
thời gian từ khoảng hai giờ trước khi đi ngủ đến 
khoảng một giờ trước khi thức dậy thông thường là 
lúc đồng hồ sinh học của bạn nhạy cảm nhất với 
ánh sáng.

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong thời gian 
này có thể ảnh hưởng đến thời gian một người 
muốn ngủ và sẵn sàng ngủ, CDC cho biết.

Điều này có nghĩa là tiếp xúc với ánh sáng tự 
nhiên vào buổi sáng có thể điều chỉnh giờ đi ngủ 
của bạn, cho phép bạn đi ngủ sớm hơn vào buổi 
tối.■  
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Cindy Crawford: Nàng siêu 
mẫu sở hữu nốt ruồi mang tính 
biểu tượng và chuyện tình yêu 
đi qua 2 thập kỷ ở Hollywood

Bạn dễ dàng có thể chọn Cindy 
Crawford nếu như được yêu cầu kể 
tên một người mẫu mang tính biểu 

tượng nhất mọi thời đại.

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu
Cùng với Naomi, Linda, Kate, Christy, 

Turlington và Claudia, Cindy Crawford đã tạo nên 
1 kỷ nguyên siêu mẫu.

Không cần phải nói nhiều về sức ảnh hưởng 
của Cindy Crawford đối với ngành thời trang. Mặc 
dù Crawford hiện đã chính thức từ giã sự nghiệp 
người mẫu, nhưng di sản của cô vẫn còn nguyên.

Kendall Jenner và Gigi Hadid - hai "superstar" 
trong ngành công nghiệp làm đẹp ngày nay, đều 
coi Crawford là một trong những thần tượng của 
họ.

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Michael Kors 
từng nói: "Cindy đã thay đổi quan niệm “cô gái Mỹ 
gợi cảm” từ một cô tóc vàng mắt xanh cổ điển sang 
một cô gái tóc nâu bốc lửa nhiều não".

Nàng siêu mẫu với nốt ruồi biểu tượng
Khi Cindy Crawford còn rất nhỏ, những sự 

kiện đau đớn đã trở thành trải nghiệm định hình sự 
phát triển sau này của người đẹp. Lúc Cindy 
Crawford 9 tuổi, đứa trẻ ngây thơ ấy đã biết thế nào 
là chia xa mất mát khi người anh trai hơn cô 1 tuổi 
qua đời vì bệnh bạch cầu. Crawford nói rằng sự 
kiện kinh hoàng này đã dạy cô biết thế nào là nỗi 
đau.

Khi ấy, mẹ của Crawford đã dạy cô cách đối 
diện với sự mất mát vì "bà cho phép mình đau 
buồn". Sau khi con trai mất, mẹ Cindy Crawford 
làm từ thiện nhiều hơn và hiện tại cũng là một tình 
nguyện viên vô cùng tích cực của các tổ chức 
nghiên cứu về bệnh ung thư ở trẻ em. 

"Mẹ đã cho tôi thấy rằng chúng ta có thể làm gì 
với nỗi đau này, đó là một sự tích cực", Cindy 
Crawford chia sẻ.

Khi Cindy Crawford bước vào trung học, cha 
mẹ ly hôn và đó cũng chính là lúc gia đình phải đối 
diện với các vấn đề kinh tế. Cindy của quá khứ là 
những ngày chạy vặt ở các trang trại với công việc 
dọn dẹp và băm ngô cho gia súc.

Cindy Crawford thừa nhận rằng khi bắt đầu 
bước chân vào làng mốt cô xem đó là công việc để 
giải quyết những khó khăn về tài chính chứ không 
phải là niềm đam mê của mình.

Một sự kiện đặc biệt trong những năm tháng 
trung học đã thay đổi cuộc đời Cindy Crawford, 
một nhiếp ảnh gia địa phương tình cờ gặp 
Crawford và yêu cầu chụp ảnh cô cho tờ báo 
trường đại học. 

Tất nhiên, gia đình Cindy Crawford chẳng thể 
nào tin tưởng về cơ hội này bởi theo họ nó đầy rẫy 
những cạm bẫy. Nhưng, không ai ngờ rằng bức ảnh 
Cindy Crawford diện đồ tắm nằm bên hồ bơi nhà 
bạn trai khi ấy đã trở thành tấm ảnh trang bìa đầu 
tiên của một huyền thoại làng mốt.

Sau đó không lâu, Cindy Crawford tới 
Chicago và tìm kiếm một người đại diện đồng thời 
mở ra 1 thời đại hoàng kim của riêng mình. 

"Bức ảnh này đã mở ra cho tôi một thế giới 
hoàn toàn mới và bắt đầu đưa tôi đi theo con đường 
người mẫu", Cindy chia sẻ về bức ảnh thay đổi 
cuộc đời mình như vậy.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của 
Cindy Crawford là nốt ruồi trên môi. Nhưng ít ai 
biết rằng dấu ấn sắc đẹp đó đã khiến cô trở thành 
mục tiêu cho những kẻ bắt nạt khi còn nhỏ.

Khi còn bé, Cindy đã từng nói với mẹ về việc 
muốn xóa đi nốt ruồi này vì bị những đứa trẻ trong 
trường học trêu chọc. 

Tất nhiên, nhờ cái lắc đầu của mẹ nên đến giờ 
đây nó đã trở thành biểu tượng huyền thoại của 
nàng mẫu nước Mỹ. Những năm đầu làm nghề 
người mẫu, nhiều nhiếp ảnh gia đã photoshop xóa 
nốt ruồi của Cindy, thậm chí 1 công ty người mẫu 
còn khuyên cô nên loại bỏ nó.

Trong 1 talkshow trò chuyện cùng cô bạn thân 
Naomi, Cindy chia sẻ: "Nó đã trở thành thứ khiến 
tôi trở nên khác biệt một cách kỳ lạ". Và quả thật, 
sự khác biệt đó đã làm nên điều kỳ diệu, vào năm 
2017, Vogue đã đưa nốt ruồi của Cindy vào danh 
sách "những dấu ấn sắc đẹp vĩ đại nhất mọi thời 
đại".

Chuyện tình yêu hơn 2 thập kỷ của nàng 
siêu mẫu

Trước khi có cuộc hôn nhân bền chặt cùng 
Rande Gerber, Cindy Crawford từng có 1 cuộc hôn 
nhân ngắn ngủi cùng nam diễn viên Richard Gere - 
người đàn ông được khao khát nhất Hollywood 
ngày ấy.

Nhưng cặp đôi chia tay nhau chỉ sau 4 năm 
làm vợ chồng.

Vào thời điểm đó, Cindy Crawford chia sẻ với 
People về lý do ly hôn: "Chúng tôi đã không dành 
đủ thời gian cho nhau".

Dù đây là cuộc hôn nhân không thành công 

nhưng Cindy Crawford cho biết Richard Gere đã 
dạy cho cô rất nhiều điều: "Tôi đã học về cách trở 
nên nổi tiếng...".

Năm 2016, trong cuộc trò chuyện với danh hài 
Marc Maron, Cindy Crawford giải thích rằng mối 
quan hệ không suôn sẻ vì cả hai chưa bao giờ là bạn 
trước khi đến với nhau. 

Từ khi yêu đến lúc cưới, Cindy Crawford luôn 
cố gắng để gây ấn tượng với Richard Gere nên vô 
tình nó khiến mối quan hệ trở nên rơi vào ngõ cụt. 
Có vẻ như cuộc hôn nhân đầu tiên đã dạy Cindy 
Crawford cách tận hưởng sự ngọt ngào của tình 
yêu mà không ảnh hưởng tới việc đánh mất đi 
chính mình.

Sau cuộc hôn nhân thất bại với Richard Gere, 
Cindy Crawford cuối cùng đã tìm thấy tình yêu 
đích thực với Rande Gerber. Cả hai bắt đầu mối 
quan hệ với vai trò là bạn bè và sau đó mới là tình 
yêu. Năm 1998, Rande Gerber và Cindy Crawford 
nên duyên vợ chồng. 

Tất nhiên, cũng như bất kỳ cuộc hôn nhân nào 
khác, mối quan hệ suốt 2 thập kỷ của cả hai không 
phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng cả 
hai luôn nỗ lực để điều chỉnh cuộc sống.

Chia sẻ với People, Cindy Crawford cho biết, 
cả hai có những điều hoàn toàn khác biệt chẳng hạn 
như cô là một người yêu thích những nét đẹp cổ 
điển chồng cô lại thích những sắc màu hiện đại.

Ban đầu, sự khác biệt về phong cách đã tạo nên 
những xung đột, họ thấy khó lòng có thể chấp nhận 
đối phương. Nhưng rồi, sau tất cả, cả hai học cách 
thỏa hiệp. Nhiều người nói đùa rằng chỉ cần nhìn 
cách thiết kế ngôi nhà của cả hai cũng đã thấy rằng 
cả hai đã thỏa hiệp với nhau như thế nào.

Cuộc hôn nhân ngọt ngào với Rande Gerber 
đã mang đến cho Cindy Crawford hai thiên thần 
nhỏ Presley và Kaia. Chia sẻ với The LeapTV, 
Cindy cho biết cô luôn mong muốn trở thành một 
người mẹ. Tuy nhiên, bắt đầu một gia đình đồng 
nghĩa với việc bạn phải hy sinh lối sống của bạn 
cho hầu hết mọi người và Crawford cũng không 
nằm ngoài quy luật đó.

Kể từ khi có con, Crawford luôn nghĩ về gia 
đình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về nghề 
nghiệp. Đó cũng là lúc cô nhận ra rằng mình phải 
điều chỉnh cách cảm nhận về những điều tiêu cực 
trong cuộc sống bởi con cái luôn lấy cha mẹ làm 
những tấm gương.

Ở tuổi 56, Cindy Crawford vẫn vô cùng xinh 
đẹp và lộng lẫy, nếp nhăn trên khuôn mặt vẫn 
duyên dáng, ngọt ngào. Chia sẻ với truyền thông, 
người đẹp 1 thời tâm sự, cô không cần mọi người 
khen cô trẻ trung như 20 năm trước bởi quả thật 
mọi thứ đã thay đổi "tôi biết mình lão hóa nhưng 
không để mình suy sụp vì điều đó".

Không chỉ vậy, cuộc hôn nhân hơn 20 năm bền 
chặt của Cindy Crawford và Rande Gerber như 
một câu chuyện ngọt ngào giữa Hollywood đầy ồn 
ào. ■ 
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Nghiên cứu dài 7 năm trên 
170.000 người: Uống cà phê 
mỗi ngày trì hoãn tử vong

Một nghiên cứu mới được công bố 
trên tạp chí Annals of Internal 
Medicine cho thấy uống cà phê có 

đường hoặc không đường mỗi ngày có thể làm 
giảm nguy cơ mắc một loạt các bệnh nguy hiểm 
đến tính mạng, do đó, giúp trì hoãn tử vong. 

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 171.616 người 
tham gia ở Anh tới 5 lần trong một năm về lối sống 
của họ, bao gồm cả thói quen uống cà phê. Sau đó, 
cứ trung bình 7 năm, các nhà khoa học sẽ khảo sát 
giấy chứng tử để xem những người nào đã qua đời. 

Những người tham gia có độ tuổi từ 37 đến 73 
và mọi người đều không mắc bệnh tim mạch hoặc 
ung thư khi bắt đầu khảo sát.

Phó giáo sư Christina Wee tại Trường Y 
Harvard, đồng thời là phó tổng biên tập của tạp chí 
Annals of Internal Medicine, nói với tờ CNN rằng 
kết quả nghiên cứu cho thấy những người uống 
một lượng cà phê vừa phải (được định nghĩa là 1,5 
đến 3,5 tách mỗi ngày), dù là cà phê đen đơn thuần 
hay được làm ngọt với một lượng đường nhỏ, có 
nguy cơ tử vong thấp hơn khoảng 30% so với 
những người không uống cà phê. 

Bà nói thêm rằng những người uống cà phê 
không đường có nguy cơ tử vong thấp hơn từ 16% 
đến 29% so với những người không uống cà phê. 

Phó giáo sư Wee không tham gia vào nghiên 
cứu trên, bà nhận xét rằng kết quả nghiên cứu được 
điều chỉnh căn cứ vào các yếu tố nhân khẩu học, 
cách sống và nhân tố lâm sàng, để loại bỏ ảnh 
hưởng của những yếu tố này. 

Ví dụ, nhóm nghiên cứu đã đặt câu hỏi liên 
quan đến mức độ hút thuốc, mức độ hoạt động thể 
chất, trình độ học vấn và thói quen ăn uống. 

Bà thấy rằng sự điều chỉnh của các nhà nghiên 
cứu bị hạn chế vì họ không hỏi về các yếu tố khác 
có thể ảnh hưởng đến kết quả, chẳng hạn như mức 
thu nhập và nghề nghiệp. 

Mới đây, bác sĩ Janette Nesheisat, cộng tác 
viên y khoa của tờ Fox News cũng đã thảo luận về 
những phát hiện của nghiên cứu này trên chuyên 
mục “Fox & Friends Weekend”.

Bác sĩ Nesheisat nhận định rằng mọi người có 
thể mọi người “giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy 

hiểm” bằng cách uống cà phê. Thêm vào đó, bà 
chia sẻ: “khi bạn cảm thấy tốt hơn, bạn càng sống 
lâu hơn”.

Bà còn nói thêm: “Cà phê có hơn 1.000 thành 
phần hóa học”, bao gồm “chất chống oxy hóa và 
chất chống viêm”.

“Uống cà phê có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, 
và nó cũng có thể giúp chống lại bệnh ung thư và 
thậm chí cả bệnh Parkinson”, bà cho biết. Đây 
cũng là những lợi ích mà nghiên cứu đã tiết lộ. 

Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây đã phát hiện 
ra rằng cà phê thậm chí có thể làm giảm “xu 
hướng” tự tử. 

Bác sĩ Nesheisat cho biết: “Một tách cà phê có 
chứa khoảng 90-100 mg cafein và lượng tối đa 
hàng ngày nên là 400 mg”.

Đề cập đến lượng uống tối đa, bác sĩ Nesheisat 
chỉ ra rằng người uống cà phê cần quan tâm đến 
loại cà phê họ uống, phương pháp rang cà phê và 
quy trình pha cà phê. Nói chung, đừng uống quá 
liều cà phê, có nghĩa là bạn không nên nạp quá 400 
miligam (mg) cafein mỗi ngày. 

“Đối với một số người không uống được nhiều 
cà phê (nói một cách tương đối), họ có thể sẽ có 
thêm một chút lo lắng và một chút cảm giác tim đập 
rộn ràng”, bác sĩ Nesheisat nói. 

Theo nghiên cứu, những người tham gia báo 
cáo rằng họ uống cà phê có đường thường và cho 
trung bình 1 thìa (cà phê) đường vào mỗi cốc cà 
phê. 

Phó giáo sư Christina Wee nói: “Nếu bạn chỉ 
thêm khoảng 1 thìa (cà phê) đường vào cà phê, tôi 
cho rằng lợi ích của cà phê cũng sẽ không vì 1 thìa 
đường này mà hoàn toàn mất đi”.

Còn bác sĩ Nesheisat cho rằng việc thêm chất 
tạo ngọt (chất thay thế đường không chứa năng 
lượng) vào cà phê không phải là một ý kiến   hay. Bà 
nói, cà phê cũng có thể khiến một số người không 
ngủ được vào ban đêm. 

Theo nghiên cứu mới, uống cà phê không 
chứa cafein mỗi ngày cũng sẽ có tác dụng gần như 
tương tự. 

Ông Gunter Kuhnle, giáo sư dinh dưỡng và 
khoa học thực phẩm tại Đại học Reading, Anh, 
người không tham gia vào nghiên cứu kể trên, nói 
với tờ CNN rằng các loại cà phê khác nhau cũng có 
những tác động khác nhau đối với sức khỏe, tùy 
thuộc vào cách sản xuất cà phê. 

Ông cho biết, một số loại cà phê có chứa các 
hợp chất phenolic tốt cho sức khỏe.

Những hợp chất này ảnh hưởng đến mùi vị và 
hương thơm của cà phê vì chúng hoạt động như 
chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm và 
chống lão hóa. 

Theo CNN, trong 2 giống cà phê phổ biến 
nhất là Arabica và Robusta, nghiên cứu chỉ ra rằng 
Robusta có hàm lượng phenolic cao hơn Arabica. 

Hạt cà phê xanh chưa rang có chứa nhiều hợp 
chất phenolic nhưng không có mùi thơm. Hạt cà 
phê sau khi rang lên sẽ rất thơm, nhưng tùy thuộc 
vào mức độ rang, một số hợp chất phenolic có thể 

bị phá vỡ. ■

Có thể cải thiện tuổi thọ bằng 
cách cải thiện lối sống

Nhật Bản được ghi nhận là đất nước 
của những người trường thọ, điều này 
được phổ biến cho rằng liên quan đến 

lối sống của người Nhật. Gần đây, có nghiên cứu từ 
Đại học Osaka Nhật Bản công bố về vấn đề này.

Để thực hiện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu từ 
Đại học Osaka Nhật Bản đã dành 21 năm để theo 
dõi 120.000 người, qua đó đã kết luận một số thói 
quen sống lành mạnh quan hệ chặt chẽ với việc kéo 
dài tuổi thọ.

Nhóm nghiên cứu gồm trợ lý nghiên cứu 
Sakaniwa Ryouto và giáo sư Hiroyasu ISO thuộc 
Viện nghiên cứu Y khoa Đại học Osaka đã dùng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích dữ liệu 
kiểm tra sức khỏe của 46.000 người Nhật Bản ở độ 
tuổi trung bình từ 40 - 79 tuổi.

Kết quả của nghiên cứu được công bố vào 

ngày 11/5 năm nay chỉ ra: ngay cả sau 80 tuổi, cả 
nam giới và phụ nữ đều có thể cải thiện tuổi thọ 
bằng cách cải thiện một số thói quen sinh hoạt. Đối 
với những người mắc các bệnh như tim mạch, ung 
thư, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh thận có thể kéo 
dài tuổi thọ đáng kể bằng cách cải thiện và duy trì 
thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Nghiên cứu cho thấy tác dụng kéo dài tuổi thọ 
của việc thay đổi thói quen sinh hoạt này đặc biệt rõ 
rệt ở những bệnh nhân mắc nhiều loại bệnh liên 
quan đến thói quen sinh hoạt. Ví dụ, một người 
mắc từ 3 bệnh liên quan đến thói quen sinh hoạt trở 
lên có thể tăng tuổi thọ của họ thêm 8,7 năm ở tuổi 
50; 7,2 năm ở tuổi 65; và 3,8 năm ở tuổi 80.

Những thói quen sinh hoạt có lợi này bao gồm: 
ăn trái cây và cá tươi hàng ngày, ăn các sản phẩm từ 
sữa ít nhất 5 ngày trong tuần, tập thể dục ít nhất 1 
giờ hoặc đi bộ ít nhất 30 phút một tuần, uống ít hơn 
360ml rượu mỗi ngày, không hút thuốc và duy trì 
giấc ngủ hàng ngày từ 5,5 - 7,4 tiếng…

Nhưng nghiên cứu cũng chỉ ra việc cải thiện 
và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh không có 
nghĩa thay thế việc điều trị bệnh liên quan, lựa chọn 
tốt nhất đối với người mắc các bệnh liên quan đến 
thói quen sinh hoạt là cải thiện thói quen sinh hoạt 
khoa học hơn kết hợp duy trì điều trị bệnh. ■ 
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Nghiên cứu của Harvard xác 
nhận kinh mạch màng ngoài tim 
có thật

Ngày nay, châm cứu và bấm huyệt 
đang dần phổ biến hơn ở các nước 
phương Tây. Tuy nhiên, kinh lạc và 

các học thuyết của Đông y vẫn luôn là bí ẩn đối với 
y học hiện đại. Một nghiên cứu mới đây của 
Trường Y Harvard đã xác nhận sự tồn tại của “Kinh 
mạch màng ngoài tim”.

Nghiên cứu của Harvard phát hiện kinh 
mạch màng ngoài tim có thể tồn tại

Y học cổ truyền vận dụng những học thuyết, 
trí tuệ của người xưa về sự vận động, liên kết của 
vạn vật trong vũ trụ, lấy con người làm trung tâm, 
ứng dụng nhuần nhuyễn các học thuyết âm dương, 
ngũ hành trong chẩn trị và dùng thuốc. 

Học thuyết kinh lạc là một trong những học 
thuyết cơ bản của y học cổ truyền phương Đông. 
Kinh là đường thông của khí huyết vận hành trong 
cơ thể, được phân bố theo chiều dọc của cơ thể. 

Thế nhưng kinh lạc không thể nhìn thấy bằng 
mắt thường hay kiểm tra được bằng máy móc thiết 
bị nên Tây y vẫn còn e dè về sự tồn tại của nó.

Vào tháng 3/2021, một bài báo được xuất bản 
trên tạp chí y khoa có tựa đề “Thử nghiệm hình 
dung Kinh mạch màng ngoài tim với thuốc nhuộm 
huỳnh quang”. 

Đây là nghiên cứu hợp tác giữa trường Y 
Harvard với Viện Châm cứu và Cơ thể, Viện Khoa 
học Y học Trung Quốc nhằm quan sát khả năng tồn 
tại của kinh mạch màng ngoài tim ở người.

Kinh mạch màng ngoài tim hay còn được gọi 
là Thủ quyết âm Tâm bào kinh (gọi tắt là Tâm bào 
kinh). Nó bắt đầu từ trong ngực tâm bào lạc (màng 
tim) đi qua ngực sườn, qua hố nách đi theo chính 
giữa cánh tay, cẳng tay và đến tận cùng ở huyệt 
Trung xung (đầu chót ngón tay giữa). Nó đi qua các 
huyệt: Thiên trì, Thiên tuyền, Khúc trạch, Khích 
môn, Giản sử, Nội quan, Đại lăng, Lao cung, Trung 
xung.

Các nhà khoa học đã tuyển chọn 15 tình 
nguyện viên khỏe mạnh và 2 bác sĩ y học cổ truyền 
Trung Quốc đánh dấu đường và huyệt của Tâm bào 
kinh trên tay họ, sau đó dùng một máy dò điện trở 

thấp để xác nhận thêm (Nhiều nghiên cứu nhận 
thấy trở kháng tại da vùng huyệt thấp hơn so với 
vùng không phải huyệt). 

Sau đó, họ tiêm 2 loại thuốc nhuộm huỳnh 
quang fluorescein sodium (huỳnh quang natri) và 
indocyanine green (ICG- chất phóng xạ) vào trong 
da tại các huyệt: Giản sử, Nội quan, hoặc Đại lăng. 
Để quan sát sự di chuyển của thuốc nhuộm, họ 
chụp hình bằng điện thoại di động hoặc máy ảnh có 
bước sóng thích hợp.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng 
thuốc nhuộm huỳnh quang được tiêm trong da (nội 
bì) chứ không phải tiêm dưới da, tiêm bắp hay tĩnh 
mạch; để đảm bảo thuốc không khuếch tán vào 
máu. Các nhà khoa học có chụp lại tĩnh mạch để 
phân biệt với đường đi của thuốc nhuộm.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên, tất cả 15 thử 
nghiệm tiêm nội bì muối huỳnh quang tại huyệt 
Nội quan đều có đường di chuyển huỳnh quang 
liên kết chặt chẽ với Tâm bào kinh, sai biệt chỉ dưới 
1cm so với đường xác định của bác sĩ Trung y. 

Từ góc độ thời gian, các điểm hùynh quang bắt 
đầu hình thành tại huyệt Nội quan, sau 10 phút bắt 
đầu hình thành đường đi rõ rệt qua huyệt Giản sử, 
Khích môn và kết thúc tại Khúc trạch kéo dài đến 
60 phút. Hơn nữa thuốc nhuộm có vẻ nổi lên và kết 
hợp lại với nhau chính xác tại huyệt Khúc trạch đã 
được xác định trước đó.

Khi tiêm thuốc nhuộm dưới da, các nhà khoa 
học phát hiện thuốc nhuộm xuất hiện sớm tại tĩnh 
mạch nhưng so với Tâm bào kinh. 

Việc tiêm chất phóng xạ tại hạch bạch huyết 
cũng cho thấy không có đường đi rõ ràng. Vì lý do 
này, các nhà khoa học kết luận rằng đường kinh lạc 
không phải là mạch máu hay bạch mạch.

Trường hợp tiêm chất phóng xạ tại huyệt Nội 
quan, quỹ đạo tương tự như khi tiêm thuốc nhuộm 
huỳnh quang, nhưng có vẻ như nó chệch hướng khi 
đến huyệt Khúc trạch mà không hội tụ tại huyệt. 
Đặc biệt thuốc nhuộm huỳnh quang được ghi nhận 
tại huyệt Khúc trạch sớm hơn so với đường Tâm 
bào kinh. 

Điều này đặt ra câu hỏi lớn đối với các nhà 
nghiên cứu, tại sau thuốc nhuộm lại có thể nhảy cóc 
tới huyệt Khúc trạch nhưng chất phóng xạ lại 
dường như không đến huyệt này? 

Có một điểm thú vị là Y học cổ truyền tin rằng 
Khúc trạch có thể thu nạp năng lượng, dường như 
nó còn có thể tránh cả loại năng lượng xấu (chất 
phóng xạ là một loại chất độc đối với cơ thể người, 
trong thí nghiệm chỉ tiêm lượng dưới ngưỡng cho 
phép). 

Tiêm bên ngoài huyệt, không thấy đường 
sáng xuất hiện

Trong 7 thử nghiệm tiêm muối huỳnh quang 
vào gần kề huyệt Nội quan (cách 1cm), không thấy 
quỹ đạo rõ ràng của thuốc nhuộm.

Các nhà khoa học cũng tiêm thuốc nhuộm 
huỳnh quang tại các điểm khác, như huyệt Giản sử 

và 3 lần tiêm tại huyệt Đại lăng đều xuất hiện các 
vạch huỳnh quang.

Nghiên cứu đã đưa đến kết luận quan trọng 
rằng Tâm bào kinh là có tồn tại chứ không chỉ là 
tưởng tượng của người xưa. 

Có thể hiểu rằng, Đông y cũng như các học 
thuyết Ngũ hành, Âm dương thực sự là một loại 
khoa học của người xưa, nhưng nó đi một hướng 
khác với khoa học ngày nay. Thật đáng tiếc rằng rất 
nhiều tinh hoa trong đó đã bị thất truyền hoặc con 
người hiện đại không thể chứng minh sự tồn tại của 
nó, do đó không tin rằng có một sự thật như vậy.

Thường xuyên xoa bóp huyệt của Tâm bào 
kinh có thể cải thiện bệnh lý tim

Chúng ta có thể cải thiện bệnh lý tim bằng 
cách xoa bóp các huyệt như day hoặc massage nhẹ 
nhàng bằng ngón cái mỗi huyệt 100 lần, 2 hoặc 3 
lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Có thể dùng 
dụng cụ massage, nếu cảm thấy hơi đau tức sẽ tốt 
hơn.

Huyệt nội quan: Giúp điều trị các vấn đề về 
tim như: hồi hộp đánh trống ngực, rối loạn nhịp 
tim, cải thiện chứng mất ngủ.

Trường hợp có người bị nhồi máu cơ tim, cần 
nhanh chóng gọi cấp cứu, khai thông đường thở và 
xoa bóp tim ngoài lồng ngực nếu bệnh nhân bất 
tỉnh, trường hợp bệnh nhân vẫn tỉnh táo, giải thích 
và hỗ trợ bệnh nhân. 

Trong khi chờ xe cấp cứu đến có thể xoa bóp 
huyệt Nội quan để trì hoãn việc hoại tử cơ tim. Việc 
châm cứu hay trích máu nên được thực hiện bởi bác 
sĩ đông y.

Vị trí huyệt: Xác định bằng cách đặt 3 ngón tay 
chụm của tay này (từ ngón trỏ đến ngón nhẫn) vào 
sát lằn chỉ cổ tay bên còn lại. Mép bên kia của ba 
ngón giao với gân cơ cẳng tay ở đâu thì đó là vị trí 
huyệt.

Huyệt Khúc trạch: Đây là nơi tập trung nhiều 
năng lượng, từ đó có tác dụng điều hòa chức năng 
của tim, giúp tim co bóp. Đánh trống ngực, tức 
ngực, loạn nhịp tim có thể xoa bóp thường xuyên.

Vị trí huyệt: Ở trên nếp gấp khớp khuỷu tay, 
sát bờ trong gân cơ hai đầu cánh tay (hơi co khuỷu 
tay cho rõ gân).

Huyệt Đại lăng: Giảm đau, điều chỉnh tâm 
trạng. Huyệt có tác dụng ổn định tinh thần, giảm 
căng thẳng, mệt mỏi, có thể điều trị nhiều chứng 
đau như đau tức ngực, đau cánh tay và khuỷu tay. 

Đây cũng là huyệt đạo giúp thanh nhiệt, khai 
thông tâm hỏa, gan hỏa. Do đó, những lúc nóng 
giận, bực tức, bạn có thể điều chỉnh tâm trạng bằng 
cách bấm huyệt này.

Vị trí huyệt: Nằm ở nếp gấp trên khớp cổ tay, 
khe giữa gân cơ gan bàn tay bé và lớn. Bên cạnh đó 
để xác định chính xác vị trí của huyệt dễ dàng hơn 
bạn có thể gấp các ngón tay vào lòng bàn tay. Đầu 
ngón tay giữa chạm vào lằn chỉ tay ở đâu thì đó 
chính là vị trí huyệt. ■
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 25/7 - 31/7/2022

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

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

tuần này của Bạch Dương 
không được tốt cho lắm. 
Trong công việc bạn có quý 
nhân hỗ trợ nên phần nào 
cũng giảm bớt một chút 

gánh nặng. Tài chính của bạn không được ổn định 
cho lắm khi cuối tuần bạn chi quá nhiều tiền để 
mua những món đồ đắt giá. Tuy nhiên, bạn đừng 
quá hoang phí bởi mới đầu tháng mà tài chính có 
dấu hiệu thâm hụt sẽ không bù lại được.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5)
Tử vi tuần mới 

nhận thấy Kim Ngưu chỉ 
cần kiên trì trong công 
việc thì bạn sẽ nhanh 
chóng có được một kết 

quả không tồi. Về phương diện tình cảm cũng rất 
thuận lợi, đối với những chòm sao độc thân thì rất 
dễ dàng gặp được người yêu thương. Tình hình tài 
chính có dấu hiệu chuyển biến nhưng không phải 
lúc này nên đừng quá trông đợi kẻo lại phải thất 
vọng. Bạn nên kiếm tiền ngay thẳng và chính trực 
mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn, đừng bất chấp 
mà gánh chịu những hậu quả khôn lường.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Vận trình công việc 

trong tuần mới của Song Tử 
rất ổn. Trong chuyện tình 
cảm, chòm sao này là người 
rất tự tin, bạn cũng đã trở 

nên hấp dẫn đối với người khác, tuy nhiên tính cách 
thái quá của bạn cũng đã gây nên tác dụng ngược 
lại. Phương diện tài chính không có nhiều biến 
động. Khi đi mua sắm cũng cần chú ý so sánh giá 
cả, đừng vội vàng quyết định kẻo bị nhầm lẫn đáng 
tiếc. Bạn cũng cần đảm bảo ngân sách và tránh tình 
trạng bị thâm hụt vào cuối tuần.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Công việc trong 

tuần này của Cự Giải vẫn 
còn chồng chất. Trong 
chuyện tình yêu, Cự Giải là 

người có nội tâm yếu đuối nên dễ dàng bị tình yêu 
làm cho tổn thương, mù quáng. Bạn cần học hỏi 
những kinh nghiệm về cách quản lý tài chính. Do 
bản tính hiền lành nên bạn cũng thường cho bạn bè 
vay khá nhiều mà không nhận được tiền trả lại. 
Thậm chí bạn cũng nghe những lời nói ngon ngọt 
mà đầu tư không đúng chỗ.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Trong tuần này 

Sư Tử cũng có khá 
nhiều việc cần xử lý 
nhưng vẫn vấp phải ý 
kiến của những người 
xung quanh nên bạn 

cảm thấy mình khó có thể đưa ra những quyết định 
đúng đắn. Chuyện tình cảm cho thấy người độc 
thân nay lại bất ngờ bày tỏ tình cảm với người ấy 
khiến cho người ấy chưa thể thích ứng ngay được. 
Tình cảm của các cặp đôi lại không được ổn định 
cho lắm. Tài chính không ổn định khi bạn luôn thể 
hiện rằng mình là người có tiền, tuy nhiên điều này 
không nên đâu vì tài chính của bạn cũng không dư 
dả gì nhiều, kẻo không lại bị rỗng túi. 

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Bạn có cơ hội 

để thể hiện bản thân 
mình vì bạn đã làm việc 
vô cùng xuất sắc. Công 
việc của bạn cũng đang 

tiến triển khá thuận lợi, cấp trên rất coi trọng bạn 
hơn hẳn, đồng nghiệp cũng rất nể phục bạn. 
Chuyện tình cảm của bạn có rất nhiều điều lo lắng, 
nhưng bạn cũng cần cẩn thận hơn để tránh được 
một số vấn đề rắc rối. Cần chú ý đến việc kiểm soát 
tài chính của mình hơn, tránh việc hoang phí không 
cần thiết. Cần ghi chép lại những thứ mà bản thân 
đã chi ra và kiểm tra ngân sách hàng ngày để có 
được chế độ chi tiêu hợp lý.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Thiên Bình cần 

phải nhớ kỹ những 
nguyên tắc và không 
nên quá cố chấp trong 
công việc bạn nhé! 
Trong chuyện tình cảm, 

người độc thân cũng đừng quá quan tâm đến người 
theo đuổi mình mà hãy mở rộng lòng đối xử tốt với 
tất cả mọi người. Bạn có một tài năng quản lý tài 
chính khá ổn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết 
cách tiết kiệm hơn nhé, bạn cần lựa chọn cộng sự 
hoặc cấp dưới tương đồng với mình thì mới có thể 
cân bằng được tài chính cho ngân sách.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Trong công việc 

bạn cần nhượng bộ một 
chút. Chuyện tình cảm, 
đối với người độc thân chỉ 
vì câu nói vô tâm của 
người ấy mà bạn cũng đã 
hoàn toàn thay đổi bản 

thân mình. Trong thời gian bận rộn bạn dễ lơ là 
khiến cho tiền bạc cũng thất thoát một chút, đưa ra 
những quyết định thiếu đúng đắn cho tình hình tài 
chính của mình. Bạn cần tham khảo ý kiến người 
có kinh nghiệm trước khi hành động nhé!

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Nhân Mã trong tuần 

này hơi chủ quan và bỏ qua 
những lời nhắc nhở của mọi 
người nên bạn là người luôn 
mắc phải những sai lầm trong 
công việc. Tình hình tài chính 

của bạn trong tuần này khá tốt, cũng kiếm được 
nhiều nguồn lợi nhuận khác nhau. Trong chuyện 
tình cảm không thuận lợi cho lắm. Người độc thân 
khi gặp được đối tượng mình rung động lại quá 
căng thẳng mà không bày tỏ được khiến cho người 
ấy hiểu lầm. Tuần này bạn nên chú ý đến sức khỏe, 
hãy siêng năng rèn luyện thể lực bạn nhé!

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Nhờ sự tỉ mỉ, cẩn 

thận và tự tin, những nhiệm 
vụ bạn được giao sẽ hoàn 
thành một cách xuất sắc. 
Bạn sẽ nhận được vô số lời 

khen ngợi, đặc biệt là từ cấp trên. Sự nghiệp phát 
triển đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn cũng rủng 
rỉnh theo. Chưa kể những dự án kinh doanh nhỏ lẻ 
của bạn cũng đang thu về một khoản lợi nhuận bất 
ngờ. Chuyện tình cảm của Ma Kết trong tuần sẽ có 
những bước tiến triển lớn, một quyết định quan 
trọng sẽ được đưa ra giúp tình cảm của hai bạn đạt 
được sự thăng hoa.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Công việc của Bảo 

Bình nhìn chung không có 
tiến triển đáng kể, bạn và 
cấp trên dễ xảy ra bất đồng 
ý kiến. Bạn được khuyên 

cần phải hạ cái tôi của mình xuống để không ảnh 
hưởng đến công việc chung của tập thể. Tài vận của 
Bảo Bình trong tuần mới này khá vượng, thu nhập 
từ cả chính và phụ sẽ tăng lên giúp bạn có thể hoàn 
trả cho các chi phí cần thiết. Trong tình cảm, dù con 
đường tiến đến hạnh phúc của bạn khá quanh co và 
khó khăn, nhưng hãy vững tin vì cuối con đường sẽ 
là một bình minh rực rỡ dành cho bạn.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Song Ngư sẽ gặp 

một số trục trặc trong công 
việc của mình, khó khăn 
cũng không hề nhỏ. Cuối 
tuần nên thư giãn một chút 
để thả lỏng bản thân tránh 
stress quá độ. Người độc 

thân chợt nhận ra tình yêu không đẹp như họ vẫn 
tưởng tượng, bị người ta theo đuổi cũng chẳng dễ 
chịu gì mấy. Cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn với 
nhau, dường như bạn cũng đang bị ghen tuông làm 
mờ mắt. Bạn đang muốn đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên 
việc làm ăn mạo hiểm vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều 
rủi ro, cần suy nghĩ trước khi đầu tư vào một vấn đề 
nào đó bạn nhé! ■
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TRUYEÄN NGAÉN CHOÏN LOÏC

Chỉ là ngày hôm qua

Chiều thứ bảy, mọi người trong phòng 
đang vui vẻ bàn bạc về ngày nghỉ, về 
những chuyến đi chơi xa. 

Chỉ có anh là dường như bình thản, không 
quan tâm, không đón đợi một điều gì, bởi dù sao 
ngày nghỉ cuối tuần đối với anh cũng không thật 
nhiều ý nghĩa. Thu xếp xong công việc, anh bao giờ 
cũng là người cuối cùng bước ra khỏi văn phòng. 

Ra tới cổng công ty, bầu trời xanh ngắt cùng 
những làn gió lao xao trên các tán cây khiến lòng 
anh dịu lại. Tự nhiên anh chưa thấy muốn về nhà 
vội, anh muốn có một khoảng thời gian thư thả cho 
riêng mình sau cả tuần làm việc mệt mỏi. 

Đã từ lâu, hầu hết quỹ thời gian của anh đều 
được dành cho công việc, phần nào là bởi sự say 
mê, song có lẽ đó cũng là cách để anh có thể gạt 
sang một bên mọi nỗi buồn cũng như sự trống 
vắng. Chiếc xe của anh đi thong dong giữa những 
người hối hả, tất bật vì nhiều mục đích rồi ghé vào 
một con phố nằm yên ả dưới hai hàng bằng lăng tím 
ngắt. 

Một ngôi quán nhỏ, một chiếc bàn kê sát ban 
công, ly cà phê đen cùng với tiếng nhạc saxophone 
da diết là thói quen yêu thích của anh ngoài những 
buổi chiều vui vẻ cùng bạn bè trong quán bia hay 
mệt nhoài sau mấy ván tennis. Những lúc thế này, 
anh mới để mặc tâm trí mình miên man trong 
những suy tư, cảm xúc mà thường ngày vẫn được 
giấu kín...

... Hai mươi tám tuổi, trưởng phòng kinh 
doanh của một công ty nước ngoài, hình thức được, 
lại là con út trong gia đình, anh có đầy đủ tiêu 
chuẩn của một người đàn ông thành đạt mà nhiều 
cô gái mong muốn. 

Thế nhưng, anh lại làm cho mẹ anh phải sốt 
ruột bởi cái vẻ dửng dưng, lạnh lùng trước các cô 
gái, cho dù đó là bạn đồng nghiệp, người quen hay 
là những đám mà mẹ anh đã nhờ người mai mối 
giới thiệu cho anh. 

Hình như lòng anh đã khép lại kể từ ngày 
Phương, người bạn gái từng cùng anh chia sẻ vui 
buồn suốt thời trung học rồi đại học bước ra khỏi 
đời anh để tìm đến với niềm hạnh phúc nơi phương 
trời khác. Anh đã dằn lòng mình lại để thôi không 
còn nhớ về cô nữa, nhưng trái tim anh thì kể từ đó 
dường như đã chìm vào mùa đông lạnh giá.

Bất chợt một ngày kia, con tim lạnh giá ấy như 
được hồi sinh bởi những tia nắng ấm áp. Đó là vào 
một buổi sáng mùa Xuân cách đây đã hai năm, khi 
căn nhà đối diện với nhà anh đón người chủ mới. 

Anh vô tình bắt gặp ánh mắt biết cười ấy ngay 
hôm đầu tiên nhà cô vừa mới dọn đến, một ánh mắt 
dịu dàng, vừa pha chút tinh nghịch, đáng yêu. Khi 
đó bỗng nhiên anh thấy trong lòng mình có một 
cảm giác gì đó thật ấm áp thân quen, điều mà đã rất 
lâu rồi anh mới gặp. Nhưng khi còn chưa kịp biết 
tên cô thì anh đã thấy tiếng cười của cô khúc khích 
sau vai một người và họ vút đi như một làn nắng.

... Cuộc đời tưởng như cứ thích trêu đùa với 
anh. Sự dửng dưng, lạnh lùng trong anh tưởng 
chừng như vừa biến mất thì ngay lập tức đã có cơ 
hội quay trở lại. Chỉ có điều là dù sao giờ đây, nó 
cũng không quay trở lại hoàn toàn mà nhường lại 
cho sự quan tâm một khoảng trống, đủ để từ đó anh 
có thêm thói quen theo dõi bóng dáng cô hàng xóm 
có đôi mắt biết cười kia, dù đã nhủ thầm rằng mình 
chẳng có hy vọng. 

Thỉnh thoảng gặp nhau vào buổi sáng lúc cả 
hai cùng dắt xe ra cổng đi làm, anh vẫn thấy lòng 
chợt nhẹ nhàng khi đón nhận nụ cười tươi tắn của 
cô. Gần một năm trôi qua, chẳng biết tự lúc nào, đôi 
mắt cùng nụ cười kia của cô đã đi vào tâm trí anh và 
ngự trị ở đó. Thế nhưng vào mỗi chiều thứ bảy, 
tiếng cười của cô vẫn khúc khích sau vai một người 
và họ lại vút đi như làn nắng...

Cho đến một ngày thứ bảy và cả những ngày 
thứ bảy tiếp sau, cô đi về một mình với đôi mắt thật 
buồn, rồi nụ cười không còn tươi thắm trên môi 
nữa. Nhìn cô, anh lại nhớ đến tâm trạng của mình 
sau ngày Phương nói với anh lời chia tay. Anh cảm 
thấy lòng đau nhói khi nghĩ tới những giọt nước 
mắt long lanh trên đôi mắt biết cười ấy để rồi tự 
ngạc nhiên với chính mình: anh đã lại quan tâm tới 
một người con gái. 

Thế nhưng ngày ngày anh chỉ dám âm thầm 
chia sẻ với cô bằng ánh mắt mà chưa hề lên tiếng dù 
biết rằng bây giờ mình hoàn toàn có thể. Anh muốn 
nhờ phương thuốc thời gian làm nỗi đau trong cô 
dần nguôi ngoai bởi anh hiểu cô cũng đang trải qua 
những kỷ niệm buồn như anh ngày trước.

Và một mùa Xuân với màu bằng lăng tím đến 
nao lòng nữa lại sang, bây giờ đôi mắt cô đã bớt đi 
những u buồn, nhưng nét cười tươi tắn trong đó 
như lần đầu tiên anh đã gặp thì vẫn chưa trở lại. 
Trước kia, khi sự lạnh giá tràn ngập lòng anh, chính 
ánh mắt biết cười của cô đã là những tia nắng sưởi 
ấm trái tim anh. Vậy thì giờ đây, anh nhủ rằng mình 
sẽ làm tất cả để đôi mắt biết cười trở lại và trái tim 
cô không chìm trong giá lạnh.

... Trời dần tối, anh giật mình không hiểu mình 
đã ngồi đây bao lâu rồi. Cốc cà phê trước mặt vẫn 
chưa vơi, anh đã mải miết với dòng suy nghĩ mà 
không nhận thấy xung quanh mình bắt đầu dập dìu 
những đôi tình nhân hẹn hò chiều thứ bảy. Anh 
đứng dậy ra về nhường chỗ cho thế giới của những 
ánh mắt và nụ cười hạnh phúc.

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, anh hít một hơi 
dài và cảm thấy mùi hương ngan ngát của cây cỏ 

thiên nhiên đang lan tỏa trong không gian. Anh cho 
xe đi chầm chậm để tận hưởng bầu không khí tuyệt 
vời ấy. Tới ngã tư, dừng lại đợi đèn đỏ, anh chợt 
thấy tim mình rộn lên khi trước mặt anh là một 
bóng dáng thân quen. Là cô, cô đang đi một mình 
và anh cũng vậy, họ cùng cần bạn đồng hành trên 
suốt chặng đường còn lại.

- Chào cô hàng xóm, không biết cô có cần vệ sĩ 
không nhỉ? - Anh lấy hết can đảm tới bên cô. 

- A, chào anh hàng xóm - Hình như cô hơi bất 
ngờ khi nghe tiếng anh - Vệ sĩ thì có lẽ em không 
cần, nhưng một người bạn đi chung đường thì em 
sẽ không từ chối đâu. 

- Vậy thì hay quá, anh cũng đang buồn vì phải 
đi một mình đây. Được đi về cùng cô hàng xóm như 
thế này, chắc có lẽ đường về chỉ ngắn một nửa - 
Anh đang nói thật lòng mình, và rồi khi thấy tiếng 
cười trong trẻo của cô cất lên, anh chợt cảm thấy 
trong lòng rộn rã. Suốt dọc đường, họ chuyện trò 
vui vẻ về rất nhiều chủ đề và cho đến lúc tới trước 
cổng hai ngôi nhà, họ đã biết được rằng giữa hai 
người có rất nhiều điểm chung.

- Cám ơn anh đã làm bạn cùng em trên đường 
về, em cảm thấy hình như là con đường đã ngắn lại 
một nửa. 

- Vậy em nghĩ sao nếu anh đề nghị... - Anh hơi 
lúng túng không biết mình có quá đường đột hay 
không - Từ nay hai chúng ta sẽ làm bạn đồng hành 
của nhau, được chứ?

Cô không nói, chỉ nhè nhẹ gật đầu nhưng đối 
với anh như thế đã là cả một niềm hạnh phúc. Dù 
trong bóng tối nhưng anh vẫn thấy nụ cười thật đẹp 
của cô ngày nào lại đang tỏa sáng...

Chiều thứ bảy, anh lại cho xe rẽ vào con phố 
nằm yên ả dưới tán bằng lăng tím ngắt. Vẫn là ngôi 
quán nhỏ, vẫn chiếc bàn kê sát ban công, nhưng 
hôm nay anh không chỉ có một mình. Họ ngồi lặng 
im không nói, bởi ánh mắt họ nhìn nhau đã nói lên 
tất cả. Không biết vô tình hay hữu ý, giai điệu buồn 
da diết của tiếng kèn saxophone hôm nay được 
thay thế bằng giọng ca tuyệt vời của Carpenters với 
bài hát “Only Yesterday”. 

- Em thích ca khúc này chứ?
- Vâng, em vẫn thường mong đến một ngày có 

thể tự mình hát bài hát ấy để tạm biệt tất cả những 
nỗi buồn của ngày hôm qua. 

- Và ngày hôm đó đã đến chưa em?
- Đến rồi anh ạ. Anh có đoán được đó là ngày 

nào không?
- Là... ngày hôm qua, đúng không cô hàng 

xóm? 
Cô mỉm cười quay mặt sang hướng khác, 

nhưng anh vẫn kịp thấy được những ngôi sao nhỏ 
đang lấp lánh trong mắt cô. Phải, mọi ưu phiền cô 
đơn, trống vắng đều đã thuộc về quá khứ. Hôm nay 
cả anh và cô cùng bước vào thế giới của những ánh 
mắt cùng nụ cười hạnh phúc, bởi họ đang ở bên 
nhau trên suốt chặng đường phía trước và để cho 
mọi nỗi buồn sẽ chỉ là của ngày hôm qua. ■

Thăng Bình
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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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