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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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

2008
August 16, 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: 

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

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

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:

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 Casino, 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

August 2022

797-2016/1584

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

809-2018/1586

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 $$$$!!!!.

Lubbock, TX

Xin lieân laïc: 806-787-7997

788-2016/1583

Caàn Nhieàu Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt laùi xe. Caàn nhieàu 

thôï Nails bieát laøm Fullset, boät maøu, 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

NEW

796-2016/1584

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

Myõ Traéng, Tip Cao, tieäm môû cöûa 5 ngaøy, ñoùng cöûa 

Chuû Nhaät vaø Thöù Hai. Môû cöûa töø 10h saùng ñeán 6h 

chieàu. Tieäm caùch Bellaire 1 tieáng laùi xe. Chuû chôû 

ñi moãi ngaøy. Choã laøm vui veû, thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

806-2017/1585

Caàn Ngöôøi

HEB Super Market Sushi Bar tuyeån nhaân vieân 

phuï vieäc (seõ ñöôïc training). Nôi laøm vieäc: 6055 

South Freeway, Houston TX (Hwy 288 & Hwy 

59). Caùch Pearland 10 phuùt & caùch Hwy 610 - 10 

phuùt.

Hwy 288 & Hwy 59

832-808-0206Xin Lieân laïc:
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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:

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)

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

NEW

801-2016/1584

Caàn Ngöôøi

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

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

779-2014/1582

Caàn Ngöôøi

Caàn ngöôøi phuï nöõ döôùi 60 tuoåi. Doïn deïp nhaø, 

khoâng naáu aên. Yeâu caàu: saïch seõ, kyõ löôõng, thaät 

thaø, tuaàn laøm 2 hoaëc 3 ngaøy. Löông $15/giôø. 

Nhaø Southwest Sugar Land.

SW Sugarland

281-871-9741Xin lieân laïc: 

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE 

PHOØNG, BAÙN 1 CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) 
ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá 
baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem 
nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

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

Hội chứng ăn đêm là gì? 
Nguyên nhân, triệu chứng, 
chẩn đoán và điều trị

Tình trạng này có thể dẫn đến tăng cân 
quá mức và các bệnh mãn tính như béo 
phì, tiểu đường và bệnh tim.

Hội chứng ăn đêm khác với các chứng rối 
loạn ăn uống khác như thế nào?

Hội chứng n êm ược phân biệt với các rối ă đ đ
loạn n uống khác như chứng cuồng n và n uống ă ă ă
vô ộ vì hội chứng này không bao gồm các dấu đ
hiện sau khi tiêu thụ thức ăn như nôn mửa, nhịn ăn 
và lạm dụng thuốc lợi tiểu, là những triệu chứng 
phổ biến của các rối loạn n uống.ă

Ngoài ra, những người mắc hội chứng ăn đêm 
hoàn toàn tỉnh táo trong khi ăn - họ nhớ việc đi bộ 
và ăn vào ban đêm - so với những người mắc chứng 
rối loạn ăn uống liên quan đến giấc ngủ khác, 
những người này qua đến ngày hôm sau thường 
không nhớ về những lần ăn uống của họ.

Nguyên nhân của hội chứng ăn đêm
Có nhiều yếu tố có thể dẫn đến hội chứng ăn 

đêm. Một số như:
Rối loạn nhịp sinh học: Đôi khi, do làm việc 

quá khuya hoặc học bài khuya, nhân viên hoặc sinh 
viên có thói quen ăn khuya, rất khó để phá vỡ sau 
một vài năm do nhịp sinh học thay đổi, đồng hồ tự 
nhiên của cơ thể giúp kiểm soát cơn đói và giấc 
ngủ. Điều này khiến cơ thể tiết ra hormone đói vào 
ban đêm thay vì ban ngày.

Các vấn đề sức khỏe tinh thần: Các tình 
trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng có 
thể dẫn mọi người đến các tình trạng khác như 
NES.

Ảnh minh họa
Gen: Có tiền sử mắc hội chứng ăn đêm hoặc 

các chứng rối loạn ăn uống khác trong gia đình có 
thể làm tăng nguy cơ mắc NES cho các thành viên 
khác.

Ăn uống vào ban ngày: Những người ăn 
kiêng nghiêm ngặt vào ban ngày đôi khi có thể ăn 
vô độ vào ban đêm.

Các triệu chứng của hội chứng ăn đêm
Một số triệu chứng của hội chứng ăn đêm có 

thể bao gồm:
- Thường xuyên ăn khuya.
- Thức dậy vào ban đêm và không thể kiểm 

soát cảm giác thèm ăn.
- Nhớ lại chuyện ăn tối hôm qua.
- Ăn nhiều hơn 25% thức ăn vào ban đêm.

- Ăn nhiều bữa nhỏ hoặc đồ ăn nhẹ suốt đêm.
- Thèm thức ăn có nhiều đường và tinh bột.
- Không cảm thấy đói vào buổi sáng hoặc buổi 

chiều.
- Sau đó có thể cảm thấy xấu hổ vì ăn quá 

nhiều.
Các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến hội 

chứng ăn đêm
- Có tình trạng sức khỏe tinh thần từ trước như 

trầm cảm.
- Bị rối loạn ăn uống khác như chứng ăn vô độ.
- Nghiện rượu mãn tính.
- Bị béo phì.
Chẩn đoán hội chứng ăn đêm
Để chẩn đoán tình trạng bệnh, chuyên gia y tế 

có thể hỏi các câu hỏi liên quan đến các triệu chứng 
như tần suất bạn thức dậy vào ban đêm và điều gì 
giúp bạn ngủ lại. Họ cũng có thể đặt câu hỏi về tâm 
trạng, cảm xúc và sức khỏe tinh thần từ trước của 
bệnh nhân, cùng với việc kiểm tra sức khỏe thể 
chất như việc tăng cân.

Điều trị hội chứng ăn đêm
Một số phương pháp điều trị chứng rối loạn ăn 

đêm:
- Liệu pháp nhận thức hành vi: Nó có thể 

giúp thay đổi hành vi và suy nghĩ gây ra tình trạng 
này, chẳng hạn như khóa cửa nhà bếp trước khi ngủ 
để không vào bếp vào ban đêm.

- Tâm lý trị liệu: Nó giúp nhắm mục tiêu tình 
trạng cơ bản đang gây ra rối loạn. Nó bao gồm tự 
giám sát, giảm các hành vi ăn kiêng và lập kế hoạch 
bữa ăn.

- Thuốc: Bao gồm các chất ức chế tái hấp thu 
serotonin có chọn lọc để giảm các triệu chứng trầm 
cảm và giúp duy trì giấc ngủ ngon.

Kết luận
Các triệu chứng của hội chứng ăn đêm thường 

bị mọi người bỏ qua. Điều này có thể làm tăng nguy 
cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và làm 
giảm chất lượng cuộc sống. Tham khảo ý kiến 
chuyên gia y tế nếu bạn hoặc người thân của bạn 
đang gặp phải các triệu chứng nói trên. ■

Tiền có đem lại hạnh phúc?

Nghiên cứu năm 2010 dựa trên việc 
khảo sát và phân tích cuộc sống của 
hơn 450.000 người Mỹ phát hiện, 

người có thu nhập cao (khoảng 75.000 USD mỗi 
năm) có đời sống tinh thần phong phú hơn hẳn 
những người có ít tiền hơn. Những người được hỏi 
nói rằng, tiền giúp họ đáp ứng nhu cầu cơ bản như 
trải nghiệm cuộc sống và gắn kết các mối quan hệ 
xã hội.

Lindsay Bryan-Podvin, chuyên gia tài chính 
và là tác giả cuốn sách “Giải pháp lo âu về tài 
chính” cho biết, mức thu nhập hàng năm 75.000 
USD của người Mỹ không quá lý tưởng nhưng là 
thước đo hạnh phúc. Khoản thu này giúp đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản về thực phẩm, nhà ở và chăm 
sóc sức khỏe. Sau đó, mức độ hài lòng nâng lên khi 

phục vụ đủ chi phí sinh hoạt và sở thích cá nhân.
“Dữ liệu còn chỉ ra, khi chủ động về mặt tài 

chính, sức khỏe tinh thần cũng tốt hơn. Sẽ thật căng 
thẳng khi luôn ở trong tình trạng túng thiếu”, 
Bryan-Podvin nói.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ 
cũng nhận định, những người trưởng thành gặp 
khó khăn về tài chính có nguy cơ bị phiền muộn, 
mệt mỏi hơn người có mức sống trung bình hoặc 
cao. Nghiên cứu của Đại học Harvard đã theo dõi 
hàng trăm người đàn ông trong 80 năm, thu thập dữ 
liệu về sức khỏe thể chất và tinh thần. Kết quả cho 
thấy, các mối quan hệ thân thiết, bao gồm cả tiền 
bạc hay danh vọng, giữ cho mọi người hạnh phúc 
trong suốt cuộc đời.

Một lý thuyết phổ biến cho rằng, chi tiền cho 
những trải nghiệm dễ khiến bạn hạnh phúc hơn 
mua sắm đồ dùng. Cuộc thăm dò với hơn 2.000 
Gen Y năm 2014 cho thấy, 78% thích chi tiền cho 
trải nghiệm hoặc sự kiện hơn so vật chất.

Đầu năm 2022, công ty môi giới bất động sản 
cao cấp RubyHome ở California đã khảo sát 1.000 
Gen Z ở Mỹ. 69% người được hỏi tin rằng tiền giúp 
họ hạnh phúc.

Nhưng giá để mua hạnh phúc với Gen Z là bao 
nhiêu? Không giống như các thế hệ trước, Gen Z 
(người sinh sau năm 1997) cho rằng họ có thể coi là 
đạt mức “giàu có”, hoặc tận hưởng cuộc sống xa 
hoa chỉ với 394.000 USD. Con số này thấp hơn 
đáng kể so với thế hệ baby boomer, nhóm người 
cần hơn một triệu USD mới đạt cảm giác thỏa mãn 
và hạnh phúc. Trong khi, Gen X cần 887.211 USD 
và Gen Y là 721.020 USD.

Nhưng khi nói về hạnh phúc tài chính, hoặc 
cảm giác thỏa mãn và vui vẻ khi sở hữu tài sản, Gen 
Z cho rằng chỉ cần 74.950 USD mỗi năm đủ khiến 
họ hài lòng. Con số này chỉ chiếm 38% so với thế 
hệ baby boomer (322.651 USD).

74.950 USD có thể giúp Gen Z “mua” hạnh 
phúc, nhưng không thể mua nhà. Cuộc khảo sát hồi 
đầu năm nay của trang Porch.com cho thấy 61% 
người Mỹ không đủ khả năng mua nhà ở thành phố 
đang sống. Hay năm 2021, tổ chức tư vấn phi lợi 
nhuận New America đã công bố nghiên cứu 
“khoảng cách giàu nghèo của thế hệ Millennials 
đang gia tăng” cho thấy, tỷ lệ người sở hữu nhà 
trong độ tuổi 25-34 giảm đột ngột. Khảo sát khác 
của Rocket Homes cũng chỉ ra hơn một nửa thế hệ 
Millennials phải trì hoãn việc mua nhà do sợ gánh 
nợ.

Nhưng chưa chắc nhiều tiền đều hạnh phúc, 
bởi làm nhiều tiêu nhiều, hoặc không còn thời gian 
hưởng thụ.

“Bạn có thể kiếm được 300.000 USD, điều 
này nghe có vẻ hấp dẫn về mặt lý thuyết. Nhưng 
nếu phải làm việc 80 giờ một tuần, số tiền bạn đang 
kiếm được có ích lợi gì?” Bryan-Podvin lập luận và 
nhấn mạnh: “Suy cho cùng, tiền có thể làm tăng 
khả năng hài lòng trong cuộc sống, tùy thuộc vào 
cách bạn chi tiêu”. ■ 
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Nước ép trái cây không tốt 
như nhiều người nghĩ

Dù không thể phủ nhận những vitamin, 
khoáng chất nước ép trái cây mang 
lại, việc n nguyên quả sẽ giúp cơ thể ă

tránh ược nguy cơ không áng có.đ đ  Trao đổi với 
PV, bác sĩ Lê Quang Hào, Viện Dinh dưỡng Quốc 
gia, nhận định nước ép trái cây nhìn chung tốt cho 
sức khỏe với nhiều loại vitamin thiết yếu.

Theo một nghiên cứu ược ng tải trên trang đ đă
thông tin y khoa PubMed, Viện Y tế Quốc gia Mỹ 
(NIH), việc tiêu thụ trái cây và rau củ ở dạng nước 
ép hoặc xay sinh tố có thể làm giảm mức 
homocysteine cũng như sự c ng thẳng do quá trình ă
oxy hóa, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, bác sĩ Hào nhấn mạnh chúng ta nên 
ăn toàn bộ phần hoa quả tươi thay vì chỉ ép lấy 
nước. Nguyên nhân là việc làm này khiến chúng ta 
vô tình bỏ phí phần chất xơ có trong hoa quả 
nguyên trái.

“Bên cạnh các loại vitamin, chất xơ trong hoa 
quả cũng rất cần thiết cho cơ thể. Theo khuyến cáo, 
mỗi người cần ảm bảo khoảng 25-30 g chất đ
xơ/ngày. ây là thành phần quan trọng giúp cơ thể Đ
hấp thu dinh dưỡng, ồng thời thải trừ các chất ộc đ đ
ra khỏi cơ thể”, ông nói.

Một nghiên cứu khác trên PubMed cho thấy 
các chất chống oxy hóa có liên kết tự nhiên với 
phần chất xơ bị mất i khi ép trái cây. Các chất này đ
đóng vai trò quan trọng trong lợi ích chung của hoa 
quả và rau củ tươi. Tuy nhiên, tùy từng loại máy ép, 
có tới 90% chất xơ bị loại bỏ trong quá trình ép hoa 
quả.

Ảnh minh họa
Bác sĩ Hào cho biết thêm một nguy cơ khác 

đến từ nước ép trái cây là bản thân chúng chứa khá 
nhiều ường. Trong một số trường hợp, nước ép đ
trái cây thậm chí còn được cho thêm đường để tăng 
vị ngon. Lúc này, chúng cung cấp nhiều năng 
lượng cho cơ thể. Mặt khác, đường tinh khiết vốn 
được đánh giá là không tốt cho sức khỏe.

Theo Medical News Today, việc uống quá 
nhiều nước ép trái cây cũng mang ến một số rủi ro. đ
Cụ thể, nhiều loại nước ép trái cây chứa nhiều 
đ đ đ ăường và calo, từ ó gây ra một số vấn ề như t ng 
cân, tiểu ường loại 2 và bệnh tim.đ  Trong nghiên 
cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE, các nhà 
khoa học cũng tìm thấy những mối liên hệ giữa 
bệnh tiểu đường loại 2 và đồ uống có đường, bao 

gồm nước ép trái cây.
Không phải giải pháp giảm cân
Từ những vấn ề trên, bác sĩ Lê Quang Hào đ

khẳng ịnh nước ép hoa quả không thể giúp cơ thể đ
giảm cân. Thậm chí, việc loại bỏ chất xơ còn khiến 
chúng ta dễ tăng cân hơn.

Bác sĩ Hào giải thích: “Bản chất của tình trạng 
thừa cân, béo phì là năng lượng trong cơ thể bị mất 
cân bằng. Do đó, việc ăn kiêng không đúng cách, 
không dựa vào lý thuyết này sẽ không mang lại 
hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe”.

Nhiều trường hợp thừa cân, béo phì nhưng vẫn 
luôn có cảm giác mệt mỏi do thiếu n ng lượng và ă
thường xuyên thèm n. Nguyên nhân là ở những ă
người này, n ng lượng sau khi vào cơ thể không ă
đ đ được chuyển hóa ể phục vụ hoạt ộng thể chất mà 
dự trữ lại. Vị chuyên gia lấy ví dụ về những người 
bị tiểu đường với lượng đường trong máu luôn rất 
cao, thậm chí cơ thể buộc phải thải bớt ra ngoài qua 
nước tiểu. Tuy nhiên, các tế bào của nhóm người 
này vẫn không có đủ đường để làm việc do đường 
không vào được tế bào. Phần năng lượng dư thừa 
lúc này lại chuyển thành các tế bào mỡ để dự trữ.

Tương tự với những người thừa cân, béo phì, 
họ thiếu các vi chất chuyển hóa n ng lượng để ă
nhằm phục vụ hoạt ộng trong ngày. Thay vào ó, đ đ
chúng chuyển thành dạng n ng lượng dự trữ, khiến ă
cơ thể t ng cân, tích mỡ.ă

Việc một số người tìm cách ăn kiêng, giảm cân 
bằng việc chỉ uống nước ép trái cây cũng không 
hiệu quả khi xét theo nguyên lý này. Việc cung cấp 
quá nhiều đường nhưng thiếu chất xơ gây phản tác 
dụng. Không những vậy, việc chỉ uống nước ép trái 
cây, dù chứa nhiều loại vitamin, không đảm bảo 
cho cơ thể đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, đồng 
thời gây thiếu hụt năng lượng tối thiểu cho các hoạt 
động khác.

Theo nghiên cứu ược thực hiện vào n m đ ă
1993, ng tải trên PubMed, hầu hết chế ộ n đă đ ă
kiêng bằng nước ép trái cây khiến người thực hiện 
chỉ tiêu thụ khoảng 600-1.000 calo/ngày, dẫn ến đ
thiếu hụt calo nghiêm trọng.

Dù giúp những người này ã giảm cân nhanh đ
chóng, việc giảm calo quá nhiều khiến quá trình 
trao đổi chất về lâu dài bị làm chậm lại. Điều này 
ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và thậm chí khiến 
người thực hiện dễ dàng tăng cân trở lại.

Bác sĩ Hào khuyến cáo tùy thuộc loại hình lao 
động, mỗi người cần cung cấp một lượng năng 
lượng phù hợp cho cơ thể. Trong đó, phần năng 
lượng cơ bản là ngưỡng tối thiểu giúp tim, phổi, 
n động bão,... vẫn hoạt ình thường khi chúng ta ngủ 
hay không vận ộng. Phần n ng lượng còn lại sẽ đ ă
phục vụ các hoạt ộng trong ngày.đ

“Những người lao ộng ngoài trời, vận ộng đ đ
viên sẽ cần một mức n ng lượng nạp vào khác với ă
nhân viên v n phòng, giáo viên,...”, vị chuyên gia ă
nói thêm.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh vai trò của việc tập 
luyện thể dục, thể thao. Trong quá trình tập luyện, 
năng lượng dư thừa sẽ được sử dụng, từ đó trực tiếp 
giúp cơ thể giảm cân.

Trong khi ó, hoa quả tươi chứa các vitamin đ
và chất chống oxy hóa quan trọng, có sức khỏe. 
Tuy nhiên, trái cây hay rau củ vẫn mang lại lợi ích 
đ đ đ ăầy ủ nhất khi ược n toàn bộ thay vì ép hay xay 
sinh tố. ■

Anh thử nghiệm tuần làm 
việc 4 ngày quy mô lớn

Nhiều chuyên gia kinh tế đã gọi đây là 
một “thử nghiệm lịch sử”, đồng thời 
cũng là lớn nhất thế giới đối với mô 

hình làm việc mới 4 ngày/tuần này. Chương trình 
thí điểm này sẽ kéo dài trong 6 tháng. Chương trình 
thử nghiệm sẽ dựa theo mô hình 100:80:100, tức 
người tham gia được nhận 100% lương cho 80% 
thời gian làm việc, đổi lại họ cam kết duy trì 100% 
năng suất.

Các đơn vị tham gia thử nghiệm trải dài trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau như dịch vụ giáo dục, tư 
vấn nhà ở, thẩm mỹ, xây dựng, thực phẩm, tiếp thị 
số... Nhiều người lao động rất hưởng ứng chương 
trình này

Anh Louis Bloomsfield, nhân viên nhà máy 
bia Pressure Drop, nói: “Suy nghĩ ban đầu của tôi là 
làm từ thiện trong thời gian rỗi, và sau đó tôi nghĩ 
mình có thể làm một việc gì đó khác, tôi có thể học 
một kỹ năng mới. Nó giống như việc có nhiều cơ 
hội mở ra nếu như bạn có thêm một ngày vậy”.

Khi các quốc gia dần quay trở lại cuộc sống 
bình thường mới sau đại dịch, ngày càng nhiều 
công ty nhận ra rằng chất lượng cuộc sống sẽ là yếu 
tố cạnh tranh mới. Và việc giảm thời gian làm việc, 
tập trung vào kết quả sẽ là phương tiện giúp họ 
giành lợi thế.

Ông Sam Smith, đồng sáng lập của nhà máy 
bia Pressure Drop, cho biết: “Chúng tôi muốn biến 
nơi này thành một nơi tốt hơn để làm việc, và 
chúng tôi muốn trở thành một phần mang đến sự 
thay đổi tiến bộ trong xã hội”.

Mặc dù nhiều giám đốc điều hành của các 
công ty cho rằng khái niệm của thế kỷ 20 về một 
tuần làm việc 5 ngày không còn là điều phù hợp 
nhất với hoạt động kinh doanh của thế kỷ 21, một 
số chuyên gia về thị trường lao động cho rằng vẫn 
cần phải thận trọng để phân tích cách nhân viên 
phản ứng với việc có thêm một ngày nghỉ, các chỉ 
số về sự hài lòng trong công việc, cũng như năng 
suất làm việc liệu có đảm bảo hay không…

Ông Jonathan Boys, nhà kinh tế, Viện Nhân sự 
và Phát triển Chartered, nhận định: “Câu hỏi thực 
sự là liệu năng suất có tăng lên sau khi rút ngắn một 
ngày hay không? Nếu có, thật tuyệt. Nếu không, 
vậy thì chúng ta sẽ có một thời gian thực sự khó 
kh hi duy trì một tuần bốn ngày làm việc mà ăn k
không phải hy sinh một số tăng trưởng của nền 
kinh tế. Tôi nghĩ đó có lẽ là mấu chốt của vấn đề”.

Các đợt thử nghiệm làm việc 4 ngày/tuần cũng 
sẽ được Chính phủ Tây Ban Nha và Scotland tài trợ 
và tiến hành vào cuối năm nay. ■  
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783-2014/1582

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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 

808-2017/1585

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
__________________________________________

799-2016/1584

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail vuøng 45 North gaàn Phi 

Tröôøng Bush. Caàn hai ngöôøi laøm boät 

vaø hai ngöôøi laøm tay chaân nöôùc.

Xin lieân laïc: 

936-207-3123
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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

__________________________________________

756-2011/1579

NEW

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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

805-2017/1585

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø dö hai phoøng, 1 phoøng Master vaø 

1 phoøng nhoû. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

phoøng lôùn (Master) $850, phoøng nhoû 

($400). Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng 

maùt, coù vöôøn rau.

Xin lieân laïc Nghóa:

571-355-6669

(Hoaëc Coâ Tö )

713-933-9943
__________________________________________

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)

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

795-2016/1584

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù phoøng 

cho share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet. $380/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Tuyeát:

346-378-8333
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

793-2016/1584

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø goùc Synott & Bissonnet. Dö 2 

phoøng cho Nam ñoäc thaân share. 

Phoøng lôùn coù Bathroom saùt cöûa 

$400/thaùng. Phoøng vöøa $350/thaùng. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet. 

Khoâng naáu aên.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

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 
__________________________________________

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

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

810-2018/1586

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Vôùi moïi löùa tuoåi. Nhaø roäng, saïch seõ, 

thoaùng maùt, yeâu thöông treû, chaêm soùc 

chu ñaùo. Nhaø ngay Freeway 59 South, 

gaàn Brazos Town Center, Rosenberg.

Xin lieân laïc:

832-620-3814
__________________________________________

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
__________________________________________

804-2017/1585

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc 

P/U Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342

Ai Veõ?

Moät hoïa só môû phoøng trieån laõm 
tranh. Moät baø quyù toäc ñeán xem, 
ñöùng tröôùc moät böùc tranh hoài laâu 
roài hoûi:

– Toâi muoán bieát ai laø taùc giaû böùc 
tranh naøy?

Hoïa só ñöùng gaàn ñaáy, voäi ñi laïi 
noùi:

– Thöa quyù baø, toâi laø taùc giaû.

Baø khaùch hoûi:

– Tuyeät laém! OÂng coù theå cho toâi 
bieát ai ñaõ may chieác vaùy cho coâ gaùi 
trong tranh khoâng?

Vi Cöôøi

Rao Vaët

Đổ mồ hôi có phải là dấu hiệu cơ 

thể đang đốt nhiều calo?

C
húng ta thường đổ mồ hôi khi vận động hay 

chơi thể thao. Điều này khiến nhiều người 

tin rằng đổ mồ hôi nhiều là dấu hiệu cơ thể 

đang đốt cháy nhiều calo. Trên thực tế, điều này là không 

đúng.

Thân nhiệt của con người là khoảng 37 độ C. Cơ thể 

sẽ liên tục theo dõi và điều chỉnh để thân nhiệt luôn duy trì 

ở mức này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một trong những cơ chế làm mát quan trọng nhất của 

cơ thể là đổ mồ hôi. Mồ hôi có thành phần chủ yếu là 

nước, được tiết ra từ các tuyến mồ hôi trên da. 

Khi thân nhiệt nóng lên do vận động, mồ hôi sẽ làm 

mát cơ thể và giúp hạ thân nhiệt, các chuyên gia giải thích.

Đổ mồ hôi không chỉ xuất hiện khi vận động, tập 

luyện thể thao mà còn khi chúng ta ăn một số loại thực 

phẩm, chẳng hạn như khi ăn món cay. Các món cay nóng 

đánh lừa não bộ, khiến não nghĩ rằng thân nhiệt trong cơ 

thể đang tăng lên nên đã kích thích tăng tiết mồ hôi.

Ngoài ra, cảm giác căng thẳng, lo lắng sẽ kích thích 

phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn, từ đó kích thích tuyến 

mồ hôi hoạt động. 

Tuy nhiên, dù nguyên nhân có là gì đi nữa thì đổ mồ 

hôi không phải là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang đốt nhiều 

calo.

Đổ mồ hôi chỉ đơn giản là cách cơ thể hạ nhiệt và tự 

làm mát chứ không phản ánh lượng calo mà cơ thể tiêu 

hao. 

Khi tâp luyện thể thao, sở dĩ mồ hôi đổ ra nhiều là vì 

vận động đã khiến nhiệt độ bên trong cơ thể tăng cao. Các 

tuyến mồ hôi được kích hoạt để làm mát cơ thể.

Lượng calo mà cơ thể tiêu hao phụ thuộc vào loại bài 

tập, cường độ và thời lượng tập. Bài tập càng kích hoạt 

nhiều nhóm cơ thì đốt càng nhiều calo. Mồ hôi tiết ra ít 

hay nhiều không ảnh ưởng đến số calo tiêu thụ.

Với cùng một loại bài tập, cơ thể mỗi người có thể sẽ 

có những phản ứng khác nhau. Người này có thể đổ mồ 

hôi nhiều hơn người kia.

Khi tập luyện, để biết cơ thể có đang đốt nhiều calo 

hay không thì hãy chú ý đến nhịp tim. Cơ thể vận động 

nhiều, đốt nhiều calo thì nhịp tim sẽ tăng lên. 

Cách tốt nhất để biết một buổi tập đã tiêu hao bao 

nhiêu calo thì hãy sử dụng các ứng dụng hay dụng cụ theo 

dõi sức khỏe, theo Healthline. ■ 

 

Anh cung cấp dịch vụ xét nghiệm 

phát hiện tiền sản giật ở thai phụ

Tại Anh, những thai phụ bị nghi ngờ mắc tiền 

sản giật sẽ được làm xét nghiệm NHS để 

phát hiện tình trạng bệnh.

Tiền sản giật ảnh hưởng đến một số phụ nữ mang 

thai, thường xảy ra trong khoảng nửa sau của thai kỳ hoặc 

sau khi họ sinh con.

Chứng tiền sản giật có thể dẫn đến các biến chứng 

nghiêm trọng nếu không được phát hiện kịp thời, với các 

dấu hiệu ban đầu bao gồm huyết áp cao và protein trong 

nước tiểu (thường là albumin). Và trong một số trường 

hợp, phụ nữ có thể bị đau đầu dữ dội, gặp các vấn đề về thị 

lực, đau dưới xương sườn, sưng tấy và nôn mửa.

Các xét nghiệm trước đây đã có sẵn để loại trừ tình 

trạng bệnh, nhưng hiện sẽ có sẵn để phát hiện chẩn đoán 

dương tính với tiền sản giật.

Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia xuất sắc (Nice) cho 

biết, các nữ hộ sinh có thể sử dụng một trong 4 xét nghiệm 

máu để giúp chẩn đoán nghi ngờ tiền sản giật và chúng có 

thể được sử dụng trong thời gian thai kỳ từ 20 tuần đến 36 

tuần và 6 ngày.

Ảnh minh họa

Các xét nghiệm đo mức độ của yếu tố tăng trưởng 

bánh nhau (PLGF), là một loại protein giúp phát triển các 

mạch máu mới trong nhau thai.

Mức PLGF trong máu có thể thấp bất thường và đây 

có thể là dấu hiệu cho thấy, nhau thai không phát triển.

Jeanette Kusel, quyền giám đốc MedTech và kỹ 

thuật số tại Nice, cho biết: “Bằng chứng mới được trình 

bày trước ủy ban cho thấy, những xét nghiệm này có thể 

giúp chẩn đoán chứng tiền sản giật, cùng với thông tin 

lâm sàng để đưa ra quyết định điều trị, thay vì bỏ thai. 

Điều này vô cùng quý giá đối với các bác sĩ và các bà mẹ 

tương lai vì giờ đây họ có thể tự tin hơn vào kế hoạch điều 

trị và chuẩn bị cho một ca sinh nở an toàn”.

Tiến sĩ Mark Kroese, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn chẩn 

đoán Nice, cho biết: “Ủy ban đã kêu gọi nghiên cứu thêm 

khi xem xét chủ đề này vào năm 2016. Sau một số nghiên 

cứu sâu hơn, giờ đây chúng tôi có thể đưa ra hướng dẫn dự 

thảo cho bốn loại xét nghiệm mà NHS có thể sử dụng để 

giúp chẩn đoán tiền sản giật”. ■ 

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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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

Điều gì xảy ra với cơ 
thể nếu ngồi quá nhiều?

hiều nghiên cứu đã tìm ra Nnhững rủi ro của lối sống ít 
vận động nhằm khuyến 

khích mọi người nên tập thể dục thường 
xuyên.

Nổi mụn do nội tiết tố thay đổi
Việc ngồi nhiều và ngồi quá lâu 

khiến máu không được lưu thông tốt, gây 
rối loạn nội tiết tố. Điều này dẫn đến một 
số vấn đề tác động trực tiếp đến làn da của 
bạn như bít tắc lỗ chân lông và xuất hiện 
các vết mụn viêm.

Gặp các bệnh liên quan đến xương
Hệ xương là một trong những cơ 

quan đóng vai trò quan trọng đối với cơ 
thể con người. Xương của những người 
tập thể dục thường xuyên có xu hướng 
chắc khỏe hơn những người không, ít tập 
luyện. V động ì vậy, bất cứ một ai ngồi bất 
trong thời gian dài thường dễ mắc hội 
chứng xương yếu, thoái hóa xương.

Tình trạng da càng ngày tệ đi
Nếu đã thử mọi cách để trị mụn mà 

không khỏi dứt điểm thì bạn nên tìm hiểu 

gốc rễ của vấn ã chứng đề. Nhà khoa học đ
minh da liên tục bị ma sát khi ngồi ở một 
số tư thế quá lâu là nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng mụn trứng cá.

Hiện tượng sần da cam
Hiện nay, hầu hết nhân viên văn 

phòng dành nhiều thời gian để ngồi làm 
việc và g động õ máy tính. Lối sống ít vận 
này có thể gây ra tình trạng giữ nước 
trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho rằng 
ngồi lâu làm giảm lưu thông máu và dẫn 
đến hiện tượng sần da cam.

Sần da cam (Cellulite) là hiện tượng 
phổ biến, được hình thành khi mô mỡ 
dưới da phình ra và tạo lớp da không bằng 
phẳng trên bề mặt da. Dấu hiệu nhận biết 
dễ dàng bằng mắt thường là da xuất hiện 
vết sần sùi như vỏ cam, thường xuất hiện 
ở vị trí đùi, bụng, mông trên cơ thể. 

Giãn tĩnh mạch
Khi đi bộ hay chạy nhảy thì các cơ 

chân sẽ co lại và tạo áp lực lên các mạch 
máu ở bàn chân. Điều này giống như mỗi 
bước chân di chuyển tương tự một lần 
bơm máu, giúp việc lưu thông máu hoạt 
động bình thường. Do đó, ngồi trong thời 
gian dài dẫn đến tuần hoàn máu kém, biểu 
hiện rõ ở tình trạng giãn tĩnh mạch. ■  
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Con người cần vật chất có 
năng lượng âm để chế tạo cỗ 
máy thời gian

Bạn đã bao giờ ước rằng mình có thể 
quay về quá khứ và sửa chữa một sai 
lầm mà mình mắc phải? Hay quay lại 

khoảng thời gian cô đơn và lạc lõng nhất trong 
cuộc đời để tự động viên mình "Cố lên, mọi chuyện 
rồi sẽ ổn thôi".

Nhiều nhà khoa học đã dành cả đời mình để 
làm việc với ý tưởng này, nhưng rồi đến cuối cùng 
lại nhận ra: Việc du hành thời gian và thay đổi quá 
khứ là không thể. Theo đó, có những nghịch lý như 
"Nghịch lý ông nội" sẽ ngăn cản họ làm điều đó.

Nhưng cũng có những nhà khoa học chưa chịu 
từ bỏ. Họ ngày càng có nhiều ý tưởng mới hơn về 
du hành thời gian, để không phải đối mặt với ông 
nội. Ví dụ như chúng ta có thể quay về quá khứ 
dưới dạng "view only", hay vũ trụ thực sự tồn tại 
các dòng thời gian khác nhau, cho phép các cỗ máy 
đưa người nhảy qua nhảy lại giữa chúng.

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 
những ý tưởng du hành thời gian được cho là khả 
thi đó.

Chế tạo cỗ máy du hành thời gian là ước mơ 
của hàng thế hệ các nhà khoa học

Để chế tạo cỗ máy thời gian, chúng ta cần 
một dạng vật chất có năng lượng âm

Ngày nay, những gì mà chúng ta biết về thời 
gian được dựa trên lý thuyết tương đối rộng. Trong 
đó, Albert Einstein đã kết hợp không gian và thời 
gian thành một thực thể duy nhất - "không thời 
gian".

Thuyết tương đối rộng và khái niệm không 
thời gian đã cho phép các nhà khoa học của thế kỷ 
20 giải thích hầu hết các hiện tượng trong vũ trụ, 
theo một cách phức tạp đáng kể mà không có một 
lý thuyết nào trước đó sánh nổi.

Những gì mà Einstein viết và dự đoán cũng đã 
được kiểm chứng trong suốt 100 năm, với khám 
phá gần đây nhất về sự tồn tại của sóng hấp dẫn. 
Điều này một lần nữa khẳng định sự đúng đắn 
không thể chối cãi của thuyết tương đối và cách mà 
thời gian hoạt động trong khuôn khổ đó.

Vì vậy, thách thức với ý tưởng du hành thời 

gian là nó phải vượt qua được bài kiểm tra của 
thuyết tương đối.

Nếu muốn du hành thời gian, bạn phải vượt 
qua được bài kiểm tra của Einstein.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà toán học đã phát 
hiện ra rằng, hóa ra họ có thể viết các phương trình 
mô tả ý tưởng du hành thời gian và tất cả các 
phương trình này thì đều phù hợp với lý thuyết của 
Einstein. 

Nhưng vấn đề là vật lý thì lại không đơn thuần 
là toán học. Mọi phương trình đều trở thành vô 
nghĩa nếu chúng không tương thích với thực tế. 
Theo đó, có hai vấn đề thách thức các phương trình 
toán học trở thành sự thật:

Vấn đề đầu tiên là một cỗ máy thời gian - nếu 
được chế tạo - sẽ cần đến một vật chất kỳ lạ. Thứ 
vật chất này phải có năng lượng âm. Trong khi đó, 
tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống 
hàng ngày của mình đều có năng lượng dương.

Con người chưa nắm bắt được vật chất năng 
lượng âm ở thời điểm hiện tại. Nhưng một lần nữa, 
một lý thuyết khác gọi là cơ học lượng tử nói rằng 
những vật chất năng lượng âm thực sự tồn tại. 
Chúng vẫn đang được tạo ra trong những khoảnh 
khắc bùng nổ ngắn ngủi, dưới thang đo lượng tử 
của những mảnh vật chất cực kỳ nhỏ bé.

Hiện tại cũng không có bất kỳ phương trình 
hay bằng chứng khoa học nào nói rằng con người 
không thể tạo ra vật chất năng lượng âm với số 
lượng lớn. Do đó, vấn đề này có lẽ chỉ là một hạn 
chế của công nghệ hiện tại. Vào một thời điểm nào 
đó khi chúng ta hiểu về thế giới lượng tử nhiều hơn, 
chúng ta có thể sẽ có cách để khai thác được vật 
chất có năng lượng âm.

Giải quyết nghịch lý ông nội
Chuyển sang rào cản thứ hai thách thức ý 

tưởng du hành thời gian, đó là nó dường như mâu 
thuẫn với logic và tạo ra một loạt các nghịch lý. Nổi 
tiếng nhất trong số đó là "Nghịch lý ông nội". 
Nghịch lý này nói rằng:

Có một người du hành thời gian về quá khứ và 
giết chết chính ông nội của mình, trước khi ông 
cưới bà nội. Kết quả là cha của anh ta sẽ không 
được sinh ra. Tiếp tục, nó dẫn tới chính người du 
hành thời gian đó cũng sẽ không bao giờ được sinh 
ra.

Vậy thì làm sao anh ta có thể du hành về quá 
khứ? Nhưng nếu anh không về quá khứ để giết ông 
nội của mình, thì ông nội anh phải còn sống và điều 
đó nghĩa là anh ta vẫn được sinh ra, rồi trở về quá 
khứ để giết ông nội mình. Nghịch lý này thực sự đã 
phủ nhận sự tồn tại của cả hai trường hợp.

Mở rộng của cách phát biểu nghịch lý ông nội 
là nó sẽ xảy ra bất cứ khi nào có một sự kiện dẫn 
đến việc thay đổi quá khứ, nhưng bản thân sự thay 
đổi này lại ngăn chặn sự kiện đó xảy ra ngay từ đầu. 
Đây hoàn toàn là một nghịch lý logic và nó chứng 
minh sự tồn tại của một người du hành ngược thời 
gian là không thể xảy ra.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến trong 
những bộ phim khoa học viễn tưởng, đó là các đạo 

diễn cho rằng nghịch lý là thứ mà con người "tạo 
ra". Do đó, để tránh những nghịch lý du hành thời 
gian thì trong phim, nhân vật chính lúc nào cũng 
được cảnh báo rằng khi trở về quá khứ, anh đừng 
thay đổi bất cứ sự kiện nào đã từng xảy ra là được.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy thứ logic này 
xuất hiện trong các bộ phim cũ, từ nhiều thập kỷ 
trước như bộ ba Back to the Future. Nhưng thật 
đáng tiếc là ngoài đời thật thì một nghịch lý không 
phải là sự kiện "xảy ra" và con người không thể 
bằng ý chí mà nắm quyền kiểm soát nó.

Nghịch lý du hành thời gian là một khái niệm 
lý thuyết thuần tuý, nó là sự mâu thuẫn trong chính 
lý thuyết và chưa từng "xảy ra" trong thực tế, và 
cũng có thể là không bao giờ xảy ra.

Nói cách khác, nghịch lý không chỉ ám chỉ du 
hành thời gian là một nỗ lực nguy hiểm, mà nó còn 
ám chỉ trở lại quá khứ đơn giản là điều mà không ai, 
không một nền văn minh, không một dạng ý thức 
siêu nhiên nào có thể thực hiện được.

Đây là một trong những động lực để nhà vật lý 
lý thuyết Stephen Hawking cho rằng thực tại của 
chúng ta cùng năm tháng quá khứ của nó giống như 
một dòng chảy thời gian được bảo vệ nghiêm ngặt 
bởi vật lý.

Hawking cũng đã tiến hành một thí nghiệm 
đơn giản để chứng minh du hành thời gian là điều 
không thể. Ông viết một giấy mời, ghi rõ địa điểm 
và thời gian mà ông tổ chức một bữa tiệc và gửi nó 
đến tương lai hàng ngàn năm sau để mời những 
người tương lai quay lại dự bữa tiệc của ông.

Nhưng làm thế nào để gửi bức thư đó đến cho 
người tương lai ở hàng ngàn năm sau? Hóa ra điều 
đó rất đơn giản, hãy cho chiếc giấy mời vào trong 
một chiếc hộp kim loại được làm thật chắc chắn rồi 
chôn nó xuống đất.

Hàng ngàn năm sau, khi những người tương 
lai đào nó lên, họ sẽ biết được vị trí của Hawking và 
cả vị trí "GPS" của ông trên dòng thời gian. Nếu có 
một cỗ máy du hành ngược về quá khứ, người 
tương lai chắc chắn sẽ tới bữa tiệc của Hawking, 
bởi dù gì, ông cũng là một nhà vật lý lý thuyết đủ uy 
tín với loài người.

Đáng tiếc, Hawking đã chờ cả ngày mà chẳng 
có người tương lai nào tới dự bữa tiệc của ông.

Trong trường hợp nào thì du hành thời gian 
là khả thi?

Tuy nhiên, việc không có người tương lai nào 
quay lại bữa tiệc của Hawking có chứng minh rằng 
họ không thể du hành ngược thời gian hay không? 
Theo một lý thuyết được Igor Dmitriyevich 
Novikov, nhà vật lý lý thuyết người Nga đưa ra vào 
thập niên 1980 thì chưa chắc.

Nó được gọi là nguyên tắc tự nhất quán 
Novikov, nói rằng: Bạn có thể du hành thời gian về 
quá khứ, nhưng bạn không thể thay đổi quá khứ, dù 
bằng bất kỳ cách nào, ngay cả việc bạn xuất hiện 
trước mặt Hawking trong bữa tiệc cũng là điều 
không thể.

Vật lý luôn có một cách nào đó để duy trì sự 
nhất quán và lịch sử mà nó đã tạo ra. Vì vậy, nếu 
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bạn thực sự có thể du hành về quá khứ, có lẽ bạn sẽ 
chỉ tồn tại ở đó dưới dạng quan sát, giống như một 
người chỉ có quyền "view only" trong file 
GoogleDoc mà không có quyền "edit" nó.

Nhưng du hành thời gian mà không thể thay 
đổi quá khứ thì có ích gì? Ít nhất, nó cho phép 
chúng ta xác nhận lịch sử. Nếu bạn không thể thay 
đổi lịch sử thì ít nhất bạn cũng biết điều gì đã thực 
sự xảy ra và kiểm chứng những gì được các nhà sử 
học ghi chép lại có đúng không?

Tuy nhiên, ngay cả nguyên tắc tự nhất quán 
Novikov một mình nó cũng chưa thể giải quyết 
được hết các nghịch lý. 

Trong một bài báo gần đây của nhà vật lý 
Barak Shoshany tại Đại học Brock, ông và các học 
trò của mình là Jacob Hauser và Jared Wogan đã 
chứng minh điều đó và khẳng định việc con người 
quay về quá khứ của mình dưới dạng "view only" 
cũng không khả thi về mặt logic.

Thay vào đó, Shoshany đề xuất một ý tưởng 
khác về du hành thời gian, trong đó có nhiều lịch sử 
và chúng ta thực sự có thể thay đổi một lịch sử nào 
đó. 

Nói cách khác, ý tưởng của Shoshany giống 
với những gì chúng ta đã thấy trong những bộ phim 
của Marvel, rằng có nhiều dòng thời gian tồn tại 
song song nhau cùng một lúc. Điều này có thể giải 
quyết được bất kỳ nghịch lý du hành thời gian nào, 
kể cả nghịch lý ông nội.

Shoshany cho biết khi bạn thoát ra khỏi cỗ 
máy thời gian, bạn sẽ rơi vào một dòng thời gian 
khác chứ không phải dòng thời gian của bạn. Trong 
dòng thời gian đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn 
muốn, kể cả việc giết chết ông nội của mình mà 
không làm thay đổi bất kỳ điều gì trong dòng thời 
gian ban đầu của bạn.

Vì ông nội trong dòng thời gian chính của bạn 
vẫn sống, bố bạn vẫn sẽ được sinh ra và bạn cũng 
vậy. Sẽ không có nghịch lý nào diễn ra ở đây cả.

"Sau khi nghiên cứu về nghịch lý du hành thời 
gian trong 3 năm qua, tôi ngày càng tin rằng du 
hành thời gian có thể thực hiện được, nhưng chỉ khi 
vũ trụ của chúng ta có thể cho phép nhiều lịch sử 
cùng tồn tại. Vậy, nó có thể hay không", Shoshany 
nói.

Hoá ra, cơ học lượng tử thực sự ngụ ý vũ trụ 
của chúng ta tồn tại các dòng thời gian song song 
nhau, và cả sự tồn tại của đa vũ trụ. Ví dụ như liệu 
con mèo của Schrödinger còn sống hay đã chết. Nó 
có thể sống ở một dòng thời gian này và chết ở 
dòng thời gian khác. Do đó, chúng ta có thể nói nó 
vừa sống và vừa chết trong vũ trụ của mình.

Nhưng cuối cùng thì, đây chỉ là những suy 
đoán. Các nhà khoa học như Shoshany hiện vẫn 
đang nghiên cứu để tìm ra một lý thuyết cụ thể về 
du hành thời gian, trong bối cảnh có nhiều lịch sử 
tồn tại cùng với thuyết tương đối rộng.

Tất nhiên, ngay cả khi chúng ta cố gắng tìm ra 
một lý thuyết như vậy, điều này sẽ không đủ để 
chứng minh du hành thời gian là có thể. Nhưng ít 
nhất, nó cũng có nghĩa là du hành thời gian không 

bị loại trừ bởi những nghịch lý.
Và như vậy thì con người hoàn toàn có quyền 

mơ ước, thậm chí theo đuổi ý tưởng chế tạo cỗ máy 
thời gian một cách nghiêm túc - dù nó chính xác là 
một cỗ máy nhảy giữa các dòng thời gian và vũ trụ 
khác nhau. ■

Con người cần 350 năm nữa 
mới đạt nền văn minh loại 1, 
khai thác được năng lượng vũ 
trụ

Thang Kardashev đánh giá một nền văn 
minh dựa trên khả năng khai thác năng 
lượng từ vũ trụ. Chỉ số càng cao, nền 

văn minh càng giỏi trong việc sử dụng nguồn năng 
lượng dồi dào của những ngôi sao xung quanh nó.

Một nghiên cứu mới, vừa được xuất bản trên 
máy chủ ArXiv, đã tìm hiểu về tiềm năng nhân loại 
có thể đạt đến thứ hạng cao nhất của nền văn minh 
Loại I.

Để làm được điều đó, chúng ta cần phải khai 
thác được đầy đủ năng lượng của Mặt trời.

Thang Kardashev được đưa ra bởi nhà thiên 
văn học Liên Xô là Nikolai Kardashev vào năm 
1964. Đây là một công cụ để đo mức độ tiến bộ về 
công nghệ của một nền văn minh dựa trên khả năng 
lợi dụng năng lượng cũng như mức độ thực dân hóa 
không gian của một nền văn minh.

Theo đó, có ba bậc văn minh được đưa ra:
Loại I, có thể sử dụng được toàn bộ nguồn 

năng lượng trên hành tinh mẹ;
Loại II là có thể sử dụng toàn bộ năng lượng từ 

mặt trời của nó
Loại III có thể sử dụng năng lượng trong một 

thiên hà.
Khoa học viễn tưởng cũng đã đề cập tới loại 

IV, trong đó nền văn minh đã làm chủ mọi nguồn 
lực trong vũ trụ của nó;

Loại V, làm chủ mọi vũ trụ;
Loại VI thao túng các loại vật chất nhỏ hơn hạt 

nguyên tử, như hạt quark, hạt neutron (rất khó 
tưởng tượng nền văn minh này);

Loại VII bẻ cong, điều khiển thời gian và 
không gian, có thể làm mọi thứ.

Một số nhà khoa học tin rằng nền văn minh 
loại III có thể đã xuất hiện. Ví dụ, một nhóm nhà 
nghiên cứu đến từ Đại học Leiden đang tìm kiếm 
tín hiệu hồng ngoại mà họ tin rằng có thể là tàn dư 

của một khối cầu Dyson - những cỗ máy khổng lồ 
dùng để khai thác sức mạnh của một ngôi sao.

Thang Kardashev có thể được chuyển thành 
một dải phổ để phù hợp hơn với nền văn minh loài 
người

Khá thú vị là, loài người chúng ta không thực 
sự đủ tiêu chí để được xếp vào nền văn minh loại I, 
và trong bối cảnh chúng ta vẫn chưa phát hiện ra sự 
hiện diện của bất kỳ chủng loài thông minh nào 
khác, những bậc văn minh nêu trên về cơ bản đều 
chỉ là lý thuyết. 

Trung bình, có xấp xỉ 10^16 watt năng lượng 
mặt trời chiếu xuống Trái đất, và nhân loại hiện chỉ 
khai thác được khoảng 10^13 watt thôi.

Carl Sagan, một nhà khoa học nổi tiếng, cho 
biết thang Kardashev có thể được chuyển thành 
một dải phổ để phù hợp hơn với nền văn minh loài 
người. Theo ý tưởng của Sagan thì loài người hiện 
đứng ở mức 0,73 trên thang, có nghĩa là chúng ta 
không còn cách quá xa nền văn minh loại I nữa.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đánh 
giá 3 nguồn năng lượng chính của nhân loại: nhiên 
liệu hóa thạch, hạt nhân, và tái tạo. 

Họ ước tính mức tăng trưởng tiềm năng của 
từng nguồn năng lượng bằng cách phân tích những 
giới hạn về mặt vật lý của từng loại nguồn năng 
lượng, đặt trong mối tương quan với yêu cầu phải 
hạn chế những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và 
những mối quan ngại môi trường khác, như ô 
nhiễm chẳng hạn.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, kể cả khi 
tính đến những giới hạn thực tế, thì loài người vẫn 
hoàn toàn có khả năng trở thành một nền văn minh 
loại I. Tuy nhiên, theo ước tính, chúng ta sẽ chưa 
thể đạt được mục tiêu này cho đến ít nhất là năm 
2371.

Nhìn chung, đây chỉ là một ước tính sơ sài, 
không nghĩ đến những cải tiến có thể xuất hiện 
trong vài thập kỷ sắp tới. 

Tuy nhiên, nó lại khiến chúng ta phải đặt câu 
hỏi liệu có nên mặc kệ khủng hoảng khí hậu và 
quyết tâm trở thành một nền văn minh loại I với 
khả năng khám phá vũ trụ và khai thác những 
nguồn năng lượng vô tận ngoài kia. ■

* Lao động trí óc
Người thương gia lê thân xác về nhà chỉ kịp 

sửa lại chiếc ghế nệm là nằm vật xuống, bà vợ đến 
ngay với một cốc nước cam và một lời dịu ngọt.

- Ôi, trông mình có vẻ mệt đấy! - Bà ta nói - 
Hôm nay hẳn mình đã làm việc cực nhọc lắm. Vì lẽ 
gì mà mình lại rã rời đến như thế?

- Khủng khiếp quá đi thôi - Người chồng bảo - 
Chiếc máy tính điện tử bị hỏng và tất cả bọn anh 
phải tự làm việc bằng trí óc của mình!!!

Vui Cöôøi
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Người đầu tiên sống sót khỏi 
loại virus gây tử vong 100%

Khi Jeanna Giese-Frassetto nhập viện, 
các bác sĩ tưởng chừng không thể cứu 
chữa cho cô. Nhưng nhờ phương 

pháp đặc biệt, bệnh nhân này như được hồi sinh 
khỏi căn bệnh nguy hiểm.

Tháng 3/2016, Jeanna Giese-Frassetto (hiện 
33 tuổi, ở Mỹ) và chồng chào đón cặp song sinh 
đầu lòng. Người phụ nữ này là bệnh nhân đầu tiên 
nhiễm virus dại thoát chết mà không phải tiêm 
vaccine. Chính vì vậy, cuộc sống của Jeanna 
Giese-Frassetto được cả thế giới chú ý.

Phương pháp hồi sinh
Năm 2004, Giese-Frassetto bị con dơi ở nhà 

thờ cắn. Khi đó, cô mới 15 tuổi và không tìm cách 
chữa ngay. Sau 3 tuần, Giese được chẩn đoán mắc 
bệnh dại. Mọi người đã nghĩ cô sẽ không qua khỏi. 
Bởi virus dại có tỷ lệ tử vong rất cao, nếu nó xâm 
nhập hệ thống thần kinh, không ai có thể sống sót.

Giese được đưa đến Bệnh viện Nhi Wissonsin 
để điều trị thử nghiệm. Phương pháp này về sau đã 
cứu ít nhất 10 sinh mạng khác. Sau 6 ngày hôn mê 
và 75 ngày nằm viện ở Bệnh viện Nhi Wisconsin, 
các bác sĩ tuyên bố cơ thể Giese đã đào thải toàn bộ 
virus gây bệnh dại.

Khi phát hiện con bị cắn, cha mẹ đã rửa sạch 
vết thương bên ngoài cho Giese. Nhưng họ không 
nghĩ con sẽ mắc bệnh dại nên không cho cô tới 
bệnh viện. Ba tuần sau, triệu chứng bệnh xuất hiện, 
Giese mệt mỏi, nhìn đôi, nôn và ngứa ran ở cánh 
tay trái. Lúc này, cô đã quá muộn để được tiêm 
vaccine phòng ngừa.

Các bác sĩ quyết định “đóng băng não” của 
bệnh nhân để ngăn virus xâm nhập hệ thần kinh 
trung ương. Phương pháp điều trị này được gọi là 
Milwaukee protocol, do bác sĩ người Mỹ, Rodney 
Willoughby, ở Bệnh viện Nhi Wisconsin, sáng tạo 
ra.

Bệnh dại giết chết nạn nhân bằng cách gây tê 
liệt đường thở, tiết nước bọt và làm ngừng tim, 
ngừng não. Cuối cùng, nạn nhân sẽ tử vong vì suy 
tim, suy hô hấp. 20% ca bệnh qua đời vì rối loạn 
nhịp tim. Các bác sĩ cho rằng Giese có thể sống sót 
nếu họ tạm dừng chức năng não trong khi hệ miễn 
dịch tấn công virus dại.

Đây là lần đầu tiên liệu pháp này được thực 
hiện và các bác sĩ thậm chí không biết nó có hiệu 
quả hay không, có khiến não của bệnh nhân bị tổn 
thương hay không. Nhưng bác sĩ Willoughby nói 
rằng đây là cơ hội duy nhất để họ cứu cô bé. Khi 
đến bệnh viện, Giese không thể nói chuyện, ngồi 
hoặc đứng và chìm vào trạng thái hôn mê, phải đặt 
nội khí quản. “Cô bé trông như thể sẽ chết ngay 
trong tức khắc”, bác sĩ Willoughby nhớ lại.

Ngoài việc gây mê, các bác sĩ còn cho bệnh 
nhân dùng thuốc kháng virus ribavarin và 
amantadine. Họ giảm dần thuốc mê sau khoảng 
một tuần, khi các xét nghiệm cho thấy hệ thống 
miễn dịch của Giese đang chiến đấu với virus. Ông 

Willoughby cho biết 6 tháng sau khi tỉnh dậy khỏi 
cơn hôn mê, Giese còn được uống hợp chất 
tetrahydrobiopterin, tương tự về mặt hóa học với 
vitamin B-complex axit folic. Nó giúp cải thiện 
khả năng nói và ăn uống.

Như một phép màu, Giese đã sống sót. Cô bé 
hồi phục hầu hết chức năng nhận thức trong vài 
tháng và các kỹ năng khác trong một năm. Sau đó, 
Giese thi đậu bằng lái xe, lấy bằng cử nhân Đại học 
Marian, chuyên ngành sinh học.

Nhưng bệnh dại vẫn bám theo Giese dai dẳng. 
Cô từng là vận động viên điền kinh nhưng sau căn 
bệnh chết người, Giese bị nghiêng hẳn người sang 
một bên khi chạy, đi bộ. Cô cũng không thể chơi 
bóng chuyền, bóng rổ như trước. Bác sĩ 
Willoughby cho hay sau đó, các triệu chứng này 
thuyên giảm dần theo thời gian.

Người đánh dấu lịch sử
Bốn năm sau, y văn thế giới ghi nhận đây là 

người đầu tiên sống sót khỏi virus bệnh dại mà 
không cần tiêm vaccine. Theo Scientific American, 
họ gọi Giese là ca bệnh bí ẩn, xác lập điều chưa 
từng có. Đón nhận sự may mắn này, Giese sẵn sàng 
tham gia các thử nghiệm để giới khoa học tìm ra 
nguyên nhân.

Điều ước của Giese có thể trở thành hiện thực. 
Một người khác bị nhiễm virus dại vẫn sống sót 
hơn một tháng sau khi bác sĩ gây mê tạm thời nhằm 
điều trị triệu chứng. Đây là cách mà họ đã làm với 
Giese.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Yolanda 
Caicedo, Bệnh viện Universitario del Valle ở 
Colombia, là người trực tiếp điều trị cho ca bệnh 
này. Nạn nhân bé gái 8 tuổi, có các triệu chứng vào 
tháng 8/2008, một tháng sau khi bị mèo cắn. Gia 
đình đã tìm cách điều trị vết cắn ở bệnh viện địa 
phương, nhưng tại đây, các y tá không tiêm vaccine 
dại cho em. Kết quả virus xâm nhập các cơ quan và 
gây ra hàng loạt triệu chứng nguy hiểm.

Sau khi sống sót khỏi bệnh dại, Jeanna Giese-
Frassetto có cuộc sống như những người bình 
thường khác. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
sinh học và lấy chồng, sinh con

Thông thường, người bị cắn sẽ được tiêm 5 
mũi vaccine chứa lượng nhỏ virus dại đã bị vô hiệu 
hóa. Nó được thiết kế nhằm thúc đẩy cơ thể tạo ra 
kháng thể chống lại virus dại thật. Bệnh nhân cũng 
được tiêm một mũi immunoglobulin để bảo vệ 
trong khi hệ thống miễn dịch sản xuất kháng thể 
chống virus giả của vaccine.

Nhưng sự kết hợp này chỉ có hiệu quả trong 

vòng 6 ngày kể từ thời điểm virus xâm nhập cơ thể, 
trước khi khởi phát triệu chứng. Chính vì vậy, em 
bé này đã quá thời gian để tiêm chủng. Không có 
cách nào khác, các bác sĩ buộc phải gây mê nạn 
nhân để ức chế sự phát triển của virus. Sau đó vài 
ngày, tình trạng của cô bé đã ổn hơn và thoát khỏi 
tình huống nguy kịch.

Từ năm 2004, phương pháp Milwaukee được 
biết đến là quy trình ngăn ngừa tử vong sau khi xuất 
hiện triệu chứng của bệnh dại. Các chuyên gia tiếp 
tục thực hiện hàng chục lần, cứu mạng ít nhất 10 
người khác ở Mỹ (2), Peru (4), Colombia (1), Chile 
(1), Qatar (1).

Vì sao Giese sống sót?
Bệnh dại có thời kỳ ủ bệnh từ 2 tuần đến 3 

tháng và sẽ tử vong trong vòng một tuần kể từ khi 
có triệu chứng. Các vaccine và những liệu pháp 
miễn dịch khác sẽ vô dụng tại thời điểm người 
bệnh có triệu chứng, thậm chí, chúng có thể làm 
tăng tốc độ, mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nói 
cách khác, khi đã có triệu chứng, bệnh nhân không 
khác gì phải nhận án tử.

Theo GS Willoughby, các loại thuốc kháng 
virus và liệu pháp miễn dịch gồm steroid, 
interferon-alpha và poly IC (kích thích cơ thể sản 
sinh interferon-alpha). Nhưng không loại thuốc 
nào được chứng minh là có khả năng cứu được 
người mắc bệnh dại có triệu chứng.

Ông Willoughby đã thực hiện phương pháp 
Milwaukee ở mức độ khác nhau hàng chục lần. 
Nhưng chỉ đến Giese mới là người đầu tiên sống 
sót. Vì sao cô bé sống sót trong khi việc áp dụng 
phương pháp này đối với các bệnh nhân khác lại 
thất bại vẫn còn là ẩn số.

Trong một báo cáo năm 2005 được công bố 
trên tạp chí y học New England, GS Willoughby 
suy đoán cô bé có thể nhiễm phiên bản hiếm gặp 
của virus dại. Sau đó, ông nhận định nhờ thời gian 
chăm sóc tích cực đặc biệt, quyết định dùng thuốc 
an thần kịp thời và “10% may mắn” đã mang tới 
điều kỳ diệu này.

“Thành thật mà nói, có lẽ chúng tôi đã khá 
may mắn”, ông nói. Các bác sĩ Thái Lan và Canada 
đã thử phương pháp này nhưng không thành công. 
Chính vì vậy, nhiều người nghi ngờ và cảnh báo 
cần “thận trọng” khi sử dụng Milwaukee trong 
điều trị bệnh dại. Bởi nó quá đắt đỏ và “thiếu cơ sở 
lý luận khoa học rõ ràng”. Chi phí điều trị cho 
Giese rơi vào khoảng 800.000 USD vào thời điểm 
năm 2004.

Bệnh dại có thể phòng ngừa 100% bằng cách 
tiêm vaccine trước khi người bệnh khởi phát triệu 
chứng như ảo giác, mê sảng, co thắt cơ, tê liệt, sợ 
nước, ánh sáng.

Theo tạp chí Neurologic Clinics, ước tính 
khoảng 55.000 người, chủ yếu ở châu Á và châu 
Phi, mắc bệnh này và chết vì bị chẩn đoán sai hoặc 
không được phát hiện kịp thời. Người bệnh thường 
bỏ qua vết cắn từ động vật, không kịp tiêm phòng 
và điều trị. ■
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 15/8 đến 21/8/2022

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Hạnh phúc đang 

chờ bạn ở phía trước nên 
hãy biết cơ hội để nắm lấy 
nhé. Công việc trong tuần 
này của bạn diễn ra tương 
đối ổn định. Mối quan hệ 

của bạn với đồng nghiệp đã phần nào giảm đi sự 
căng thẳng, mọi người biết cách lắng nghe ý kiến 
của nhau, trao đổi làm việc nhiều hơn nên các kế 
hoạch được xây dựng nhanh chóng. Vận tài chính 
của bạn cũng ổn định. Sức khỏe của bạn bình ổn, 
không có gì đáng lo lắng vì bạn có thể duy trì ngủ 
đủ giấc, ăn uống đảm bảo, trạng thái tinh thần tốt. 

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Kim Ngưu tuần 

này có một vận trình vô 
cùng hài hòa và thuận lợi. 
Công việc vẫn tiến triển 
tốt và với kinh nghiệm 

giúp cho bạn sớm hoàn thành được chúng mà 
chẳng gặp khó khăn nào. Chuyện tình yêu của bạn 
khiến người khác phải ghen tỵ. Về phương diện tài 
lộc của bạn có dấu hiệu đi xuống, tiền bạc hao hụt 
vì bạn chi tiêu chưa hợp lý. Sức khỏe của bạn 
không được tốt. Bạn cần đảm bảo chế độ tập luyện 
thường xuyên hàng ngày để có lợi cho bản thân.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Bản năng giao 

thiệp rộng của bạn sẽ thực 
sự bùng nổ. Do đó, bạn 
nên tận dụng thời gian này 
để mở rộng thêm mạng 

lưới các mối quan hệ của mình. Vận may tài chính 
lại không đến với bạn vì thế đừng chi tiêu quá nhiều 
hay dốc hết tiền bạc trong túi để đầu tư bất kì thứ gì. 
Thời gian này bạn nên học cách tiết kiệm, không 
phải để đi chơi hay mua sắm mà để trang trải cho 
các khoản nợ còn tồn đọng. Tình hình sức khỏe của 
chòm sao này có dấu hiệu suy giảm vì bạn không 
dành đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi. 

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

Cự Giải không mấy tốt 
đẹp, bạn đang có cảm giác 
thiếu an toàn khiến bạn 
trở nên hoang mang. Tình 

hình tài chính đã được cải thiện, doanh thu tăng lên 
đáng kể, nếu gặp phải khó khăn thì bạn cũng được 
người thân trong gia đình hỗ trợ tiền bạc. Về mặt 
sức khỏe không được tốt cho lắm, đặc biệt là những 

người đang phải làm việc căng thẳng, áp lực tâm lý 
khá lớn nên tinh thần của bạn không ổn định, đôi 
khi cảm thấy không cân bằng được tâm lý.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8)
Sự nghiệp của 

chòm sao này khá tốt, 
bạn thể hiện sự nhanh 
nhẹn, nhiệt huyết và 
những người  đồng 
nghiệp xung quanh 

cũng truyền cho bạn nhiều cảm hứng, năng lượng. 
Tình hình tài chính của cung Sư Tử đang có dấu 
hiệu đi xuống. Sức khỏe của bạn tốt hơn nhiều so 
với tuần vừa rồi nhưng không nên bỏ qua những 
dấu hiệu bất thường nào. Hãy chăm chỉ tập luyện 
để tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng như cải thiện 
tinh thần tốt hơn mỗi ngày.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Bạn luôn chăm 

chỉ, nỗ lực hết mình để 
đạt được những mục 
tiêu đã đề ra và cấp trên 
đánh giá cao tinh thần 

đó của bạn. Vận trình tài lộc có chiều hướng đi 
xuống, bạn tốn khá nhiều tiền cho việc vui chơi, 
giải trí, bạn chi tiêu tiền không có mục đích cụ thể. 
Sức khỏe của Xử Nữ đã cải thiện rõ rệt, bạn cảm 
thấy cơ thể như tràn đầy sức sống, năng lượng. 
Ngoài ra bạn nên tham gia các hoạt động ngoài trời 
vừa để thay đổi trạng thái và giúp cơ thể vận động 
khỏe mạnh hơn. 

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Chuyện  t ình 

cảm của bạn không 
được tốt cho lắm, nhất 
là những người sống 
thiên về nội tâm. Thiên 
Bình gặp nhiều may 

mắn trong công việc, tinh thần trở nên hứng khởi 
hơn khi bạn vượt qua được những khó khăn, thử 
thách mới. Tình hình tài chính của bạn khá ổn định. 
Bạn có thể chi tiêu tương đối thoải mái mà không 
phải lo vay mượn bất cứ ai. Đối với tình hình sức 
khỏe thì tương đối ổn định, tinh thần khá tốt nhưng 
cái khó là bạn phải cố gắng duy trì tình trạng sức 
khỏe này trước áp lực công việc. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
T ì n h  h ì n h  t à i 

chính của bạn cải thiện 
hơn nhiều, thậm chí có 
dấu hiệu tăng lên nhưng 
có một số khoản chi liên 
quan tới mối quan hệ cá 
nhân như mua quà cáp 

cho bạn bè hay người thân họ hàng… khiến bạn 
tiêu tốn kha khá. Bạn đang cho thấy nền tảng thể 
chất vô cùng sung sức nhưng tinh thần lên xuống 
thất thường và bạn bắt đầu nghĩ tới việc đến phòng 

tập để giữ được chế độ tập luyện đều đặn và đồng 
thời duy trì một sức khỏe tốt hơn.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12) 
Người ấy bị thu hút 

bởi sự đáng yêu, hài hước và 
tràn trề sức sống của bạn. 
Tình hình tài chính của Nhân 
Mã không có vấn đề gì phải lo 
lắng, bạn có thể sẽ nhận được 

món quà nhỏ hay được mời đi chơi mà không phải 
bỏ ra khoản tiền nào cả. Vận trình sức khỏe của bạn 
tương đối ổn định, đôi lúc bạn ăn không cảm thấy 
ngon miệng nhưng đó chỉ là ảnh hưởng của thời tiết 
chứ không phải vấn đề liên quan tới sức khỏe yếu. 
Nhưng dù sao bạn cũng không nên chủ quan trong 
việc chăm sóc cơ thể. 

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Ma Kết sẽ có một 

số dao động tình cảm, bạn 
mong đợi những hành động 
lãng mạn, quan tâm hơn so 
với hiện tại nên không cảm 

thấy thỏa mãn khi người ấy lại tỏ ra khá thờ ơ. Công 
việc trong tuần không thuận lợi khiến bạn khó 
tránh khỏi tâm trạng chán nản, sẽ luôn có một số 
tình huống bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng đến tiến độ 
chung của công việc. Tình hình sức khỏe cũng bị 
ảnh hưởng bởi bạn phải đối mặt với khá nhiều 
stress trong công việc. 

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Thời điểm này, Bảo 

Bình sẽ dễ quên mất những 
mong muốn thực sự của 
bản thân. Kết quả là, bạn dễ 
đổ mọi lỗi lầm lên những 

người xung quanh với cảm xúc và từ ngữ khá tiêu 
cực. Tình hình tài chính của Bảo Bình trong tuần có 
những chuyển biến tích cực, bạn có thể nhận được 
một khoản thu khổng lồ nếu làm trong lĩnh vực 
kinh doanh buôn bán. Sức khỏe không có vấn đề gì 
nghiêm trọng nhưng tâm lý của bạn lại không được 
tốt. Các bạn còn độc thân có vẻ khá cởi mở với 
những người có ý tiếp cận mình. 

Song Ngư 
(19/2 – 20/3) 
Công việc của bạn 

diễn ra khá thuận lợi, bạn 
sẽ có thêm động lực để cố 
gắng. Hãy cứ tiếp tục nỗ 
lực vì chỉ có như thế năng 
lực của bạn mới dần được 

khám phá. Tình hình tài chính trong tuần khá ổn 
định, bạn dè dặt hơn trong chi tiêu, mua sắm vì biết 
rằng bạn đã tốn không ít mồ hôi, nước mắt mới có 
được khoản tiền như hiện tại. Sức khỏe của chòm 
sao này rất tốt khi bạn duy trì được thói quen tập thể 
dục đều đặn mỗi ngày. Sức khỏe rất quan trọng vì 
có thể bạn không nhận ra khi nó đóng góp rất nhiều 
cho những thành công mà bạn đã đạt được. ■ 
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Vì yêu là định mệnh

ịnh mệnh mang gã đến sẽ không bao Đgiờ mang gã đi khỏi cuộc đời cô. Và 
tình yêu này sẽ là mãi mãi...

- Vì sao anh yêu em?
- Anh không biết!
- Em không có điểm nào để anh yêu ư?
- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em và 

anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.
- Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy!
Cô gái ôm chàng trai vào lòng. Hơi ấm tràn 

ngập trong hai trái tim đang rạo rực và nồng cháy 
yêu thương. Chẳng gì có thể ngăn cản tình yêu của 
họ vào lúc này. Tuy nhiên, có một thứ mà không thể 
nói trước được đó là thời gian. Tình yêu của họ liệu 
có là mãi mãi?

Ba tháng sau…
- Vì sao anh không còn yêu em?
- Anh không biết!
- Vì có quá nhiều lí do sao?
- Không! Chẳng có lí do nào để anh không yêu 

em cả?
- Thế vì sao lại chia tay? Sao anh im lặng? 

Em... em không muốn khóc trước mặt anh. Nhưng 
xin hãy cho em một lí do... vì sao chúng mình chia 
tay?

- Anh không thể cho em chính xác câu trả lời. 
Thời gian sẽ cho em biết tất cả. Nhưng lúc này, để 
nói một lí do chia tay, anh chỉ biết nói là do định 
mệnh.

Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc cô gái lại 
một mình trên cánh đồng đầy gió. Cô gái khụy gối, 
giọt nước mắt nghiêng nghiêng bay theo gió rồi vỡ 
tan trên ngọn cỏ xanh rì. Chuyện tình của họ cũng 
tan vỡ trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao? Vì định 
mệnh phải chia tay ư? 

Bảy tháng sau...
Đến lúc này, Trúc đã biết chính xác vì sao 

Phong nói lời chia tay với cô trên cánh đồng cỏ 
buồn rơi nước mắt ấy. Phong cắt đứt liên lạc với cô 
để nhập viện vì căn bệnh ung thư mà sự sống chỉ 
đếm từng ngày. 

Phong đã đi rồi, định mệnh đã mang anh ấy ra 
đi mãi mãi. Nỗi đau nhân lên trong lòng Trúc gấp 
bội. Cô tự dằn vặt mình không ở bên cạnh Phong 
những ngày cuối cùng. Cuộc sống của Trúc chìm 
dần trong sâu thẳm những đau khổ. Trái tim cô như 
đã tuyệt vọng vì tình yêu.

Một năm sau...
Trúc vẫn trầm lặng. Người ta rất ít khi thấy nụ 

cười nở trên môi cô. Ngoài giờ lên lớp, Trúc chỉ 
quanh quẩn thư viện, rồi đi café một mình, nghe 
nhạc và đọc sách cũng chỉ một mình. Dư âm của 
một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng lại 
trong tâm trí cô. 

Khó một ai có thể vén màn sương mờ bao phủ 
quanh Trúc để ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn cô. Tuy 
nhiên, điều kì diệu là có một người, một trái tim 

nồng nhiệt đã làm ấm lên một trái tim còn vương 
lạnh lẽo. Đó là gã.

Gã học cùng lớp đại học với Trúc. Ở lớp, gã 
thường hay lảng vảng trước mặt cô. Một gã trắng 
trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có mái tóc ngô 
ngố. Gã bảnh trai nhưng mang vẻ khù khờ của một 
tay mọt sách. Gã mê sách thật. Trúc vào thư viện 
hôm nào cũng gặp gã, luôn ngồi cái bàn đầu tiên 
của dãy thứ hai, đối diện với bàn mà Trúc hay ngồi. 

Mỗi lần Trúc ngưng đọc sách và ngước lên 
cũng thấy cái bản mặt gã cười nham nhở. Cái răng 
khểnh chìa ra như răng chuột thế mà tụi bạn cô bảo 
gã cười có duyên. Trúc không quan tâm. Cô dành 
thời gian để tập trung vào trang sách hơn là bận tâm 
về gã. Nhưng gã ngày càng xuất hiện nhiều hơn 
trong cuộc sống của Trúc, lởn vởn như một cái đuôi 
khiến cô khó chịu. 

Ở trường với thư viện không nói làm gì, đi café 
gã cũng chọn đúng quán cô thích, đến đúng giờ 
những lúc cô ngồi đó và ra vẻ tình cờ. Một tuần tình 
cờ ba bốn lần, phá tan cái khoảng lặng suy tư của 
người ta ai mà không bực bội?!

Một hôm, Trúc bèn nói thẳng vào mặt gã:
- Sao cậu cứ bám theo tôi như cái đuôi vậy?
- Đâu! - Gã ngơ ngác - Tình cờ mà!
- Tình cờ vô lí nhỉ? Lần sau tình cờ thì đi xa xa 

chỗ tôi nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu. Khó chịu 
lắm!

- Ừ! Biết rồi! - Mặt gã tiu nghỉu như một đứa 
trẻ bị bố mẹ cấm không cho ăn kẹo vậy.

Mắng gã xong, Trúc thấy mình hơi nặng lời, 
nhưng nhìn mặt gã lại thấy rất buồn cười. Việc còn 
lại bây giờ là xem mặt gã dày đến mức nào!

Có thay đổi tích cực thật. Đi thư viện, gã 
không ngồi đối diện với Trúc nữa. Gã ngồi phía sau 
Trúc, tận cuối dãy cách chỗ Trúc ngồi cả chục cái 
bàn. 

Gặp Trúc gã chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ quen 
biết rồi lướt qua thật nhanh. “Gã này cũng không 
đến nỗi mặt dày như mình tưởng”, Trúc nghĩ bụng. 
Nhưng có lẽ Trúc hơi chủ quan chăng? Đi café lại 
thấy mặt gã!

Lúc Trúc bước vào quán, gọi một ly café sữa, 
thì gã đã yên vị bên chiếc dương cầm đặt ở sảnh 
chính. Vị trí đó mọi ngày có một cô gái xinh đẹp 
hay chơi đàn. Gã này đàn chắc cả quán bỏ chạy 
mất. Thật ngạc nhiên! Khi những ngón tay thon dài 
của gã lướt trên phím đàn thì cả quán lặng đi trước 
những thanh âm du dương ngân vang. 

Tiếng đàn trầm bổng của gã lúc êm đềm như 
một đám mây bồng bềnh trôi nhẹ, lúc lại dạt dào 
như con sóng vỗ bờ. Tiếng đàn hòa quyện vào 
hương café ấm nóng khiến Trúc có cảm giác café 
hôm nay đậm đà và thi vị hơn hẳn. 

Gã dạo đàn còn hay hơn cả cô gái vẫn thường 
chơi ở đây. Trúc ngạc nhiên vì nam sinh khoa báo 
chí lại có người chơi đàn hay như vậy. Lúc Trúc ra 
về, gã vẫn mải mê với những nốt nhạc vang vọng. 
Khi bước ra khỏi quán âm hưởng của tiếng đàn vẫn 

còn vương vấn trong cô.
Hôm sau, khi Trúc đến quán tiếng đàn của gã 

đã vang lên rồi. Vẫn những khuôn mặt tối hôm qua 
nay họ dẫn thêm vài người quen, có lẽ tiếng đàn của 
gã đã mang lại sức hút với họ như Trúc vậy. 

Trúc hỏi chị phục vụ về gã, chị ta bảo trước đó 
em gái của gã chơi nhạc thuê ở đây, do có việc bận 
nên gã chơi thay. Bản nhạc hôm nay mà gã chơi 
khác hôm qua, trong trẻo và tươi vui, khiến vị café 
thanh đạm hơn, người uống café cũng có chút gì đó 
vui hơn. 

Có hai khách hàng là nữ ngồi bàn bên cạnh 
Trúc tấm tắc khen nhạc hay. Khi gã nghỉ chơi đàn 
một lúc, Trúc ra hiệu gọi gã đến nói chuyện. Gã 
ngồi vào bàn với vẻ bình thản đến lạ. Gã cười:

- Đây không phải tình cờ!
- Ừ! Người ta chỉ muốn nói chuyện với nhạc 

công một chút thôi.
- Nhạc công hả? Cậu cứ gọi mình là người yêu 

đàn!
- Cậu chơi đàn lâu chưa?
- Ừ! Từ nhỏ. Mẹ của mình là giáo viên dạy 

đàn. Phỏng vấn tiếp đi! - Gã hí hửng.
- Cậu chơi thay em gái cậu à? Mà cậu chơi đàn 

còn hay hơn cả em gái cậu đấy.
- Ừ! Nó bận thi vào Học viện Âm nhạc. Mỗi 

người, đều có sự rung động về tâm hồn khác nhau 
nên khó có thể đánh giá chính xác được. Nhưng về 
thời gian chơi đàn, mình trước nó hai năm. Tiếp đi!

Trúc chau mày vì cách nói chuyện của gã. Làm 
như gã là người nổi tiếng được phỏng vấn không 
bằng. Trúc hắng giọng:

- Rồi! Coi như cậu có tài năng. Thôi người ta 
về đây!

- Ừ! Mai lại đến chứ!
- Không biết! Mà lần sau bỏ cái kiểu “Ừ” bắt 

chước như thế đi nhé!
Gã tròn xoe mắt trước sự tức giận từ đâu kéo 

đến của Trúc. Ngồi nhìn Trúc đi hẳn, gã lại tiếp tục 
say sưa với những nốt nhạc.

Một hôm gió lạnh, tan học xong, Trúc vào thư 
viện mượn sách. Lúc ra về thì trời bỗng đổ mưa. 
Mưa mãi không tạnh, Trúc hoang mang không biết 
làm sao để về nhà. Chợt, có một người ướt như 
chuột lột, đầu đội mũ bảo hiểm có kính che mặt từ 
cơn mưa bước đến phía cô. 

Người đó bước ra từ bóng tối, không rõ mặt, 
mang đến một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống 
lưng. Trúc nắm chặt tay, lấy hết can đảm để giữ tỉnh 
táo cho một quyết định, rằng, nếu người đó bước 
lên một bước nữa thôi thì cô sẽ... 

Tuy nhiên, người đó dừng lại trước mặt Trúc, 
nhẹ nhàng đặt một chiếc dù vào tay cô rồi lặng lẽ 
bước vào cơn mưa. Trúc thở phào, chăm chăm nhìn 
về phía người đó mà quên chưa kịp nói một lời nào. 

Cái lưng người đó nhìn sao thật quen. Thôi 
đúng rồi, chỉ có thể là gã. Gã giấu mặt vì sự tình cờ 
này? Chả là, trước đây Trúc đã từng bảo, có tình cờ 
thì đừng để cô thấy mặt đó thôi. Gã ngốc quá! Trúc 



Issue # 2008 * Tuesday, August 16,  2022

Trang 15

TRUYEÄN NGAÉN CHOÏN LOÏC

che dù về nhà và suy nghĩ về gã. Không biết gã dầm 
mưa như thế có làm sao không?

Hôm sau, gã không đi học. Gã cũng không 
chơi đàn trong quán café, người chơi đàn là em gái 
gã. Tiếng đàn vẫn hay nhưng không được trọn vẹn 
cảm xúc vì có sự lo lắng trong lòng Trúc. 

Cuối buổi, Trúc hỏi thăm em gái gã mới biết gã 
bị cảm lạnh từ tối qua. Người duy nhất biết lí do gã 
cảm lạnh là Trúc. Vì cô, gã tình cờ dầm mưa, rồi 
tình cờ đổ bệnh. Mọi tình cảm chân thật khi giấu 
giếm trong thầm lặng được gã coi là tình cờ. Gã 
ngốc hay không ngốc?

Về đến nhà, Trúc lục lọi trong chồng sách vở 
tìm danh sách lớp để xem số điện thoại của gã. Tối 
hôm đó cô đã gửi tin nhắn cho gã.

Trúc mỉm cười và lên giường đi ngủ. Bắt đầu 
có cảm giác mến cái gã to đầu mà như trẻ con này.

Từ dạo đó, Trúc thường xuyên đến quán café 
nghe gã chơi đàn. Mỗi lần gặp gỡ Trúc lại càng 
ngạc nhiên vì gã. Không hiểu sao, gã biết mọi sở 
thích của Trúc, thường đọc sách gì, loại nhạc nào 
và cả những thói quen bị coi là trẻ con của cô. 

Đặc biệt, gã còn biết những chuyện chỉ có cô 
với Phong mới biết... Trúc vẫn thân thiết với gã, 
nhưng điều mà cô lo sợ là gã đang nắm giữ phần 
nào bí mật trong trái tim cô. Gã thực sự là ai? Trúc 
đã nhiều lần hỏi gã. Nhưng đó vẫn là một dấu hỏi vì 
gã luôn cười để lảng tránh câu trả lời.

Cho đến một chiều mưa...
Có vài hạt mưa li ti vương trên ô kính, hòa vào 

nhau thành từng giọt, chậm rãi lăn xuống rồi vỡ òa 
nơi bục cửa sổ. Quán café vắng. Tại sảnh chính chỉ 
có hai người. Gã đang chơi đàn, còn Trúc thì đang 
nhấm nháp ly café được pha nhạc điệu. 

Cảm giác bình yên lan tỏa trong không gian, 
sự giao thoa giữa từng nốt nhạc và làn hơi mỏng 
của ly café nghi ngút khói tạo nên một âm hưởng 
mê li bất tận. Thi thoảng, gã lại quay sang mỉm cười 
với Trúc. Nụ cười êm dịu như những nốt nhạc. 
Chơi đàn xong, gã đi đến chỗ Trúc, gã không cười 
và nghiêm túc đặt một câu hỏi:

- Cho mình luôn được tình cờ gặp cậu nhé?
Trúc không trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn vào 

khoảng không vô định.
- Sao cậu im lặng? - Gã khẽ hỏi.
- Cậu có thể tình cờ, nhưng chúng ta chỉ là bạn!
- Cậu vẫn chưa quên được Phong sao?
- Sao... cậu biết? Hãy nói thật đi!
- Mình biết vì Phong là bạn thân trên mạng xã 

hội của mình. Trong những blog cậu ấy viết có rất 
nhiều bài nói về cậu và tình yêu giữa hai người...

- Đừng... nói nữa!
Nước mắt chảy từ khóe mi Trúc lăn dài rơi 

xuống ly café, gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Gã 
lại gợi lên trong Trúc một kí ức buồn mà cô muốn 
nó chìm sâu vào quên lãng. 

Gã là bạn Phong, vậy gã đến với cô vì điều gì? 
Im lặng một lúc, Trúc lau nước mắt, nhấp một 
ngụm café lẫn nước mắt ấy, nghẹn giọng nói: 

- Cậu... cậu đến an ủi tôi chỉ là vì sự thương 
hại?

- Không! Mình thích cậu từ trước khi quen 
Phong. Hồi học cấp ba, mỗi lần đi qua lớp cậu, 
mình đã phải đứng lại thật lâu mỗi khi nhìn thấy 
cậu cười. Mình không dám nói vì có nhiều chàng 
trai tốt hơn mình thích cậu. Rồi cậu và Phong yêu 
nhau. Mình chỉ biết im lặng và chúc phúc cho hai 
người. Nhưng... mọi chuyện không diễn ra như 
chúng ta muốn như thế. Mình cũng buồn, buồn lắm 
khi nhìn cậu rơi vào đau khổ... Mặc dù mê nhạc, 
nhưng mình sẽ không bao giờ hối hận khi học 
ngành này. Vì ở đây mình sẽ được ở bên cạnh cậu, 
được quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu nhiều 
hơn...

Mắt Trúc cay cay, những giọt nước mắt kìm 
hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu 
xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp 
nắm lấy tay Trúc. 

Cô không rụt tay lại mà để bàn tay ấy nắm chặt 
lấy tay cô. Cảm giác ấm áp len lỏi đến trái tim Trúc, 
phần nào làm tan chảy khối băng trong dĩ vãng. 
Giọng nói trầm ấm của gã thoảng bên tai Trúc:

- Hãy cho mình một cơ hội! Mình sẽ luôn ở 
bên cậu đến cuối cuộc đời này!

Ngoài trời, mưa tạnh hẳn. Nắng le lói qua tán 
lá tạo thành những vệt sáng đung đưa trên ô kính. 
Đâu đó có tiếng nhạc từ chiếc dương cầm không 
người chơi, êm ái, nhẹ dịu như một bản tình ca 
trong cổ tích. 

Một thời gian sau...
Vẫn quán café ấy. Café có vị ngọt ngào của 

tình yêu.
- Vì sao anh yêu em?
- Anh yêu em...
- Tại sao?
- Lí do duy nhất là vì anh yêu em. Thế thôi!
- Hừm! Lí do chính đáng nhỉ?
- Thế vì sao em yêu anh?
- Em cũng chỉ có một lí do thôi!
- Lại là em yêu anh chứ gì?
- Không!
- Vậy là gì?
- Trái tim em tình cờ bảo thế!
- Thật không?
Thực ra trong lòng Trúc còn một lí do nữa để 

yêu gã. Đó chính là định mệnh... 
Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ 

mang gã đi khỏi cuộc đời cô. Và tình yêu này sẽ là 
mãi mãi! ■

Hạnh Lê

Một mình với hương dạ lan

ã có một thời tôi mê mải một mùi Đhương, rất nhẹ nhàng, đằm thắm từng 
đêm dịu dàng dưới ánh trăng. Mỗi độ 

mưa về, hương thơm ấy cứ vấn vương làm lòng tôi 
thanh thản lạ kỳ.

Ở cuối con hẻm yên ắng sau một ngày náo 

nhiệt bởi từng lớp người mưu sinh, tôi thường trở 
về căn phòng nhỏ bé và đơn sơ khi mùi hương của 
khóm dạ lan bắt đầu ngào ngạt. 

Giữa những cơn gió nhẹ của một ngày dài, 
những cánh dạ lan bắt đầu bung ra lốm đốm trắng 
rồi ban phát một mùi hương làm ngất ngây lòng 
người.

 Mùi hương như “nêm” chặt từ đầu đến cuối 
con hẻm nhỏ. Không nồng nàn như hoa sữa, không 
ngạt nào như đóa trà mi, chút bâng khuâng của 
khóm dạ lan đủ dìu dắt lòng người đi tìm những 
cung bậc nhớ thương.

Ở đó ta có thể tìm thấy vài cánh cửa hé mở để 
gió lùa cả mùi hương và ánh trăng vào phòng; ánh 
trăng cũng đang độ xuân thì, gió lướt thướt và chợt 
rùng mình nhận ra mình bị làn hương ấy làm mê 
hoặc. 

Ở đó ta cũng có thể tìm thấy bác xích lô nằm 
ngái ngủ đợi khách nơi đầu hẻm giữa một bầu trời 
dạ lan tỏa ngát, cũng có thể bắt gặp một chị gánh 
hàng rong rao bán những gì còn lại sau một ngày 
cần mẫn đi từng hóc hẻm của những con đường...

Đã có nhiều đêm trăng tôi một mình lặng lẽ 
như đi tìm thứ gì ẩn sâu trong tiềm thức. Vẫn những 
cánh cửa của từng ngôi nhà cao tầng im ỉm khóa. 

Vẫn ánh trăng hiếm muộn của đêm dài làm tôi 
mê đắm một thời. Giữa ánh sáng bàng bạc của 
những ngọn đèn cao áp, trên nền trời vàng võ bóng 
trăng. 

Dường như ánh sáng và mùi hương lúc đó cứ 
quấn quýt vào nhau, làm cho những ai đi dưới 
khung cảnh thanh bình ấy đều cất một câu hát nhẹ 
nhàng, tưởng câu hát đó rơi vào quên lãng từ lâu 
bởi những ngày vùi đầu vào công việc hay vật lộn 
kiếm tiền mà chẳng nghĩ đến thời gian, không 
gian...

Những lúc như thế, tôi nghĩ về quê nhà. Ở nơi 
đó có con đường làng quanh co, với ánh trăng bàng 
bạc dịu dàng. Chắc giờ người thiếu nữ nơi thôn quê 
cũng lạc bước trên đường làng bởi mùi hương nhẹ 
nhàng của dạ lan.

Trước nhà tôi có cây dạ lan, mẹ tôi thường 
khen lấy khen để: “Hoa chi mà thơm lạ”. Còn 
những người hàng xóm thì bảo: “Muốn tìm nhà bà 
Ba Dung rất dễ, cứ đi theo mùi thơm!”.

Tôi vẫn nhớ những đêm trăng ở Huế, đi bên 
người thiếu nữ trong làn hương thơm của dạ lan 
trên những con đường im ắng. Không gian như 
lắng lại, từng sợi tóc nàng vàng óng dưới bóng 
trăng. Hương thơm theo gió cứ lùa vào trong tóc. 

Chẳng biết đâu là hương tóc đâu là hương dạ 
lan, để đến bây giờ một mình tôi cứ tìm mãi, một 
mình với hương dạ lan ở nơi rất sâu của con hẻm 
nằm khuất lấp trong lòng phố xá, giữa ánh trăng dịu 
dàng và từng cơn gió se lạnh. 

Đêm nay lại có một người lạc giữa mùi 
hương... ■

Thùy Chi
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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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