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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

2012
September 13, 2022
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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

842-2021/1589

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 
caàn phuï beáp, chaïy baøn, server. 
Moâi tröôøng thaân thieän, vui veû.

Katy 77449

281-717-4230Xin 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: 

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

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

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

772-2013/1581

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
N.Fry & Little York

Tieäm phôû Imperial caàn ngöôøi phuï beáp vaø 

chaïy baøn. Phaûi noùi ñöôïc tieáng Anh. Tieäm 

ôû khu vöïc Fry Rd & S.W Little York.

Xin lieân laïc: 346-377-6380
832-606-1399

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

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:

NEW

846-2019/1587

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 50 tuoåi, naáu aên gia ñình 

vaø chaêm soùc 1 cuï baø khoâng beänh taät. Caàn ôû 

laïi nhaø. Löông $5,200/thaùng. Nhaø gaàn 

Galleria, zip code 77056.

Galeria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319
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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

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: 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M

838-2021/1589

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.
                                                              QH

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

794-2016/1584

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 

bedroom, 2 bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi, 

saïch seõ, thoaùng maùt. Parking roäng raõi, raát thuaän tieän. 

Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, chôï HEB, Fiesta, Chôï 

Vietnam.

Bellaire & Hway6

281-777-6168Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc: 

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 vieân phuïc vuï.

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

832-606-1399

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

Tất cả các quảng cáo rao vặt như Mua / Bán/ Cho Thuê 

Nhà, Bán Tiệm Nails / Tóc / Massage, Cần Thợ Nails/ 

Tóc/ Massage/ Eyelash Extension, Cần Người Giúp Việc 

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 42 NĂM NAY

Nhà, Nhận Giữ Trẻ, Cho Share 

Phòng,v.v... sẽ được đang trên tất cả 

các báo Thương Mại Việt Nam, 

Thương Mại Cuối Tuần, The Vietnam 

Post, Thương Mại Hằng Ngày   và 

online tại website: thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Dấu hiệu của người dễ 
thành công và giàu có

Nếu có mối quan hệ rộng, chơi với 
người giỏi hơn mình... bạn có tố 
chất để trở nên giàu có.

Có ngoại hình hấp dẫn
Daniel Hamermesh, nhà kinh tế học của 

Đại học Barnard College, Mỹ, đã viết cuốn sách 
Beauty Pays (Đẹp hái ra tiền), trong đó khẳng định, 
nhân viên với ngoại hình hấp dẫn có thu nhập cao 
hơn khoảng 5% so với mặt bằng chung. Còn người 
có bề ngoài dưới trung bình lại thu nhập ít hơn 9% 
so với những người khác.

Tạp chí Journal of Labour Research từng 
kết luận: Cứ cao thêm 3 cm là một người có thể 
tăng thu nhập cả ngàn đô mỗi năm. Người siêng tập 
luyện có thu nhập cao hơn khoảng 9% so với người 
không bao giờ đặt chân vào phòng tập.

Có tinh thần kinh doanh từ nhỏ
Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từ năm 

6 tuổi đã bán kẹo cao su cho những đứa trẻ hàng 
xóm, trong khi tỷ phú Mark Cuban từng bán túi 
đựng rác trong khu phố ông sinh sống năm 12 tuổi. 
Rất nhiều tỷ phú, triệu phú nổi tiếng thế giới đều có 
điểm chung khá phổ biến: Bắt đầu kiếm tiền từ khi 
còn nhỏ.

Nếu có máu kinh doanh khi còn là một đứa 
trẻ, bạn đã sở hữu một đặc điểm chắc chắn rằng khi 
lớn lên, bạn sẽ biết cách kiếm tiền.

Quan hệ rộng
Dù kinh doanh nhỏ hay thành lập doanh 

nghiệp lớn, một mình không thể thành công. Một 
nghiên cứu đã chỉ ra, nếu có số lượng bạn bè đáng 
kể ở trường trung học, đại học hay đồng nghiệp, 
đối tác ở nơi làm việc thì bạn có thể kiếm nhiều tiền 
hơn trong tương lai nhờ cơ hội đến từ các mối quan 
hệ này.

Trong mắt người giàu, quan hệ càng rộng 
thường càng dễ kiếm nhiều tiền. Có nhiều người 
bạn thì có thêm nhiều sự giúp đỡ. Một khi sự 
nghiệp của họ gặp khó khăn, họ cũng có thể nhận 
được sự giúp đỡ từ bạn bè kịp thời.

Chơi với người giỏi hơn mình
Các nhà nghiên cứu cho rằng con người là 

động vật duy nhất tiếp nhận các gợi ý. Gợi ý tích 
cực, ảnh hưởng tốt tới tinh thần và trạng thái sinh lý 
của con người, kích thích tiềm năng nội tại, khiến 
họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ. Nếu dành 

phần lớn thời gian cho những người mang năng 
lượng tiêu cực hoặc không có chí tiến thủ, bạn sẽ 
không thể tiến bộ và thậm chí thụt lùi dần.

Tình bạn của tỷ phú Bill Gates và Warren 
Buffett đã kéo dài được hơn 1/4 thế kỷ. Cả hai cùng 
nhau thảo luận về những tin tức, xu hướng mới, 
dành thời gian để gặp gỡ và khai thác ý tưởng từ 
mỗi người. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi hai 
doanh nhân tầm cỡ này đều đồng tình việc bạn 
dành nhiều thời gian cho ai là điều cực kỳ quan 
trọng. Bằng việc chọn được nhóm bạn tốt, bạn có 
thể tự thúc đẩy mình hướng tới những mục tiêu xa 
hơn, cao hơn.

Có thể uống rượu bia nhưng không hút 
thuốc lá

Một nghiên cứu năm 2006 từng chỉ ra, đàn 
ông có uống rượu kiếm được nhiều hơn 21% so với 
những người không uống, con số này ở phụ nữ 
uống rượu là 8%. Lý do được cho là vì uống rượu 
có thể giúp cá nhân tăng cường mối quan hệ xã hội.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác chỉ ra người 
giàu có xu hướng tránh hút thuốc. Ước tính giá trị 
tài sản ròng của những người không hút thuốc 
thường cao hơn 50% so với người hút ít thuốc và 
gấp đôi so với những người nghiện thuốc lá.

Chưa ly hôn
Nghiên cứu trên 9.000 người tại Đại học 

bang Ohio, Mỹ năm 2006 kết luận: Ly hôn làm 
giảm khoảng 77% tài sản của một người, so với 
một người độc thân. 

Trong khi đó khi kết hôn, mỗi người sẽ thấy 
mình giàu có gần gấp đôi. Nếu loại bỏ các nhân tố 
khác, thì riêng việc cưới vợ hoặc cưới chồng đã làm 
tăng tài sản khoảng 4% mỗi năm.

Theo Jay Zagorsky, tác giả của nghiên cứu, 
ly hôn không chỉ gây ra sự sụt giảm của cải qua việc 
chia đôi tài sản mà còn ảnh hưởng đến tâm lý cũng 
như khả năng kiếm tiền của họ.

Luôn nỗ lực để phát triển
Bạn có sẵn sàng làm việc 16 giờ mỗi ngày 

bất kể cuối tuần hay ngày lễ? Câu trả lời của người 
giàu là có. Họ sẵn sàng và coi đó là một sự hy sinh 
xứng đáng, cần thiết. Họ sẽ làm việc khi người 
khác nghỉ ngơi, làm việc trong khi bạn chơi đùa vui 
vẻ.

Bạn có sẵn sàng hy sinh một khoảng thời 
gian bên gia đình, bạn bè và người thân không? Có 
sẵn sàng mạo hiểm tất cả thời gian, sức lực và vốn 
liếng của mình mà không đảm bảo về lợi nhuận 
không? Người giàu trả lời là có. Đó là một điều hết 
sức đơn giản. Bạn sẽ nhận được những thứ tương 
xứng với giá trị bạn tạo ra.

Đặt ra mục tiêu rõ ràng
Trong một cuốn sách, Napoleon Hill từng 

ví những người muốn chinh phục thành công mà 
không có mục tiêu rõ ràng chỉ là những con tàu 
không bánh lái. Ông viết: “Hãy nhớ rằng cả mục 
tiêu và kế hoạch để đi tới thành công đều có thể 
thay đổi theo thời gian... Điều bạn cần thực hiện 
ngay bây giờ đó là hiểu được tầm quan trọng và xác 
định được mục tiêu đúng đắn trước mắt trong nhận 
thức và thực hiện nó bằng một kế hoạch cụ thể”.

Người thành công luôn gây dựng cho mình 
một kế hoạch mỗi ngày để thực hiện mục tiêu họ đã 
đề ra. Mục tiêu có thể rất lớn nhưng cần phải phù 
hợp với chính bản thân họ. Họ thường xác định 
mục tiêu dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của bản 
thân, nhờ vậy họ mới đi đúng đường dẫn tới thành 
công.

Nắm bắt cơ hội
Nhà viết kịch nổi tiếng người Anh Milne 

từng nói: “Người bình thường luôn chờ đợi cơ hội 
từ trên trời rơi xuống, mà không chịu nỗ lực làm 
việc để tạo ra cơ hội. Khi một người mơ ước làm 
sao kiếm được năm mươi nghìn bảng, thì một trăm 
người chỉ biết mơ ước năm mươi nghìn bảng rơi 
ngay trước mặt họ”.

Cơ hội không thuộc về những người chỉ 
luôn chờ đợi mà không hành động. Trong môi 
trường làm việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
cũng như vậy, nếu chỉ biết chờ đợi mà không biết 
cách tạo ra, thì cơ hội mãi mãi không đến với bạn.

Không sợ thất bại
Người sáng lập thương hiệu ôtô Ford - 

Henry Ford từng nói: “Trước một sự việc, dù bạn 
nghĩ là có thể làm hay không thể làm thì bạn đều 
đúng hết”. Điều đó có nghĩa, bản chất của một sự 
việc là do chủ quan chúng ta quyết định chứ không 
phải ai khác.

Bởi thế, nếu có vấp ngã, đừng vội coi nó là 
một sự thất bại. Thay vào đó, hãy coi nó là một cơ 
hội để học tập và phát triển. “Hãy nhớ rằng, bạn chỉ 
thực sự thất bại khi quyết định từ bỏ. Chỉ cần thay 
đổi quan niệm về thất bại, bạn sẽ có nhiều động lực 
hơn để bước tiếp”, Henry Ford nói.. ■

UNESCO công bố báo cáo 
tình trạng đại dương

Ấ
n bản đầu tiên “Báo cáo Tình trạng 
Đại dương” đã được UNESCO 
công bố hôm qua tại Lisbon, Bồ Đào 

Nha.
Báo cáo Tình trạng Đại dương của 

UNESCO được công bố trong khuôn khổ Hội nghị 
Đại dương của Liên Hợp Quốc 2022, trong đó tổng 
hợp những kiến thức cập nhật nhất về tình trạng 
của các đại dương trên thế giới, như mức độ ô 
nhiễm hay sự đa dạng sinh học..., nhằm hỗ trợ các 
nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết định 
sáng suốt về bảo vệ đại dương và quy hoạch bền 
vững.

Ấn bản đầu tiên của báo cáo có sự đóng góp 
của hơn 100 chuyên gia nổi tiếng trong tất cả các 
lĩnh vực khoa học đại dương.

Báo cáo sẽ được UNESCO công bố 
thường niên vào Ngày Đại dương thế giới. ■  
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Thêm ảnh hưởng lâu dài 
của Covid-19 tới não bộ

Phát hiện mới được cho là đã làm sáng 
tỏ những khía cạnh thần kinh và tâm 
thần lâu dài mà Covid-19 gây ra cho 

người bệnh.
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí 

Lancet Psychiatry cho thấy người nhiễm nCoV có 
nguy cơ mắc một số rối loạn não cao hơn sau 2 năm 
khỏi bệnh. Công trình này do các chuyên gia tại 
Đại học Oxford (Anh) thực hiện, dựa trên dữ liệu 
hồ sơ sức khỏe của gần 1,3 triệu người trên toàn 
cầu.

Nguy cơ bị suy giảm nhận thức vẫn kéo 
dài sau 2 năm

Theo  các tác giả phát Washington Post,
hiện hai xu hướng trái ngược nhau về di chứng hậu 
Covid-19.

Thứ nhất, nguy cơ gặp rối loạn tâm thần đã 
trở lại mức bình thường trong vòng vài tháng. 
Ngược lại, nguy cơ bị sa sút trí tuệ, động kinh, rối 
loạn tâm thần và suy giảm nhận thức (hay sương 
mù não) vẫn tăng cao sau 2 năm khỏi bệnh. Người 
lớn dường như có nguy cơ đặc biệt bị sương mù 
n Đây là tão kéo dài. ình trạng phổ biến ở nhiều ca 
khỏi Covid-19.

Theo ước tính của chính phủ Mỹ, khoảng 
7-23 triệu người ở nước này gặp tình trạng Covid-
19 kéo dài. Đây là thuật ngữ chỉ một loạt triệu 
chứng bao gồm mệt mỏi, khó thở và lo lắng kéo dài 
nhiều tuần và nhiều tháng sau khi đợt nhiễm trùng 
Covid-19 cấp tính. Con số này dự kiến tăng lên khi 
Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả sử dụng 
dữ liệu của gần 1,3 triệu bệnh nhân được chẩn đoán 
mắc Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 
20/1/2020 đến 13/4/2022. Họ cũng được so sánh 
tương đương với các bệnh nhân mắc bệnh đường 
hô hấp khác trong đại dịch.

Dữ liệu do mạng lưới hồ sơ sức khỏe điện 
tử TriNetX cung cấp, phần lớn đến từ Mỹ, số còn 
lại là của Australia, Anh, Tây Ban Nha, Bulgaria, 
Ấn sia và Đài Loan (Trung Quốc).Độ, Malay

Nhóm nghiên cứu gồm 185.000 trẻ em và 
242.000 người lớn. Phân tích này tiết lộ các rủi ro 
khác nhau tùy theo độ tuổi. Trong đó, những người 
từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ cao nhất bị ảnh hưởng 
tâm thần kinh kéo dài.

Những người trong độ tuổi từ 18 đến 64, 
nguy cơ gia tăng đặc biệt đáng kể là tình trạng 
sương mù não dai dẳng , ảnh hưởng đến 6,4% bệnh 
nhân. Con số này ở nhóm đối chứng là 5,5%.

Sau 6 tháng nhiễm bệnh, nguy cơ bị rối 
loạn tâm trạng ở trẻ em không tăng. Song, trẻ vẫn 
có nhiều nguy cơ bị sương mù não, mất ngủ, đột 
quỵ và động kinh. Không có ảnh hưởng nào trong 
số đó là vĩnh viễn với trẻ em. Ngoài ra, chứng động 
kinh, vốn rất hiếm gặp, nguy cơ gia tăng càng lớn.

Nghiên cứu cũng cho thấy 4,5% người lớn 
tuổi bị sa sút trí tuệ trong 2 năm sau khi nhiễm 

bệnh. Con số này ở nhóm đối chứng là 3,3%. Các 
nhà nghiên cứu cho biết mức tăng 1,2 điểm trong 
chẩn đoán gây tổn hại như chứng sa sút trí tuệ là 
điều đặc biệt đáng lo ngại.

Nghiên cứu này được đưa ra sau khi nhóm 
tác giả công bố một công trình khác vào năm 2021 
cho thấy 1/3 người mắc Covid-19 bị rối loạn tâm 
trạng, đột quỵ hoặc mất trí nhớ sau 6 tháng nhiễm 
bệnh.

Báo cáo mới cũng lưu ý không thể so sánh 
đầy đủ giữa tác động của các biến chủng gần đây, 
bao gồm cả Omicron và dòng phụ của nó. Dù vậy, 
các tác giả đã chỉ ra một số phát hiện ban đầu. Đó là 
Covid-19 gây ra các triệu chứng tức thời ít nghiêm 
trọng hơn, nguy cơ gặp vấn đề về thần kinh và tâm 
thần lâu dài xuất hiện tương tự ở làn sóng Delta. 
Điều này cho thấy gánh nặng với hệ thống chăm 
sóc sức khỏe trên thế giới có thể tiếp tục ngay cả 
với các biến chủng ít gây bệnh nghiêm trọng.

Tiến sĩ Hannah Davis, chuyên gia nghiên 
cứu về tuổi thọ, đánh giá những phát hiện này rất có 
ý nghĩa. “Nó đi ngược lại với câu chuyện Omicron 
gây triệu chứng nhẹ hơn, ảnh hưởng ít hơn tới hậu 
Covid-19. Điều này không dựa trên cơ sở khoa 
học. Chúng ta đã thấy hậu Covid-19 ở mọi lúc. 
Mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng ban đầu 
không phải vấn đề khi chúng ta nói về những di 
chứng lâu dài hủy hoại cuộc sống của con người”, 
ông Davis nhấn mạnh.

Hạn chế của nghiên cứu
Giáo sư Paul Harrison, Đại học Oxford, tác 

giả chính của nghiên cứu, cho biết phát hiện này 
mang tới cả tin tốt lẫn tin xấu. Điều khiến họ an tâm 
là các triệu chứng như trầm cảm, lo lắng sẽ sớm 
biến mất.

Ông Harrison nói: “Tôi rất ngạc nhiên và 
nhẹ nhõm vì di chứng tâm thần thuyên giảm nhanh 
chóng”.

Tuy nhiên, tiến sĩ David Putrino, Hệ thống 
Y tế Mount Sinai ở New York, Mỹ, người đã 
nghiên cứu những tác động lâu dài của Covid-19 
kể từ đầu đại dịch, lại cho rằng nghiên cứu này tiết 
lộ một số kết quả rất đáng lo ngại.

Ông nói: “Nó cho chúng ta thấy rõ các di 
chứng tâm thần kinh xuất hiện đáng kể ở những 
người bị hậu Covid-19 và thường xuyên hơn nhiều 
so với nhóm không mắc bệnh”.

Điểm hạn chế của nghiên cứu này đó là chỉ 
tập trung vào các tác động thần kinh và tâm thần 
của Covid-19 nên không phải là theo dõi mang tính 
dài hạn. Ông Putrino nhấn mạnh: “Sẽ là sai lầm và 
phi khoa học nếu đưa ra giả định ngay lập tức tất cả 
tình nguyện viên tham gia ”. ■  đều có kết quả chung

Nghiên cứu phát hiện tin 
vui tuyệt vời cho người hay 
cười

Nghiên cứu phát hiện điều lý thú bất 
ngờ là người hay cười có nguy cơ 
mắc bệnh tim thấp hơn, vì cười 

làm giảm mức cholesterol.

Mức cholesterol cao gián tiếp giết chết 
hàng triệu người mỗi năm do gây đau tim và đột 
quỵ.

Người hay cười có nguy cơ mắc bệnh tim 
thấp hơn 20%

Một nghiên cứu của Nhật Bản đã phát hiện 
ra điều tuyệt vời ở những người hay cười.

Nghiên cứu bao gồm 20.000 người tham 
gia, đã phát hiện những người hay cười có nguy cơ 
mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể, so với người 
không bao giờ cười.

Kết quả cho thấy, sau khi loại trừ các yếu tố 
như trầm cảm, chỉ số khối cơ thể, huyết áp cao và 
các yếu tố nguy cơ khác, người hay cười vẫn có 
nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 20%, theo .Express

Tại sao cười nhiều lại làm nên điều kỳ 
diệu?

Cười mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng 
kinh ngạc, có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Đầu tiên, tiếng cười có tác dụng tương tự 
như một bài tập tim mạch, Quỹ tim The Heart 
Foundation - Trung tâm y khoa Cedars Sinai (Mỹ), 
giải thích.

Cười giúp tim bơm máu và đốt cháy lượng 
calo tương tự như đi bộ.

Hơn nữa, cười làm giảm mức cholesterol 
xấu LDL và tăng mức cholesterol tốt HDL.

Một nghiên cứu ở bệnh nhân tiểu đường có 
mức cholesterol cao, đã phát hiện ra những tác 
động tích cực này khi họ thử nghiệm những người 
tham gia cười 30 phút mỗi ngày trong vòng một 
năm.

Ảnh minh họa
Kết quả, đến cuối năm, những người này đã 

t “tốt” HDL, theo ăng 26% mức cholesterol 
Express.

Tiếng cười cũng làm giảm mức độ căng 
thẳng, làm giãn nở các mạch máu và giảm huyết áp.

Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học 
Maryland (Mỹ) đã phát hiện ra rằng khi cười, các 
mạch máu giải phóng nitric dioxide, chính chất này 
gây ra hiệu ứng giãn nở mạch máu, theo Express.

Nitric oxide cũng làm giảm viêm và giảm 
hình thành các mảng bám trong  động mạch gây ra
cục máu đông.

Một nghiên cứu khác của Đại học Texas 
(Mỹ) cho thấy xem video hài cũng làm tăng ngay 
lập tức tính linh hoạt của động mạch, theo 
Express.■ 
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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

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)

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
__________________________________________

820-2019/1587

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Laøm vieäc ôû khu North West 

Freeway 290. Löông haäu.

Xin lieân laïc: 

832-653-6952

841-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï tay chaân nöôùc, aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Xin lieân laïc: 

713-468-9999
__________________________________________

840-2021/1589

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

Fu l l  t ime ,  va ø  Pa r t  t ime .  Khu 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû 

Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882 

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

829-2020/1588

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï Nails bieát laøm moïi thöù, coù 

baèng Wax, bao löông tuøy theo khaû 

naêng. Tieäm caùch chôï Höng Ñoâng 10 

phuùt, Hong Kong III 12 phuùt.

Xin lieân laïc Haân: 

832-614-5612 * 281-736-6091
__________________________________________

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

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC 

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baø 87 

tuoåi ôû Bellaire & ñi du lòch caùc tieåu 

bang. Bao aên ôû, $3,000/thaùng, laøm toát 

ñöôïc taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
__________________________________________

818-2019/1587

CAÀN NGÖÔØI TROÂNG TREÛ

Caàn moät phuï nöõ giuùp ñöa ñoùn treû ñi 

hoïc vaø chaêm soùc sau giôø hoïc. Coù 

baèng laùi xe vaø kinh nghieäm giöõ treû. 

Nhaø khu Beltway 8 & I.10.

Xin lieân laïc: 

713-502-4193
__________________________________________

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
__________________________________________

843-2021/1589

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50. chaêm soùc baøn 87 

ôû Bellaire & ñi du lòch caùc tieåu bang. 

Bao aên ôû, $3,000/thaùng, laøm toát ñöôïc 

taêng löông.

Xin lieân laïc: 

720-304-3252
__________________________________________

836-2021/1589

CAÀN NGÖÔØI - GAÀN KHU BELLAIRE

Caàn ngöôøi phuï nöõ bieát naáu aên, doïn 

deïp, laùi xe ñoùn vaø giöõ em. Gaàn khu 

Bellaire. $2,000/thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-560-6895

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 anh Hai:

832-526-3566

Nghóa:

571-355-6669

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

828-2020/1588

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän 

nghi. Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

826-2020/1588

NEW

CHO SHARE PHOØNG

Nöõ chuû nhaø, coù phoøng ch Du hoïc sinh 

nöõ thueâ, $400/phoøng, bao ñieän, nöôùc, 

gas, wifi. Khu yeân tónh, coù coång saét 

baûo veä. Khu vöïc Westheimer & Synott 

77082, gaàn shopping center.

Xin lieân laïc Coâ Loan: 

281-902-2330
__________________________________________

65-2012/1580

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 
__________________________________________

834-2021/1589

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. 

$380 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
__________________________________________

814-2018/1587

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire vaø Hwy6, coù 

phoøng cho share $330 moät thaùng. Bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy, Internet.

Xin lieân laïc:

832-836-9081

281-558-7460
__________________________________________

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ 

Hoa, HEB, Fiesta, coù phoøng cho 

share, coù saún giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, 

Giaët Saáy, Internet. Giôø giaác thoaûi maùi. 

Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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795-2016/1584

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
__________________________________________

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
__________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaù $350/1 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
__________________________________________

824-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Phoøng cho share giaù $350, coù theå ñi 

boä ra chôï Hong Kong, chôï Taân Bình vaø 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët saáy 

+ internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568

821-2020/1588

NEW

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø 

gaàn chôï HK III, Thaéng Höng, Taân 

Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and 

Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
__________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn 

Fm1464 & Beechnut Richmond. Nhaø 

roäng coù phoøng cho treû. Hai ngöôøi troâng 

nom, coù License coi treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280
__________________________________________

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
__________________________________________

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

Bò xe taûi khoâng ngöôøi laùi ñaâm

Vôï laûo ñaûo böôùc vaøo nhaø, reân ræ:

– Anh ôi, thaät khuûng khieáp. Moät chieác 

xe taûi ñoà soä ñaõ ñaâm thaúng vaøo xe cuûa 

em, laøm noù beïp ruùm roù roài!

– OÂi! Khoâng sao, em coøn laønh laën laø 

toát. Theá em coù kòp daïy cho haén moät baøi 

hoïc veà toác ñoä khoâng?

– Khoâng kòp… Haén ñeå xe ôû ñaáy vaø 

chuoàn ñi töø tröôùc khi xe ñaâm nhau cô.

Rao Vaët
Danh Ngoân

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Năm cách để giảm 

lượng đường trong máu 

một cách tự nhiên

ường huyĐ ết cao, còn 

được gọi là tăng đường 

huyết, hầu hết liên quan 

đến bệnh tiểu đường và tiền tiểu 

đường, và khi không được điều trị, các 

biến chứng sức khỏe nghiêm trọng có 

thể phát sinh.
Kiểm soát lượng đường trong 

máu của bạn là điều quan trọng đối với 

sức khỏe tổng thể của bạn. Sean 

Marchese, y tá đã đăng ký tại Trung 

tâm Mesothelioma (Mỹ), với kiến thức 

nền tảng về các thử nghiệm lâm s  àng

ung thư và hơn 15 năm kinh nghiệm 

chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, sẽ chia 

sẻ 5 cách để duy trì lượng đường trong 

máu một cách tự nhiên, theo Eat This, 

Not That!
1. Tập thể dục thường xuyên
Marchese cho biết: “Vì cơ thể bạn 

sử dụng glucose để làm năng lượng, 

nên việc tập thể dục thường xuyên là 

một trong những cách tốt nhất để duy 

trì lượng đường trong máu khỏe mạnh.
Các hoạt động như đi bộ, cử tạ, đi 

xe đạp hoặc bơi lội sử dụng lượng 

đường trong máu để tạo ra năng lượng 

cần thiết cho các hoạt động co cơ.
Hoạt động này khiến cơ thể bạn 

nhạy cảm hơn với insulin và có thêm 

lợi ích là giúp kiểm soát cân nặng, 

tương tự có thể giữ cho lượng đường 

trong máu ổn định”.
2. Tăng lượng chất xơ hấp thụ
Marchese chia sẻ: “Chất xơ làm 

chậm tốc độ hấp thụ đường và tiêu hóa 

carbohydrate. Điều này làm giảm 

nguy cơ tăng mạnh lượng đường trong 

máu sau khi ăn.
Lượng đường trong máu tăng dần 

sẽ cho phép cơ thể có nhiều thời gian 

hơn để đáp ứng với insulin.
Đáng chú ý, chỉ có dạng chất xơ 

hòa tan mới có tác dụng tích cực trong 

việc quản lý lượng đường trong máu.
Bạn có thể tăng lượng chất xơ hòa 

tan và cải thiện việc quản lý lượng 

đường trong máu bằng cách ăn nhiều 

trái cây, rau, các loại đậu và ngũ cốc 

nguyên hạt.
Khuyến nghị chất xơ hằng ngày là 

khoảng 14 gram trên 1.000 calo”.
3. Ăn phần nhỏ hơn
Marchese nói: “Một bữa ăn lớn có 

xu hướng khiến lượng đường trong 

máu tăng đột biến.
Nó cũng có thể khiến cơ thể bạn 

khó trở lại mức đường huyết lúc đói 

sau bữa ăn.
Các khẩu phần ăn nhỏ hơn cũng 

thúc đẩy cân nặng hợp lý và giảm nguy 

cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.
Bạn có thể đảm bảo rằng mình ăn 

ít hơn trong mỗi bữa ăn bằng cách đo 

hoặc cân nguyên liệu khi nấu ở nhà, sử 

dụng đĩa nhỏ hơn và ăn chậm hơn.
Hãy thử bổ sung đồ ăn nhẹ lành 

mạnh giữa các bữa ăn nếu bạn thấy đói 

và tránh các tiệm ăn, nhà hàng có khẩu 

phần lớn (hoặc bạn có thể để dành một 

ít cho bữa ăn sau ở nhà)”.
4. Giảm carb
Marchese nói: “Carbohydrate 

(viết tắt là carb) tác động đến lượng 

đường trong máu nhiều hơn hầu hết 

các loại thực phẩm khác và có thể làm 

giảm hiệu quả của insulin.
Ăn quá nhiều carb sẽ làm tăng 

lượng đường trong máu và có thể hạn 

chế khả năng phục hồi của cơ thể về 

mức đường huyết khỏe mạnh.
Chế độ ăn ít carb làm giảm nguy 

cơ tăng đột biến lượng đường trong 

máu và kháng insulin, do đó giảm 

nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.
Tránh bánh mì, tinh bột và mì ã đ

qua chế biến hoặc tinh chế và ưu tiên 

ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn 

uống của bạn”.
5. Thêm thực phẩm Probiotic 

vào chế độ ăn uống của bạn
Marchese giải thích, “Probiotics 

là thực phẩm khuyến khích sự phát 

triển của vi khuẩn lành mạnh trong hệ 

tiêu hóa.
Những loại thực phẩm này cũng 

cải thiện việc điều chỉnh lượng đường 

trong máu và có thể làm giảm HbA1c, 

một chỉ số về kháng insulin và tiền tiểu 

đường.
Hãy tìm cách bổ sung các loại 

thực phẩm giàu probiotic vào chế độ 

ăn uống của bạn thông qua một số loại 

sữa chua và pho mát, kim chi, dưa cải 

bắp, miso và tempeh”, theo Eat This, 

Not That!■ 



Trang 08

Issue # 2012 * Tuesday, September 13,  2022

Kính chống ánh sáng 
xanh có bảo vệ tối đa cho 
mắt?

Kính mắt có tác dụng chống ánh 
sáng xanh đang được nhiều 
người quan tâm. Tuy nhiên, Hiệp 

hội Nhãn khoa Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra khuyến 
nghị về việc đeo loại kính này.

Thời gian sử dụng thiết bị điện tử (máy 
tính, máy tính bảng, điện thoại) của mỗi người 
ngày càng tăng cao. Thực tế này gây nên nhiều 
vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt, khi 
chúng ta thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng 
xanh nguy hại.

Kính chống ánh sáng xanh không bảo 
vệ mắt toàn diện

Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn và 
mang nguồn năng lượng cao, tác động vào mắt 
gây khô, đỏ, ngứa, nhức mắt, đau đầu - còn gọi 
là hội chứng thị giác màn hình. Khi tác động 
vào vùng giác mạc, ánh sáng xanh gây tổn 
thương biểu mô giác mạc, gây nhức mỏi mắt và 
nhìn mờ. Nguy hiểm hơn, sử dụng thiết bị công 
nghệ nhiều có thể làm đục thủy tinh thể, thoái 
hóa điểm vàng, tiềm ẩn nguy cơ mù lòa.

Theo Tổ chức Giấc ngủ Mỹ (Sleep 
Foundation), ánh sáng xanh làm ức chế quá 
trình giải phóng melatonin, một loại hormone 
giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ. Nếu sử dụng 
điện thoại ban đêm, nhịp sinh học dễ bị đảo lộn, 
lâu dần có thể dẫn đến chứng khó ngủ, khiến 
đôi mắt càng yếu đi.

Để đối phó với vấn đề trên, nhiều người đã 
tìm đến kính lọc ánh sáng xanh như một thiết bị 
bảo vệ mắt. Đây là loại kính có thấu kính được 
chế tạo đặc biệt để chặn hoặc lọc bớt ánh sáng 
xanh phát ra từ màn hình của thiết bị điện tử.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, các loại kính 
này hiện chỉ chống được 5-40% lượng ánh 
sáng xanh, tùy chất lượng của sản phẩm. Do 
vậy, ánh sáng xanh vẫn có thể đi vào mắt và gây 
hại cho sức khỏe. Hiện nay, Hiệp hội Nhãn 
khoa Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra khuyến nghị nên 
đeo kính chống ánh sáng xanh để bảo vệ mắt.

Việc sử dụng loại kính này hoặc đơn giản 
hơn là sử dụng các ứng dụng được cài đặt trên 
thiết bị công nghệ để hạn chế ánh sáng xanh 
vẫn là lời khuyên tốt. Tuy nhiên, quan trọng 
hơn vẫn là áp dụng các giải pháp toàn diện, từ 
việc thay đổi hành vi bên ngoài và chăm sóc 
mắt từ bên trong.

Sử dụng tinh chất thiên nhiên hỗ trợ 
bảo vệ mắt

Bố trí, điều chỉnh ánh sáng ở không gian 
học tập, làm việc hợp lý là thay đổi nhỏ nhưng 
tạo hiệu quả cao, ánh sáng hài hòa sẽ làm giảm 
bớt tác động của ánh sáng xanh.

Theo đó, phòng nên để mức sáng vừa 

phải, không tối nhưng cũng không quá sáng, 
không để màn hình máy tính hướng ra cửa sổ 
hoặc có ánh sáng rọi vào gây chói mắt. Trong 
phòng nên bố trí một số cây xanh giúp mắt thư 
giãn.

Theo GS.TS Đỗ Như Hơn (nguyên Giám 
đốc Bệnh viện Mắt Trung ương), khi học tập, 
làm việc, chúng ta nên tuân thủ quy tắc 20 - 20 - 
20, nhìn màn hình 20 phút thì cho mắt nghỉ 
ngơi 20 giây rồi nhìn xa 20 feet (6 mét). Trong 
điều kiện bạn không thể nhìn ra xa thì nhìn vào 
cây xanh là một cách thay thế.

Những bài tập massage, dùng ngón tay ấn 
vào các điểm quanh hốc mắt, chân mày, thái 
dương cũng là cách nên làm để giúp mắt thư 
giãn. Đồng thời, uống đủ nước và chớp mắt 
thường xuyên cũng là lời khuyên của các 
chuyên gia. Thông thường, mắt người chớp 16 
lần mỗi phút nhưng khi ngồi trước màn hình, 
mắt có xu hướng quên chớp khiến dễ bị khô và 
mỏi.

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng trong 
việc chăm sóc đôi mắt sáng khỏe. Bạn nên tăng 
cường các loại rau củ, trái cây có màu cam - đỏ 
như cà rốt, bí đỏ hay màu xanh đậm như bông 
cải xanh, đậu hà lan, rau bina…

Trong bối cảnh máy tính và điện thoại 
ngày càng phổ biến, việc sử dụng sản phẩm 
cung cấp dưỡng chất từ bên trong, giúp đôi mắt 
có sức đề kháng mạnh mẽ, chống lại tác hại của 
ánh sáng xanh, tia UV, khói bụi ô nhiễm… là 
rất quan trọng.

Trong đó, tinh chất broccophane (có trong 
sản phẩm Wit) được sản xuất tại Mỹ, giúp 
người dùng bảo vệ đôi mắt hiệu quả, cải thiện 
các triệu chứng của hội chứng thị giác màn 
hình; hỗ trợ làm giảm khô, mờ, nhức, mỏi mắt; 
bảo vệ thủy tinh thể và các tế bào biểu mô sắc 
tố võng mạc.

Đôi mắt của con người chỉ có khoảng 5 
triệu tế bào biểu mô sắc tố võng mạc. Những tế 
bào này bị tổn thương và mất đi khi chịu tác 
động của ánh sáng xanh thì không thể tái tạo 
lại. Việc đưa broccophane vào cơ thể giúp tăng 
sản xuất thioredoxin, từ đó giúp bảo vệ các tế 
bào biểu mô sắc tố võng mạc.

Khi khó thể ngưng sử dụng các thiết bị 
điện tử, mọi người nên có cách sử dụng hợp lý, 
áp dụng nhiều giải pháp để bảo vệ toàn diện đôi 
mắt của mình và người thân. ■  

Chuẩn bị sức khỏe của bạn 
sẵn sàng cho mùa thu 
với CheongKwan Jang!

Cho hệ miễn dịch của chúng ta

ChoengKwan Jang - Khuyến Mãi Mùa Trung thu 

Thời gian từ: 8/19/2022 - 9/18/2022

Gói 
Quí Giá

Pha trộn & Kết hợp 1,2 hoặc 3
Giảm giá 5%/10%/15%

Gói 
Đặc Biệt

Khuyến mãi
Đặt biệt

Gói 
Cảm Ơn

Quà tặng Hong Sam Won Gold 
cho đơn hàng trên $250.

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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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

Các mẹo giúp bạn cảm 
t h ấ y  t h o ả i  m á i  t r ê n 
chuyến bay đường dài

huyên gia đã chia sẻ một số 

Ccách khiến bạn không còn 
mệt mỏi khi phải ngồi lâu 

trên máy bay.
Uống nhiều nước
Việc đi vệ sinh nhiều lần trên máy 

bay không phải là điều lý tưởng nhưng 
tình trạng mất nước thậm chí còn tồi tệ 
gấp nhiều lần. Tốc độ thoát nước của cơ 
thể trong cabin máy bay nhanh hơn so với 
bình thường. Đồng thời, ở đây có độ ẩm 
thấp và có thể dẫn đến tình trạng khô cổ 
họng, mắt.

Vì vậy, hành khách cần bổ sung 
nhiều nước vào trước và trong chuyến 
bay. Hiệp hội Y tế Hàng không Vũ trụ 
khuyên mọi người nên uống 250ml/giờ 
khi ở trên máy bay.

Trang phục thoải mái
Khi đi những chuyến bay quá cảnh, 

mọi người thường gặp phải tình trạng sốc 
nhiệt vì môi trường thay đổi quá đột ngột. 

Do đó, bạn nên đảm bảo trang phục của 
mình có thể chịu được môi trường khắc 
nghiệt như vậy. Hoặc vì đặc thù công việc 
khiến bạn không thoải mái, thì phòng chờ 
sân bay sẽ là nơi giúp bạn linh động thay 
đổi trang phục dễ dàng. 

Ảnh minh họa
Tập thể dục trước khi lên máy bay
Khi bạn ngồi lâu trên máy bay, cơ 

bắp có thể bị căng cứng và hệ thống tim 
mạch hoạt động kém hiệu quả. Để tránh 
được tình trạng này xảy ra, các chuyên gia 
khuyên bạn nên thực hiện một số động tác 
thể dục cơ bản trước chuyến bay. Ví dụ, 
mọi người có thể đi bộ vòng quanh nhà ga 
trong khi đang chờ lên tàu bay.

Bổ sung các món ăn lành mạnh
Nếu mọi người không biết ăn gì khi 

đi máy bay để ngăn ngừa nguy cơ bị ngộ 
độc thì những món ăn vừa lành mạnh, vừa 
giàu chất dinh dưỡng là phương án tốt 
nhất. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng 
chất xơ và protein có thể giúp du khách no 
bụng nhưng không gây cảm giác đầy hơi. 
Do vậy, một quả táo hay một bát mì ramen 
là những món ăn phổ biến được thưởng 
thức trước khi bay. ■ 
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Ai là người tìm ra kháng 
sinh Penicillin?

Penicillin được xem là một trong 
những phát minh nhờ vào “tai nạn 
nghề nghiệp” nổi tiếng nhất của thế 

kỉ XX.
Ai là người tìm ra kháng sinh đầu tiên 

cho nhân loại
Loại kháng sinh này được nhà khoa học 

Alexander Fleming (Anh) tìm ra n ình ăm 1928 khi t
cờ quan sát một chiếc đĩa bẩn dùng trong thí 
nghiệm. 

Ông nhận thấy vi khuẩn phát triển nhiều 
trong đĩa, nhưng không hề tồn tại ở khu vực có một 
mảng mốc meo lạ.

Alexander Fleming sinh năm 1881 ở một 
vùng đồi núi cách thành phố nhỏ Darvel, Scotland 
(Anh) bốn dặm. Khi mới lên 10, hằng ngày 
Fleming đã phải  trường ở thị trấn đi bộ 6 km đến
Darvel. 14 tuổi, Fleming lên London học trường 
Bách khoa. Nhưng chỉ được 2 năm, ông đã phải 
thôi học và làm thư ký cho một hãng tàu thủy.

Năm 20 tuổi, Fleming được hưởng thừa kế 
của một ông chú và có điều kiện theo học trường y 
Bệnh viện Saint Mary, London. 

Sau khi ra trường, ông gia nhập một nhóm 
chuyên nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm do vi 
khuẩn. Trong Thế chiến I, ông cùng các thành viên 
trong nhóm sang Pháp để điều trị cho binh lính. Sau 
chiến tranh, Fleming trở lại London, sống với vợ là 
Sally Mc. Elroy.

Một ngày cuối năm 1921, do bị cảm lạnh từ 
vài tuần trước, Fleming vô tình để rơi một giọt chất 
lỏng từ mũi lên chiếc đĩa cấy vi khuẩn và nhận thấy 
những vi khuẩn chung quanh giọt chất lỏng đó trở 
nên trong vắt và có vẻ như đang biến mất. 

Từ đó, ông đã nghiên cứu và khám phá ra 
lysozyme - chất khử trùng tự nhiên của cơ thể; 
được tìm thấy trong nước mắt, nước nhầy, nước 
bọt, mủ, huyết thanh, máu...

Năm 1945, Fleming được giải Nobel về y 
học cùng với Florey và Chain. Ông trở thành Giám 
đốc Khoa tiêm chủng ở Bệnh viện St. Mary. 

Ở tuổi 68, sau 4 năm góa vợ, Fleming tái 
hôn với bà Amalia Voureka, một nữ bác sĩ người 

Hy Lạp và là học trò của ông. Alexander Fleming 
qua đời năm 1955 do một cơn đau tim, thọ 74 tuổi.

Kháng sinh penicillin được tìm ra như 
thế nào?

Vào năm 1928, nhà khoa học Alexander 
Fleming đã quên làm sạch dụng cụ nghiên cứu của 
mình trước khi ông đi nghỉ một vài ngày. Khi trở 
về, Fleming thấy rất nhiều vi khuẩn và nấm mốc 
trên dụng cụ của mình. Tuy nhiên, ông cũng nhận 
thấy có một số vùng mà vi khuẩn và nấm mốc 
không phát triển.

Ông chợt nghĩ có gì đó đã giết chết khuẩn 
cầu chùm và tiến hành thử nghiệm nhiều lần trên 
chất dịch meo. Kết quả thật kinh ngạc: Chất này có 
thể ngăn chặn một số vi khuẩn nguy hiểm nhất, 
không cho chúng phát triển. 

Ngay cả khi được pha rất loãng, chất dịch 
vẫn làm chết các vi khuẩn độc. Nó lại không gây 
hại cho cơ thể. Khi chất dịch được tiêm vào cơ thể 
chuột và thỏ thí nghiệm, chúng vẫn không có 
những biểu hiện bệnh lý.

Một nhà khoa học am hiểu về các loại meo 
cho Fleming biết loại meo mà ông tìm thấy thuộc 
nhóm penicillium. 

Vì thế, ông sử dụng tên “penicillin” cho 
chất giết vi khuẩn này. Fleming ã yêu cầu các phụ đ
tá sản xuất dịch meo cho những thí nghiệm của 
mình và khám phá . Họ được thêm nhiều điều về nó
cấy penicillium vào súp thịt trong những chiếc lọ 
lớn có các mặt nhẵn.

Qua nhiều ngày, nó lan tràn khắp bề mặt 
của súp thành một lớp như nùi bông, trong khi chất 
lỏng bên dưới ngày càng trở nên vàng và có tác 
dụng giết chết vi khuẩn mạnh hơn. Tuy nhiên, họ 
đã gặp khó khăn trong việc thử tách riêng penicillin 
ra khỏi chất lỏng và các thứ khác trong chất dịch. 

Và khi đã thành công phần nào thì những 
vấn đề mới lại nảy sinh: nó rất dễ bị mất khả năng 
giết vi khuẩn; và penicillin bất lực trước một số vi 
khuẩn, chẳng hạn như pfeiffer - thời bấy giờ được 
coi là nguyên nhân gây bệnh cảm.

Trong vài năm kế tiếp, nhóm nghiên cứu đã 
có những cố gắng khác nhằm chiết chất penicillin 
và khám phá nhiều điều hơn về nó. Nhưng họ vẫn 
không giải quyết được vấn đề: khi cố gắng tinh chế, 
khả năng giết vi khuẩn thường biến mất.

Năm 1940, kháng sinh đầu tiên của nhân 
loại được thử nghiệm

Khoảng năm 1938, Howard Florey, giáo sư 
Bệnh học ở Đại học Oxford và Ernst Chain, nhà 
nghiên cứu sinh hóa người Đức đã tiếp tục công 
việc của Fleming. Họ biến các phòng thí nghiệm và 
nghiên cứu thành một xưởng sản xuất penicillin.

Khoảng giữa tháng 3/1940, Chain đã chiết 
được 100 mg penicillin ở dạng bột màu nâu, mạnh 
hơn nhiều so với chất nước ép meo thô của 
Fleming, đủ để tiến hành thử nghiệm trên thú vật. 

Florey đã tiêm khuẩn cầu chuỗi cho 8 con 
chuột bạch với liều lượng đủ gây chết. Trong đó, 2 
con được tiêm thêm một liều penicillin, 2 con khác 
được tiêm 5 liều nhỏ penicillin trong 10 giờ tiếp 
theo. Sáng hôm sau, 4 con chuột không được dùng 

penicillin đã chết, những con kia vẫn sống.
Được biết về công trình nghiên cứu 

penicillin của ã Đại học Oxford qua báo, Fleming đ
đến gặp nhóm nghiên cứu này. Florey giải thích 
từng chi tiết nhỏ về công trình nghiên cứu và tặng 
cho ông một mẫu penicillin của họ.

Khoảng đầu năm 1941, “xưởng” sản xuất ở 
Oxford đã có đủ penicillin để hoạch định thử 
nghiệm trên con người. 

Bệnh nhân đầu tiên là viên cảnh sát Albert 
Alexander, bị nhiễm khuẩn cầu chùm và khuẩn cầu 
chuỗi từ một vết cào xước do bụi gai hoa hồng. 

Trong vòng 24 giờ sau mũi tiêm penicillin 
đầu tiên, bệnh trạng của Albert đ được cải thiện rã õ 
ràng. Nhưng bệnh đỡ được ít ngày rồi lại tiến triển 
nặng vì thiếu thuốc và cuối cùng viên cảnh sát ã đ
chết.

Florey cố gắng sản xuất thêm penicillin để 
chữa cho ba bệnh nhân nữa, nhưng thuốc vẫn 
không đủ dùng. Ông đã ãng dược đề nghị các h
phẩm ở Anh đưa vào sản xuất với quy mô lớn, 
nhưng không hãng nào dám nhận vì phí tổn quá 
cao, phải có khoảng 2.000 lít nước ép meo để điều 
trị chỉ một ca nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Tháng 6/1941, Florey sang Mỹ. Ở đó, ông 
đã xoay sở vận òng thí nghiệm động được một ph
nghiên cứu nông nghiệp ở bang Illinois sản xuất 
nước ép meo. 

Nhưng họ không bao giờ có được penicillin 
từ những cố gắng này vì tháng 12 năm đó, nước Mỹ 
cũng bị cuốn vào guồng máy chiến tranh.

Phải đến năm 1942, các nhà khoa học 
Oxford mới thu thập đủ penicillin cho một thử 
nghiệm y học thứ hai: 15 bệnh nhân bị nhiễm 
khuẩn nghiêm trọng được điều trị bằng penicillin; 
14 người đã bình phục hoàn toàn. 

Cũng n ã dùng chất ăm đó, Fleming đ
penicillin mà Florey gửi cho để chữa khỏi một 
bệnh nhân tại bệnh viện Saint Mary.

Có kháng sinh, tuổi thọ trung bình ở 
phương Tây tăng từ 54 lên 75 tuổi

Sự phát hiện ra penicillin đóng vai trò tiên 
phong cho hàng loạt công trình truy tìm các loại 
kháng sinh khác và nhờ sự ra đời của nhiều loại 
kháng sinh mà từ thập kỷ 1940, tuổi thọ trung bình 
ở phương Tây tăng từ 54 lên 75 tuổi.

Ngày nay, con người đã biết được khoảng 
6.000 loại kháng sinh khác nhau nhưng phần lớn 
chúng là loại có độc tính cao, khó ứng dụng về mặt 
y học nên hiện chỉ có khoảng 100 loại được sử 
dụng rộng rãi trong y khoa. 

Để t đìm ra chúng, các nhà khoa học ã phải 
nghiên cứu các mẫu đất từ các nơi trên thế giới để 
t ăng tiêu diệt vi ìm kiếm những vi sinh vật có khả n
khuẩn.

Ở nước ta, sự xuất hiện các nhà thuốc Tây 
đã có trước khi có sự phát triển thuốc kháng sinh 
nên sự có mặt của penicillin khá sớm góp phần vào 
việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn. ■ 



Trang 11

Issue # 2012 * Tuesday, September 13,  2022

KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Bí ẩn bóng đèn sợi đốt lâu 
nhất thế giới, dùng từ năm 1901 
đến giờ chưa hỏng

Ra đời từ hơn 100 năm trước, bóng 
đèn sợi đốt này hầu như thắp sáng 
liên tục từ đó đến nay, chỉ được tắt 

đi trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Giờ đây luôn có camera bên cạnh bóng đèn 
Shelby để đảm bảo nó hoạt động liên tục

Thông thường, các bóng đèn sợi đốt chỉ có 
tuổi thọ từ 1.000 đến 2.000 giờ. Ngay cả loại bóng 
đèn LED, vốn bền hơn nhiều so với bóng đèn sợi 
đốt cũng chỉ có tuổi thọ từ 25.000 giờ cho đến 
50.000 giờ.

Nhưng lơ lửng giữa trần nhà của trạm cứu 
hỏa Livermore ở California là bóng đèn có tuổi thọ 
dài nhất thế giới hiện nay với tuổi đời đã hơn 120 
năm. Điều đặc biệt hơn cả là tuổi thọ đáng kinh 
ngạc này lại thuộc về một bóng đèn sợi đốt, thay vì 
một loại công nghệ đặc biệt nào đó.

Dù tồn tại lâu như vậy, nhưng tuổi thọ đáng 
kể của nó chỉ được chú ý đến vào năm 1972 khi một 
nhân viên của trạm cứu hỏa nói với tờ báo địa 
phương về bóng đèn tròn đã bật liên tục từ nhiều 
năm nay mà không ai biết về nguồn gốc của nó. 

Mike Dunstan, một phóng viên trẻ của tờ 
Tri-Valley Herald đã bắt đầu điều tra và cũng phải 
kinh ngạc vì phát hiện của mình.

Hóa ra, bóng đèn này đã thắp sáng gần như 
liên tục trong suốt cả thế kỷ nay và chỉ tắt một vài 
lần trong thời gian ngắn – khi nó bị chuyển đi nơi 
khác vào năm 1903, tắt khoảng một tuần trong năm 
1937 và năm 1976 khi nó dịch chuyển lần nữa. 

Trong những năm gần đây, nó cũng từng tắt 
một vài lần khác khi nguồn điện dành riêng cho nó 
gặp trục trặc trong thời gian ngắn.

Kể từ đó, bóng đèn đặc biệt bắt đầu thu hút 
sự chú ý của mọi người. Tổ chức Kỷ lục Thế giới 
Guinness cũng công nhận bóng đèn tròn 30w này 
"bóng đèn tròn sáng lâu nhất thế giới". Bóng đèn 
này cũng được nhắc tới trên hàng loạt trang báo và 
chương trình truyền hình lớn.

Năm 1976, khi được chuyển tới chỗ ở mới 
Trạm số 6 của Sở cứu hỏa Livermore, và một đám 
đông cảnh sát cùng nhân viên cứu hỏa đã háo hức 
chờ xem bóng đèn này bật sáng trở lại. 

Đồn phó sở cứu hỏa, Tom Brandall nhớ lại: 
"Nhân viên điện lực thành phố lắp bóng đèn vào 
chỗ và nối điện. Trong khoảng 22-23 phút, bóng 
đèn không hề sáng lại. Đám đông nín thở lo lắng. 
Rồi nhân viên điện lực cầm lấy công tắc và lắc 
mạnh: nó bật sáng lại".

Kể từ đó, bóng đèn này còn được đặt dưới 
sự giám sát liên tục của camera để đảm bảo nó luôn 
sáng mọi lúc. Thậm chí, trong những năm tiếp 
theo, một chương trình trực tiếp "BulbCam" cũng 
được phát sóng để mọi người cùng theo dõi hoạt 
động của nó. Trên Facebook, có đến hơn 9.000 
nhóm liên quan đến bóng đèn này.

Dù có tuổi thọ dài như vậy, bóng đèn này 
chưa bao giờ được đánh giá cao về độ sáng – thời 
gian đầu, độ sáng của nó tương đương các bóng 
60W còn giờ đây, nó chỉ tương đương với các bóng 
4W mà thôi. Nhưng thiếu sót này cũng được bù đắp 
bằng thiết kế của nó.

Nhà thiết kế bậc thầy Adolphe A. Chaillet 
đã thiết kế nên bóng đèn này và nó được sản xuất 
bởi công ty của ông, Shelby Electric Company. 

Điểm đặc biệt của bóng đèn này là nó dùng 
sợi Carbon – giúp bóng đèn có tuổi thọ lâu hơn và 
tỏa ít nhiệt hơn bóng đèn dùng Tungsten của 
Edison. Nhưng điều đó cũng không thể lý giải nổi 
tuổi thọ đáng kinh ngạc của nó.

Nhiều nhóm nghiên cứu, từ chương trình 
Mythbusters cho đến NPR, đều tìm cách lý giải 
tuổi thọ đáng kinh ngạc của bóng đèn sợi đốt này. 
Thế nhưng cho đến giờ, tất cả những nỗ lực này vẫn 
chỉ mang lại một câu trả lời – sự bí ẩn.

Năm 2007, giáo sư vật lý Debora M. Katz 
đã tìm mua được một bóng đèn tròn của hãng 
Shelby, cùng loại với bóng đèn Thế kỷ trên và phát 
hiện ra rằng, sợi tóc của bóng đèn loại này dày gấp 
8 lần so với bóng đèn sợi đốt hiện đại.

“Tôi so sánh với chiều rộng của sợi dây tóc 
bóng đèn hiện đại. Hóa ra sợi dây tóc bóng đèn hiện 
đại là một cuộn dây, với đường kính khoảng 
0,08mm, được tạo thành từ sợi dây có độ dày 
0,01mm. Tôi không biết điều đó cho đến khi nhìn 
qua kính hiển vi. Chiều rộng sợi dây tóc trong bóng 
đèn Shelby 100 năm tuổi tương đương với chiều 
rộng của cuộn dây trong bóng đèn hiện đại, 
0,08mm”.

Theo Katz, sợi dây tóc dày hơn có thể là 
nguyên nhân khiến tuổi thọ của bóng đèn này dài 
đến như vậy. Ngoài ra Katz cũng cho rằng, tuổi thọ 
đáng kinh ngạc của nó một phần đến từ việc nó hoạt 
động liên tục thay vì bật tắt hàng ngày – một quá 
trình khiến nó nhanh hỏng hơn (vì sợi dây tóc phải 
làm nóng lại từ đầu).

Nhưng sau cùng, Katz và các sinh viên của 
mình vẫn không thể kết luận được chính xác điều gì 
giúp mang lại tuổi thọ này. 

Justin Felgar, một sinh viên của Katz cho 
rằng, để tìm hiểu được nó, cần phải "xé nhỏ" nó ra 
và cho chạy qua máy gia tốc hạt của Học viện Hải 
quân Mỹ - một quá trình tốn kém và cho đến giờ 
vẫn không thể thực hiện được - chừng nào bóng 
đèn sợi đốt này còn sáng. ■ 

Tìm lại được “kho báu” 
hóa thạch mất tích sau 70 năm

Các nhà khoa học cuối cùng đã phát 
hiện lại một địa điểm hóa thạch bị 
mất dấu vết ở Brazil, sau khi các 

nhà nghiên cứu phát hiện ra nó cách đây 70 năm, 
nhưng đã không thể tìm lại được vì không thể ghi 
lại tọa độ chính xác.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra vị trí 
kho báu hóa thạch từ năm 1951 nhưng bị mất dấu 
tích và gần đây mới tìm lại được.

Các điều kiện địa chất độc đáo tại địa điểm 
này từ lâu đã bảo tồn các kho tàng cổ sinh vật. Việc 
tìm lại được nó có thể giúp làm sáng tỏ một trong 
những sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử 
Trái đất .

Địa điểm được phát hiện lại, được gọi là 
Cerro Chato, nằm gần biên giới của Brazil với 
Uruguay ở bang phía nam Rio Grande do Sul. 
Khoảng 260 triệu năm trước, vào cuối kỷ Permi 
(299 triệu đến 251 triệu năm trước), các điều kiện 
tại khu vực này rất lý tưởng để bảo tồn các sinh vật 
chết. Kết quả là, nhiều lớp đá ở Cerro Chato chứa 
đầy các hóa thạch tinh vi - đặc biệt là thực vật.

Các nhà cổ sinh vật học lần đầu tiên phát 
hiện ra Cerro Chato vào năm 1951 đã rất phấn 
khích trước những di tích kỷ Permi được bảo quản 
đặc biệt tốt của nó. Thật không may, các nhà nghiên 
cứu không thể ghi lại chính xác tọa độ địa lý chính 
xác của địa điểm này và khi họ cố gắng quay trở lại 
kho báu Permi, họ không thể tìm thấy nó.

Sau nhiều lần cố gắng truy tìm, nhóm 
nghiên cứu đã từ bỏ việc tìm kiếm và tuyên bố vị trí 
khảo cổ này đã bị biến mất. Tuy nhiên, một nhóm 
các nhà nghiên cứu mới đã tiếp nhận và tìm thấy 
thành công vị trí bị mất vào năm 2019.

Joseline Manfroi, một nhà cổ sinh vật học 
tại Đại học Vale do Taquari ở Rio Grande do Sul, 
cho biết: “Trong nhiều thập kỷ, vị trí địa lý của khu 
vực này không được biết đến. Điều này đã thôi thúc 
nhóm nghiên cứu tiến hành một cuộc “truy tìm kho 
báu. May mắn thay, sau rất lâu, chúng tôi lại có cơ 
hội viết tiếp lịch sử , thông qua hồ sơ hóa thạch mới 
tìm lại được”.

Cho đến nay, hơn 100 hóa thạch - chủ yếu 
là thực vật, cùng với một số loài cá và động vật thân 
mềm - đã được phát hiện tại Cerro Chato bởi nhóm 
ban đầu và các đồng tác giả của nghiên cứu mới. 
Các nhà nghiên cứu cho biết một số loài thực vật đã 
hóa thạch là tổ tiên của các loài cây lá kim và dương 
xỉ ngày nay.

Hóa thạch thực vật tại Cerro Chato có thể 
giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về sự thay đổi 
khí hậu nghiêm trọng diễn ra vào cuối kỷ Permi, 
gây ra sự kiện tuyệt chủng xóa sổ khoảng 90% sự 
sống trên Trái đất. Nhóm nghiên cứu đã công bố 
phát hiện này trực tuyến ngày 15/5 trên tạp chí 
Paleodest của Hiệp hội Cổ sinh vật học Brazil bằng 
tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. ■ 
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Cuộc chiến ngắn nhất 
trong lịch sử nhân loại - chỉ diễn 
ra trong 38 phút

Năm 1896, cuộc chiến được biết đến 
với tên gọi Chiến tranh Anh - 
Zanzibar đã diễn ra chỉ trong 38 

phút, là cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử nhân 
loại, mặc dù không kém phần đẫm máu.

Cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử
Zanzibar là một đảo quốc trên Ấn Độ 

Dương, ngoài khơi Tanganyika, nay là một phần 
của Tanzania. Chiến tranh Anh-Zanzibar diễn ra 
giữa Vương quốc Anh và Vương quốc Zanzibar 
ngày 27/8/1896. 

Chiến sự kéo dài trong khoảng 38 phút, là 
cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử nhân loại. 
Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh là sau khi 
Quốc vương Hamad bin Thuwaini (thân Anh) của 
Zanzibar đột ngột qua đời ngày 25/8/1896 (bị nghi 
ngờ do bị ám sát), cháu trai 29 tuổi Khalid bin 
Barghash của Quốc vương quá cố lên nắm quyền 
chấp chính ở Zanzibar.

Khalid đơn phương đăng quang trong khi 
chưa được người Anh chấp thuận, và trên thực tế, 
Anh ủng hộ một nhân vật khác là Hamud bin 
Muhammed. 

Người Anh coi hành động của Khalid là 
một "sự khơi mào chiến tranh" và gửi cho ông này 
một tối hậu thư, yêu cầu từ chức và rời khỏi cung 
điện, song Khalid chỉ huy cấm vệ quân cố thủ bên 
trong cung điện. Các nhà chức trách Anh được 
phép sử dụng bất kỳ lực lượng và phương tiện cần 
thiết nào để loại bỏ Khalid khỏi quyền lực.

Khoảng 2.800 binh sĩ Zanzibar phòng thủ 
cung điện, hầu hết được tuyển từ thường dân, song 
cũng bao gồm cấm vệ quân của Quốc vương và vài 
trăm công bộc cùng những người nô lệ. 

Vũ khí của Quốc vương và cận thần gồm có 
một số súng liên thanh Maxin, một súng Gatling, 
một súng thần công bằng đồng từ thế kỷ 17 và hai 
pháo dã chiến 12 pound do Hoàng đế Đức Wilhelm 
II tặng cho Quốc vương Zanzibar.

Tối hậu thư hết hạn, người Anh tập hợp ba 
tuần dương hạm, hai pháo hạm, 150 lính thủy quân 
lục chiến và thủy thủ, cùng 900 binh sĩ Zanzibar tại 
khu vực cảng. 

Một cuộc pháo kích cung điện và vô hiệu 
hóa pháo phòng thủ bắt đầu; cung điện chìm trong 

biển lửa. Một trận hải chiến nhỏ diễn ra với việc 
Anh đánh đắm du thuyền HHS Glasgow của 
Vương thất Zanzibar và hai thuyền nhỏ hơn. 

Các tàu và thủy thủ đoàn của Anh bắn pháo 
khoảng 500 phát, bắn súng liên thanh khoảng 
4.100 viên và khoảng 1.000 viên đạn súng trường 
trong khi giao tranh. Giao chiến ngừng khi pháo 
kích kết thúc. Anh Quốc kiểm soát thị trấn, cung 
điện và đến chiều thì người Anh nhanh chóng đưa 
Hamud bin Muhammed lên làm Quốc vương, nắm 
một chính phủ bù nhìn với quyền lực bị giảm 
nhiều. 

Hệ lụy không nhẹ
Quân đội của Quốc vương Zanzibar có 

khoảng 500 người bị thương vong, hầu hết thiệt 
mạng do lửa nhấn chìm cung điện, trong khi phía 
bên kia chỉ có một thủy thủ người Anh bị thương. 

Sau khi bỏ chạy khỏi cung điện, Quốc 
vương Khalid, Đại úy Saleh và khoảng 40 tùy tòng 
tìm cách tị nạn tại lãnh sự quán Đức. Tại đây họ 
được 10 thủy thủ và thủy quân lục chiến có vũ trang 
của Đức bảo vệ.

Bất chấp yêu cầu dẫn độ, lãnh sự Đức từ 
chối giao nộp Khalid cho Anh Quốc do hiệp định 
dẫn độ của Đức với Anh Quốc loại trừ tù nhân 
chính trị. Thay vào đó, lãnh sự Đức hứa đưa Khalid 
đến Đông Phi thuộc Đức khiến nhân vật này không 
còn được đặt chân lên đất Zanzibar. 

Cuộc xung đột được coi là cuộc chiến ngắn 
nhất trong lịch sử thế giới này đặt dấu chấm hết cho 
chủ quyền của Vương quốc Zanzibar và khởi đầu 
giai đoạn quốc gia này chịu ảnh hưởng tuyệt đối 
của Anh.

Anh trừng phạt những người ủng hộ Khalid 
bằng cách buộc họ phải trả tiền bồi thường để trang 
trải cho chi phí đạn pháo dùng để bắn vào chính họ 
và thiệt hại do cướp bóc, ước tính 300.000 rupee. 
Năm 1916, trong Chiến dịch Đông Phi của Thế 
chiến I, Khalid bị quân Anh bắt, bị đày đến 
Seychelles và Saint Helena trước khi được phép trở 
về Đông Phi, rồi qua đời tại Mombasa năm 1927.

Quốc vương Hamud trung thành với người 
Anh và hành động giống như bù nhìn của một 
chính phủ về thực chất do người Anh vận hành. Có 
lẽ do sự thể hiện ấn tượng của Hải quân Hoàng gia 
Anh trong khi pháo kích, không còn có cuộc nổi 
dậy nào nữa nhằm chống lại ảnh hưởng của Anh 
Quốc trong 67 năm còn lại của chế độ bảo hộ 
Zanzibar. ■

“Kiệt tác" âu phục đắt nhất 
thế giới, trị giá bạc tỷ...

Bộ suit Diamond Edition của Stuart 
Hughes và Richard Jewels được 
làm từ lụa và len cashmere, nạm 

hàng trăm viên kim cương.
Stuart Hughes được biết đến với khả năng 

sáng tạo và sự khéo léo trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau, bao gồm nghệ thuật, âm nhạc và bóng đá. 
Stuart Hughes đã quyết định đóng vai "ông tiên đỡ 
đầu" cho những người đàn ông muốn tỏa sáng tại 

bất kỳ sự kiện nào.
Ông đã hợp tác với Richard Jewels để cung 

cấp cho quý ông những bộ trang phục đầy khác 
biệt. Như nàng công chúa Lọ Lem thu hút sự chú ý 
tại vũ hội, Stuart Hughes hy vọng bộ vest R. Jewels 
Diamond Edition sẽ làm được điều tương tự đối 
với bất kỳ người đàn ông nào mặc nó. Bộ đồ được 
làm từ lụa và len cashmere lộng lẫy, đính đầy kim 
cương tạo nên vẻ ngoài sang trọng.

Kiệt tác của Stuart Hughes bao gồm 480 
viên kim cương nặng tổng cộng 240 carat được đặt 
cẩn thận trên khắp trang phục. Việc này tiêu tốn 
hơn 600 giờ làm việc. Mỗi viên đá nặng 0,5 carat, 
màu G và có độ trong suốt VS2.

Công việc sản xuất khó khăn có thể là một 
trong những lý do chính cho việc chỉ có ba bộ suit 
như thế này được làm ra. Điều này đồng nghĩa với 
việc chỉ có 3 người đàn ông may mắn được khoác 
trên mình âu phục đắt nhất thế giới này. Bộ trang 
phục đầu tiên được bán cho một khách hàng ở Pháp 
và có kích thước 41.

Giá bán 16,7 tỷ đồng khiến bộ suit nạm kim 
cương này trở thành bộ đồ đắt nhất từ trước đến 
nay. Mặc dù len và lụa cashmere cao cấp là một 
phần nguyên nhân nhưng chính những viên kim 
cương đã làm tăng đáng kể giá thành của trang 
phục. 

Ngoài ra, sự khan hiếm cũng đóng vai trò 
không nhỏ trong việc định giá bộ đồ này. Mặt hàng 
càng hiếm và nhu cầu càng cao thì đương nhiên giá 
thành càng lớn.

Theo Richard Jewels, khi xây dựng thương 
hiệu xa xỉ của mình, doanh nhân người Anh hy 
vọng thương hiệu thu hút cả ánh nhìn và trái tim 
của người tiêu dùng. Bộ quần áo đắt tiền sành điệu 
của Stuart Hughes và Richard Jewels sẽ giúp bất kỳ 
người đàn ông nào nổi bật trong đám đông.

Doanh nhân Richard Jewels trước đó chưa 
bao giờ làm việc với quần áo. Vì vậy, đây là bước 
tiến lớn đối với ông.

Ngoài ra, cả Stuart Hughes và Richard 
Jewels đều tin rằng họ đã thành công trong việc 
phát triển bộ đồ vừa thời trang, vừa thoải mái và 
đứng vững trước thử thách thời gian. Bộ đồ được 
đánh giá là thước đo của sự sang trọng. Ngoài việc 
bán bộ đồ chất lượng cao, họ còn dùng 10% doanh 
thu quyên góp cho quỹ cứu trợ Haiti. ■ 
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 12/9 đến 18/9/2022

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

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

của Bạch Dương sẽ có 
nhiều cảm xúc tích cực với 
đối phương. Trong thời gian 
này bạn dễ dàng vượt qua 
mọi khó khăn và thách thức. 

Vậy nên bạn sẽ rất dễ dàng để đạt được một số 
thành công nhất định trong công việc của mình. 
Tình hình tài chính có nhiều tiến triển tốt. Trong 
thời tiết thay đổi thất thường này bạn đặc biệt nên 
chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của chính mình nhé!

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Công việc của bạn 

không được như ý khi bạn 
làm việc để cho cảm xúc 
và tâm trạng của chính 
mình đang bị chi phối quá 

nhiều. Tình hình tài chính cải thiện rõ rệt khi bạn 
còn nhận được quà, tiền bạc của gia đình. Bạn cũng 
đã để ra được một khoản tiền tiết kiệm kha khá nữa 
đấy. Sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm do 
tâm trạng của bạn đang bị dồn nén, cảm giác khá 
hỗn loạn của bạn có thể được điều chỉnh bằng cách 
chăm chỉ tập luyện thể dục mỗi ngày hay tham gia 
các hoạt động ngoài trời.

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

của Song Tử khá thuận lợi, 
mặc dù bạn có chút tranh 
cãi nhưng sẽ nhanh chóng 
được giải quyết khá êm 

đẹp. Công việc của bạn tương đối ổn định. Tình 
hình tài chính của bạn không cần quá lo lắng và 
cũng không cần phải chi tiêu quá nhiều. Bạn cũng 
có khoản tiền thu thêm để gia tăng số tiền tiết kiệm 
của bạn. Sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu tiến 
triển tốt đẹp hơn khi bạn nhận được nhiều sự quan 
tâm và chăm sóc từ phía nửa kia của mình. Vì thế 
mà sức khỏe của bạn đang dần hồi phục.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Mối quan hệ yêu 

đương của Cự Giải sẽ 
mang đến cho bạn cảm 
giác thoải mái và ấm áp. 
Công việc của bạn trong 

tuần diễn ra khá tốt đẹp, với sự khuyến khích cũng 
như động viên của cấp trên bạn đã cảm thấy tự tin 
hơn rất nhiều. Sức khỏe của bạn đã có những 
chuyển biến tích cực nhưng bạn cũng không nên 
chủ quan khi bạn cần phải bảo vệ mắt bởi vì bạn 

đang làm việc liên tục với máy tính trong thời gian 
dài sẽ gây đến cảm giác nhức mắt cho bạn.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Chuyện  t ình 

cảm của Sư Tử không 
được như ý. Công việc 
của bạn lại khá suôn sẻ 
trong tuần này, bạn có 
thể sẽ vượt qua những 

trở ngại nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận vì vẫn còn 
khá nhiều vấn đề đang tồn tại. Tài chính của bạn 
khá tốt khi bạn đang cố gắng làm việc để nâng cao 
nguồn thu nhập của mình lên. Tình hình sức khỏe 
của bạn trong tuần này không tốt cho lắm do bạn dễ 
bị chóng mặt, cơ thể có dấu hiệu suy nhược. Nếu 
như tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần cho thấy 
bạn cần đi khám sức khỏe để có phương án chữa trị.

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Trong tuần này 

tình cảm của Xử Nữ 
nhận định thấy đang rất 
tốt đẹp. Công việc của 
bạn đang khá thuận lợi 

khi bạn không bị ai làm phiền để tập trung có thêm 
những ý tưởng độc đáo, mới mẻ, cải thiện tình hình 
hiện tại. Tình hình tài chính của bạn cũng đã được 
cải thiện rõ rệt. Nhưng cũng không nên mua sắm 
quá hoang phí, cần phải kìm hãm ham muốn của 
mình lại nhé. Tuần này Xử Nữ đủ sức khỏe để hoàn 
thành công việc. Đây cũng là một tuần khá thuận 
lợi đối với Xử Nữ.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
T h i ê n  B ì n h 

t rong  tuần  này  có 
đường tình duyên đi 
xuống dù bạn không 
muốn phải đối diện với 
thực tế nhưng vẫn khó 

mà chấp nhận nó. Công việc của bạn khó có thể cải 
thiện nếu cứ làm việc theo cảm tính của mình. Tài 
chính của Thiên Bình có xu hướng thay đổi tiêu 
cực khi mà chòm sao này đối mặt với tình trạng rối 
bời khiến bạn khó có thể đưa ra những đánh giá 
chính xác. Sức khỏe của bạn không được tốt lắm. 
Hãy vận động thường xuyên để bản thân mình có 
được một sức khỏe tốt hơn.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Vận tr ình t ình 

cảm của Bọ Cạp đang khá 
tốt. Công việc của bạn 
cũng đang diễn ra rất tốt 
đẹp. Tài chính của bạn 
tương đối tốt, hầu hết các 
món tiền vay trước đó đều 

sẽ được trả lại trong tuần này, bạn có thể sẽ sử dụng 
tiền để làm những gì mình muốn. Đã đến lúc bạn 
cảm thấy thảnh thơi khi không cần phải lo lắng, suy 
tính quá nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Sức khỏe 

của Bọ Cạp trong tuần này tương đối ổn định. Bạn 
nên duy trì cho mình chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12) 
Chuyện tình cảm của 

Nhân Mã đang nhàm chán 
khiến bạn cảm thấy khó thở. 
Công việc của bạn khá ổn 
định. Tiền bạc cũng không 
còn là nỗi lo của bạn nữa khi 

bạn có một số khoản chi mới cho gia đình nhưng 
đều nằm trong dự tính của bạn nên sẽ không vất vả 
gì nhiều. Sức khỏe của bạn không được ổn định cho 
lắm, đôi khi bạn cảm thấy quá khó chịu khi cơ thể 
mệt mỏi. Đừng gượng ép bản thân mình làm việc 
quá sức, hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để làm việc 
có hiệu quả hơn nhé!

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Tuần này Ma Kết 

đang cảm nhận được trái 
tim ấm áp của người ấy. 
Vận trình công việc sẽ sớm 
được hoàn thành để bạn có 

thời gian điều chỉnh lại tâm trạng vào ngày nghỉ 
trước khi khởi động tuần mới. Tài chính của bạn ổn 
định, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc 
chính, dù không quá dồi dào nhưng đủ cho bạn chi 
tiêu những khoản chi phí sinh hoạt cá nhân hàng 
ngày. Sức khỏe không được tốt nên bạn tốn khá 
nhiều tiền bạc cho việc thuốc thang. 

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Vận trình tình cảm 

của Bảo Bình không vui vẻ 
cho lắm. Bạn tìm thấy được 
năng lực tiềm ẩn của bản 
thân, mở ra những sáng 

kiến, chân trời mới trong công việc, những điều tốt 
đẹp sẽ đến với chòm sao này. Bạn sẽ được tăng 
lương hoặc được khen thưởng của cấp trên. Tình 
hình tài chính của bạn khá ổn, mặc dù kiếm tiền 
không quá nhiều nhưng bạn có được thu nhập ổn 
định, đều đặn. Hiện bạn vẫn đang quản lý tiền bạc 
của mình tốt. Sức khỏe của bạn rất tốt, bạn tràn đầy 
năng lượng và rất chú ý tới việc chăm sóc cơ thể.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Chuyện tình cảm 

của Song Ngư vô cùng êm 
đẹp. Bạn luôn có một thái 
độ quyết đoán trong công 
việc nên bạn luôn mong 
thái độ và những quyết 

định của mình được đánh giá cao để cảm thấy mọi 
việc diễn ra chắc chắn và hiệu quả. Trong tuần này 
các nguồn thu của bạn sẽ được tăng cường đáng kể 
nên bạn không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. 
Song Ngư tuần này cần lưu ý rằng có thể có biểu 
hiện suy nhược xuất hiện, chú ý đến hiện tượng mất 
ngủ, đau đầu và chóng mặt. Bạn nên nghỉ ngơi thật 
tốt và tránh ôm quá nhiều công việc vào người. ■
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Đã không còn cơ hội…

Một ngày, chị nhận tin anh đã đi 
khỏi nhà, cũng vào một ngày u 
ám như hôm nay, có điều mưa 

lớn hơn, tiếng sấm chớp liên tục nổ giòn như cố 
tình phá toang cả bầu trời. 

Duy vuốt làn nước mưa, môi run lên vì 
lạnh, giọng anh dứt khoát như đã có sự bàn tính 
trước.

“Chúng ta đi!”. Chị ngỡ ngàng, vơ vội mấy 
bộ quần áo, choàng lớp áo mưa lên người, giọng 
cũng dứt khoát không kém “Đi!”. 

Chiếc xe rồ ga, lao nhanh như một mũi tên. 
Thị xã lùi dần trong làn nước mưa trắng xóa. Chị 
không biết rằng, mình đang tham gia vào cái việc 
làm hết sức ngớ ngẩn, tìm một người giữa một 
thành phố xa lạ. Nơi đó có thể là vài chục ngàn 
người, cũng có thể là vài trăm ngàn người, mà anh 
thì quá nhỏ bé trong cái đơn vị chục và trăm ấy! 

Vậy mà vẫn cứ đi, như một con thiêu thân 
không sợ chết. Suy cho cùng, nếu chị ngồi ở nhà 
trong tâm trạng như thế này, rõ ràng là “chết” hơn. 

Anh đã từng bảo là sẽ có ngày này, ngày 
anh ra đi mãi mãi. Sau những buổi tranh cãi chẳng 
ai chịu nhường ai, chị cũng từng mong muốn anh đi 
luôn cho rồi. Vợ chồng người ta cũng khối kẻ ly dị 
chỉ với lý do không hợp nhau đấy thôi! 

Anh và chị cũng là người, chứ có phải 
thánh đâu mà tránh được quy luật thế gian. Khó 
khăn lắm anh chị mới cưới được nhau, vậy mà chưa 
đầy một năm đã không thể nhớ hết các vụ tranh cãi, 
cũng chẳng kiểm soát được trong đó bao gồm 
những lý do gì. Cứ cãi nhau. Cãi rồi huề, rồi lại cãi. 

Mà giọt nước cuối cùng làm tràn ly, lại rơi 
vào vấn đề “kẻ thứ ba” - là Duy. 

Thời còn là sinh viên Duy cũng từng yêu 
chị, giống như anh yêu chị. Cả hai người họ lại là 
bạn thân và đều là những người tốt như nhau. Lần 
ấy, trong một tai nạn giao thông anh tưởng chừng 
như không qua khỏi, vì lo lắng cho sức khỏe của 
bạn nên Duy đã hứa với anh một điều, sẽ không 
dành chị với anh. 

Cho đến ngày anh chị cưới nhau, họ vẫn là 
đôi bạn thân thiết nhất. Điều đó khiến cho chị cảm 
thấy nhẹ nhàng biết bao. Khi Duy có bạn gái, chị 
mới biết ngọn lửa tình yêu trong lòng Duy dành 
cho chị không bao giờ tắt. Chỉ vì một lần vô tình, 
Duy đã thốt ra: “Cô ấy đáng yêu lắm! Giống Chi ở 
nhiều điểm, từ mái tóc cột hờ sau gáy đến ánh nhìn 
ấm áp, thiện cảm”. Chị hiểu ra, bỗng thấy tội 
nghiệp cho cô gái ấy, cả Duy nữa.

Nhưng biết thế nào được vì chị vẫn yêu 
anh. 

Sau một buổi tranh cãi xem chừng như 
không dẫn đến kết thúc, mà cái lý do lại hết sức vụn 
vặt. Chỉ tại cái “tôi” của cả hai quá lớn, mà anh và 
chị đều ra sức nâng niu nó nên chẳng ai bỏ cuộc. 
Chị vùng bỏ chạy, giống như người ta muốn thoát 
khỏi địa ngục vì nó quá tối tăm. 

Mà cái thị xã này bé nhỏ quá hay sao, chị lại 
chạy thẳng tới nhà Duy... Cũng tại cái thị xã này 
nhỏ bé quá, nên anh kịp thấy chị khóc trên vai Duy 
trong một quán nước vắng người... 

Anh vắng nhà liên tiếp trong ba ngày, chị 
cũng không thèm liên lạc. Chỉ vì nghĩ anh yêu chị 
đến thế, làm sao có thể bỏ được chị. Chỉ là giận hờn 
vài ngày thế thôi, rồi anh sẽ quay về với chị như bao 
lần khác. 

Một tuần trôi qua, linh cảm mang đến cho 
chị điều không hay, tâm trạng chị hoang mang. 
Duy cũng không thoát khỏi những lo lắng, Duy âm 
thầm liên lạc với những người cả hai quen biết, hỏi 
thăm về anh, vẫn chẳng có tin tức gì. Mãi đến khi 
một đồng nghiệp trong phòng hành chính của công 
ty đến báo, Duy vẫn chưa tin là anh đã ra đi ngay 
hôm đó. Rút lại hồ sơ, nói là ra Đak Lak sống. 

Duy không lo lắng vấn đề anh có xin được 
việc làm hay không. Một người có tài như anh thì 
sợ gì thất nghiệp. Nhưng làm bạn với anh từ nhỏ 
nên Duy quá hiểu con người anh. Một khi có 
chuyện gì buồn, anh cứ như người mất trí, có khi đi 
lang thang ngoài đường cả đêm. 

Mà với anh, chuyện đáng để buồn nhất lại 
bắt nguồn từ người vợ xinh đẹp, hiền hậu mà anh 
yêu thương hết mực. Thế thôi, những chuyện khác 
xem ra chẳng đáng để anh phải bận tâm. 

Ngày chưa cưới chị, anh cũng từng lang 
thang như thế mỗi khi hai người giận nhau. Một lần 
anh còn nói với Duy nếu không cưới được chị, anh 
sẽ ra đi mãi mãi. Cho nên Duy thấy lo lắng. 

Cao nguyên hiện ra với bạt ngàn núi đồi thơ 
mộng. Nhưng chị không còn đủ sức để ngắm nhìn. 
Hơn bốn trăm cây số là quãng đường dài quá sức 
tưởng tượng của chị. Lại cảm thấy không được tự 
nhiên khi phải ngồi quá lâu sau xe người đàn ông 
không thuộc về mình như thế này. 

Thỉnh thoảng Duy cho xe chạy chậm lại, cứ 
muốn nói với chị ngồi gần lại chút nữa, bám cho 
chặt để khỏi té, ở đây đường lên xuống thất thường. 
Nhưng lại ngại. 

Biết đâu chị hiểu lầm là Duy lợi dụng. Mà 
chẳng ai như chị. Bám vào người Duy một chút cho 
Duy đỡ lo thì đã có sao đâu. Hơn tám tiếng đồng hồ 
mà chị cứ ngồi thẳng đừ, chẳng vịn vào đâu, như 
thế chịu sao nổi. 

Mới bốn giờ chiều trời đã tối đen bởi mây 
giăng kín, báo hiệu một cơn mưa lớn. 

Thành phố Buôn Mê Thuột hiện ra trong 
cảnh trời vần vũ như thế. Người người hối hả qua 
lại, phố phường ngập tràn xác lá rụng rơi. Thỉnh 
thoảng xuất hiện cơn gió xoáy, cuốn đi cả mũ nón 
của người qua đường. Tất cả cái ồn ào, náo nhiệt và 
vội vã đó khiến chị bật khóc. 

Duy cũng bắt đầu thấy áy náy, mình sai mất 
rồi, sao lại rủ chị đi như thế này, phố phường đông 
quá, nếu không tìm được người, liệu chị có đủ sức 
để trở về hay không? 

Cảm giác bế tắc xuất hiện ngày một rõ trên 
khuôn mặt đầy lo âu của cả hai người. Duy vẫn cố 
bấu víu vào linh cảm của mình, anh ấy đang buồn 

và lang thang trên đường phố, nhất là những khu 
vực có công viên như thế này. 

Duy thấy nhói lòng khi nhớ tới hình ảnh 
anh bắt gặp hôm nọ, một thanh niên nhếch nhác 
trong bộ áo quần cũ xỉn màu, mái tóc bết đầy đất rũ 
xuống trán, gã bốc vội một hộp cơm ai đó vừa 
quăng vào thùng rác, mở ra nhai ngấu nghiến. Duy 
thấy rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa...

Ngoài một tâm trạng rối bời, chị chẳng có 
một định hướng nào khác để bắt đầu cuộc kiếm 
tìm. Chỉ không thoát ra được nỗi day dứt khôn 
nguôi, hóa ra lâu nay chị sống quá hời hợt với anh, 
chẳng bao giờ chị tin lời anh nói, kể cả anh nói rằng 
sẽ đi một nơi thật xa. 

Chỉ vì chị quá chủ quan ở tình yêu sâu bền 
mà anh luôn dành cho chị. Chị không bao giờ nghĩ 
sẽ có một ngày mất anh. Thế nên người đau khổ 
trong lúc này lại là chị. Chị đã đánh mất đi một nửa 
quý giá nhất của chính mình. Mà cho đến bây giờ, 
chị mới ngỡ ngàng nhận ra chị không thể sống khi 
thiếu đi “một nửa” đó! 

Chưa lúc nào chị sợ bóng đêm đến như vậy! 
Cái cảm giác lạc lõng vây kín lấy chị. Chị biết đi 
đâu, về đâu? Còn anh nữa, anh đang ở nơi nào giữa 
cảnh màn trời chiếu đất này. Từng bóng người hao 
hao giống anh lần lượt lướt qua chị, mỗi lần như thế 
lòng chị đau thắt lại, xót xa. 

Sao anh với chị lại ra nông nỗi này. Chúng 
ta đang cùng ở một thành phố và biết đâu lại vừa 
lướt qua nhau. Chị muốn gào lên vì tuyệt vọng. Lúc 
này người chị mềm ra vì lạnh. Chị không còn giữ 
được khoảng cách nhất định với Duy. Cũng như 
chẳng gợi lên một cảm giác gì khi toàn thân chị dựa 
hẳn vào Duy...

Anh không đi lang thang như Duy nghĩ. Từ 
ngày đặt chân tới đây, anh theo đoàn người đi lên 
tận huyện Buôn Hồ. Như vậy để vừa có chỗ ăn, chỗ 
ngủ, lại vừa làm đựơc công việc mà mình yêu 
thích, có ích cho xã hội. 

Đoàn đưa anh vào một buôn làng rất xa, 
nằm trên khoảng đèo heo hút gió. Những con 
người ở đó, họ nhìn bọn anh xa lạ chính như khi họ 
nhìn những con chữ A B C. 

Ở đó, ban ngày anh đứng lớp xóa mù chữ. 
Tối anh ngủ lại trong căn nhà không có cửa của vị 
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già làng. Mà anh có ngủ nghê gì được đâu. 
Cứ chợp mắt là hình ảnh chị lại hiện lên trong anh 
trọn vẹn, yêu thương đến độ anh chỉ muốn bay về 
ôm chặt lấy chị cho thỏa nỗi nhớ mong. 

Nhưng rồi cái cảm giác bị phản bội cứ như 
một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa yêu thương 
trong anh. Anh cũng muốn lòng mình nguội lạnh đi 
cho được thanh thản, nhưng vẫn không thể nào xua 
đuổi được hình bóng chị ra khỏi đầu. 

Giờ này chị đang làm gì, ngủ có ngon giấc 
không, chứng bệnh viêm xoang còn hành hạ chị 
nữa không, chị có nhớ anh như anh nhớ chị không? 

Được bảy ngày như thế, anh xin trưởng 
đoàn cho về. Trưởng đoàn vui vẻ đồng ý, còn dắt 
anh xuống chợ để chọn vài thứ tặng anh làm kỷ 
niệm. Anh chỉ xin mảnh vải thổ cẩm, bảo về may áo 
cho vợ. Lúc ấy nhìn khuôn mặt anh không còn 
những nét căm hờn, mà trở nên rạng ngời, hạnh 
phúc lắm! 

Xe đưa anh tiến thẳng về hướng Sài Gòn, 
lướt qua lòng thành phố Buôn Mê Thuột, anh có 
ngờ đâu một nửa yêu thương của anh đang vật vờ 
nơi đó và đã đi qua rất nhiều lần trên con đường mà 
xe anh đang đi. 

Đến ngày thứ tư thì chị đã kiệt hẳn sức, lại 
sốt cao. Duy năn nỉ cách mấy chị cũng không chịu 
vô bệnh viện. Vì biết đâu lỡ anh ấy có đi qua làm 
sao mình hay được. Hai người họ cứ lang thang 
như thế, đêm ngồi tựa lưng trên ghế trạm xe buýt. 
Giấc ngủ cứ chập chờn sao mà khó đến như vậy. 

Xót xa nhìn chị ngày một xanh xao, cảm 
giác mình có lỗi vây kín lấy Duy. Biết làm sao bây 
giờ. Cuối cùng Duy cũng nghĩ ra một cách để 
thuyết phục chị về. 

Duy nói dối chị gần nhà ông của Duy có bà 
xem bói rất hay, chỉ cần tấm hình hay cái áo của 
người mất tích, bà ta có thể giúp người nhà tìm lại 
họ. Thế là chị chịu về. Khi ấy cơn sốt làm người chị 
rũ rượi, chân tay cứ tái nhợt đi. 

Thành phố lùi dần lại sau lưng. Núi đồi 
thênh thang trải rộng và gió, gió thốc vào mặt từng 
cơn lạnh buốt. Vòng tay chị ôm chặt lấy Duy, cứ 
được một lát lại lơi ra. Duy thấy lo lắng khi cảm 
nhận được hơi nóng từ người chị, có lẽ chị đang sốt 
cao, mà giữa cái nơi chỉ có núi đồi như thế này.

Duy chỉ còn biết chạy thật nhanh, chiếc xe 
xé toạc không khí lao đi. Anh đâu hay biết vòng tay 
chị lơi ra dần, chị thấy trời đất tối sầm lại rồi từ từ 
chị không còn làm chủ được cơ thể mình nữa, toàn 
thân chị mềm rũ ra, mắt chị từ từ nhắm lại và không 
bao giờ mở ra được nữa...

Từ trên đỉnh đèo, Duy đau khổ rú lên như 
một con quái vật hung tợn...

Anh vừa về tới nhà, ngôi nhà thân yêu của 
vợ chồng anh vẫn ngay ngắn và gọn gàng dưới bàn 
tay đảm đang của chị. Chị không có nhà. Anh đoán 
mông lung có thể là chị đi đâu đó, thăm vài người 
bạn hay về ngoại cũng nên. Nghĩ vậy, anh cất đồ rồi 

tắm cho người thoải mái. 
Chị vẫn chưa về, anh lấy tấm vải thổ cẩm ra 

săm soi. Chắc chắn màu này chị sẽ rất thích, vì nó 
hợp với nước da chị. Nhưng trước tiên anh phải ôm 
chị vào lòng thật lâu khi gặp mặt. 

Và nói với chị rằng, anh xin lỗi vì đã để chị 
một mình trong thời gian qua, từ bây giờ anh hứa sẽ 
không xa chị, mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa chị 
nữa. 

Anh có biết đâu tất cả những điều anh nghĩ 
đã không còn cơ hội để trở thành hiện thực. Khi mà 
chị đã ra đi vĩnh viễn. ■

Diệp Ánh

Chuyện tình cay đắng

ước vào căn phòng, Minh đau đớn Bkhi nhìn thấy Hoàng nằm đó, một 
chân đã bị cưa đi, khuôn mặt méo 

mó dị dạng, một bên mắt không thể nhìn được 
nữa...

Ngày ấy, Minh là một cô sinh viên vừa tốt 
nghiệp ra trường, đang còn ngơ ngác với những dự 
định về cuộc sống và công việc. Những hồ sơ rải đi 
xin việc khắp nơi mà không hề nhận được hồi âm, 
không làm cho Minh cảm thấy nản lòng. Cô vẫn 
quyết tâm ngày ngày rong ruỗi trên chiếc xe đạp đi 
gõ cửa từng công ty một để gửi hồ sơ.

Rồi số mệnh run rủi thế nào, Minh gặp 
được Hoàng. Buổi trưa ấy cô đang lúi húi mua đồ 
ăn thì Hoàng phóng xe ngang qua, vô ý thế nào mà 
Hoàng đã làm bắn nước bẩn lên chút đồ ăn mà cô 
vừa vét hết tiền trong túi ra để mua. 

Thất vọng, cô ngồi thụp xuống khóc, khiến 
Hoàng lúng túng và vội vàng xin lỗi cô, nhưng đáp 
lại chỉ là ánh mắt đầy bực tức của Minh làm Hoàng 
chỉ biết đứng thần mặt ra đó rồi lẩn thẩn theo cô về 
nhà trọ để xin lỗi.

Rồi sự bướng bỉnh và cứng cỏi của Minh đã 
chinh phục Hoàng lúc nào không biết. Anh càng 
ngày càng thấy yêu cô. Trước tình cảm chân thành 
của Hoàng, Minh đã nhận lời yêu anh sau gần 1 
năm thử thách.

Ngày về ra mắt gia đình anh, Minh đã cảm 
nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ mẹ 
anh, nhất là khi nghe bà hỏi về xuất thân và công 
việc của Minh. Cô mang theo ánh mắt ám ảnh ấy 
trong nhiều ngày liền, dự cảm trước một điều gì 
thật sự không suôn sẻ cho tình yêu của mình.

Sau buổi gặp gỡ đó, Minh thấy Hoàng 
thường xuyên mệt mỏi, thậm chí có hôm anh uống 
rượu đến tận đêm khuya. Minh đã lờ mờ nhận ra rồi 
gặng hỏi và anh đã thú thật. 

Anh đang rất mệt mỏi vì mẹ anh phản đối 
Minh dữ dội quá, nhưng anh xin cô hãy cho anh 
một thời gian để anh tìm cách chứng minh cho mẹ 
hiểu rằng Minh không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Vào một ngày nghỉ cuối tuần, Minh nhận 
được một cuộc điện thoại từ mẹ Hoàng, bà muốn 

gặp Minh. Hôm đó bà đã xúc phạm không chỉ Minh 
mà còn xúc phạm đến cả ba mẹ cô nữa. 

Bà cho rằng, Minh yêu con trai bà vì tiền, vì 
anh là người thành phố, bà không tin giữa Minh và 
Hoàng có một tình yêu thực sự trong sáng, bà đã 
quẳng vào mặt Minh một chiếc phong bì yêu cầu cô 
tránh xa Hoàng, với bất cứ điều kiện gì.

Minh bàng hoàng và đau đớn, lòng tự trọng 
không cho phép Minh van xin điều gì. Cô lặng lẽ 
rời xa anh không một lời từ biệt, không một lời giải 
thích. Về một tỉnh miền núi, may mắn có được một 
công việc khá ổn. 

Một người đồng nghiệp rất quan tâm đến 
Minh, anh biết chuyện của cô và hứa sẽ kiên trì chờ 
đợi đến khi nào tâm hồn Minh bình yên trở lại, để 
Minh sẵn sàng đón nhận anh chứ không phải chấp 
nhận anh. 

Hai năm sau, tất cả dường như đã nguôi 
ngoai và Minh nhận lời lấy anh, họ đang chuẩn bị 
cho một đám cưới hạnh phúc...

Chiều muộn, sau khi Minh vừa đi chụp ảnh 
cưới về, rẽ qua công ty để lấy ít tài liệu, cô chợt 
nhìn thấy bóng mẹ Hoàng đang ngồi ở quán nước 
bên kia đường. 

Trông thấy cô, mẹ Hoàng với dáng vẻ tiều 
tụy, vội vàng băng qua đường chạy lại níu lấy tay 
cô. Nước mắt lăn từng dòng, bà ngập ngừng năn nỉ, 
xin cô tha thứ và kể cho Minh nghe lý do vì sao bà 
đến gặp cô.

Thì ra sau khi Minh bỏ đi, Hoàng đã điên 
cuồng tìm cô khắp nơi. Biết mẹ mình đến gặp 
Minh, Hoàng đau đớn, anh vùi mình trong men say 
triền miên và ngày nào cũng phóng xe đến từng 
ngóc ngách để tìm Minh. 

Trong đêm, hơi men chuếnh choáng cộng 
với chuỗi ngày mệt mỏi, Hoàng đã đâm vào một 
chiếc xe đi cùng chiều. Mẹ Hoàng cho biết, giờ đây 
anh đã trở thành người tàn phế và lúc nào Hoàng 
cũng đòi tự tử vì không có Minh, Hoàng không 
muốn sống nữa. Sau vụ tai nạn đó, bà đã đi tìm 
Minh khắp nơi, bà đã nhờ thám tử tìm nên mới biết 
cô đang ở nơi này...

Về căn nhà xưa, nơi Minh đã đặt chân một 
lần duy nhất vào ngôi nhà đó, bước theo mẹ Hoàng 
vào phòng anh, cô bàng hoàng, đau đớn bởi hình 
như không thể nhận ra đó là người năm xưa đã ở 
bên mình. Hoàng nằm đó, một chân đã bị cưa đi, 
khuôn mặt méo mó dị dạng, một bên mắt không thể 
nhìn được nữa...

Giọt nước mắt van xin của mẹ Hoàng, hình 
ảnh Hoàng hiện tại và tình yêu cũ ùa về sau hai năm 
chôn chặt. Minh như chết đứng. Cô không biết phải 
làm thế nào. Một tình yêu hiện tại chỉ còn hai tuần 
nữa là sẽ diễn ra đám cưới và Hoàng - người đàn 
ông đã vì cô mà trở nên tàn phế như thế này... ■

Bảo Trâm
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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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