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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

Hong Kong Food Market coù nhieàu loaïi ñoà bieån töôi, heo quay

quay, coù quaày thòt caét taïi choã, vaø coù nhieàu loaïi rau caûi töôi, traùi caây 

töôi ôû Ñoâng Nam 

Ngoaøi ra chôï Hoàng Koâng coøn coù baùn caùc loaïi hoa vaø caây kieång töôi 

raát ñeïp.

On sale, on sale nhöõng maët haøng luoân luoân thay ñoåi tr
ngaøy, giaù caû thaät r

Xin quyù khaùch tôùi chôï Hoàng Koâng ñeå tìm hieåu caùc maët haøng On Sale 

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  
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Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

11205 Bellaire Blvd Houston, TX 77072
281-575-7886

13400 Veterans Memorial Houston, TX 77014
281-537-5280

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

9802 Gulf Freeway Houston, TX 77034
281-575-7954

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET
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844-2058/1624

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

818-2019/1587

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Bldvd. & Wilcrest

Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:00pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû Tröùng
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Xeù
* Chaû Luïa
* Caù Moøi
* Tröùng
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

717-2008/1576

TIN THẾ GIỚI

827-2020/1588

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 281-241-7067

Website: ww.mathchem.com
Email: mathchemsolutions@gmail.com

8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & ASVAB

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa chöõa 

caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, vest, 

uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh nghieäm, 

chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát löôïng, nhanh vaø 

ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress Rd vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506

815-2018/1586

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Beltway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

Chỉ số tín nhiệm Tổng 
thống Hàn Quốc tiếp tục phục 
hồi

(VN+) - 34,4% số người được hỏi đánh giá 
tích cực về các chính sách quản lý nhà nước của 
Tổng thống Yoon - tăng 1,8% so với cuộc thăm dò 
tuần trước, trong khi tỷ lệ ực là  đánh giá tiêu c
63,2% - giảm 1,4%.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, mức 
đánh giá tín nhiệm đối với Tổng thống Hàn Quốc 
Yoon Suk-yeol đã tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Diễn 
biến tích cực này một phần nhờ nỗ lực của chính 
phủ trong việc cải thiện nền kinh tế và sinh kế của 
người dân.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận do 
Realmeter thực hiện và công bố ngày 19/9 cho thấy 
34,4% số người được hỏi đánh giá tích cực về các 
chính sách quản lý nhà nước của Tổng thống Yoon 
- tăng 1,8% so với cuộc thăm dò tuần trước, trong 
khi tỷ lệ đánh giá tiêu cực là 63,2% - giảm 1,4%. 

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
Như vậy, đây là tuần thứ 2 liên tiếp mức 

đánh giá tín nhiệm đối với Tổng thống Yoon tăng 
trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng do 
Realmeter thực hiện.

Một nhà phân tích cấp cao tại Realmeter 
cho biết sự ủng hộ của công chúng dành cho Tổng 
thống Yoon “dường như đã ổn định khi ông tập 
trung vào việc cải thiện nền kinh tế và sinh kế của 
người dân, trong khi giảm thiểu các tranh cãi về 
vấn đề chính trị”.

Theo chuyên gia này, mức độ tín nhiệm 
trong tương lai đối với Tổng thống có thể thay đổi 
theo các quyết định mà ông đưa ra về những vấn đề 
còn tồn đọng, trong đó có chính sách đối với ngành 
sinh học và bán dẫn, hoán đổi tiền tệ với Mỹ và vấn 
đề lao động cưỡng bức với Nhật Bản. 

Cũng trong cuộc khảo sát trên, đảng Quyền 
lực Quốc dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk-
yeol có tỷ lệ ủng hộ 38,3% - tăng 3,1% so với tuần 
trước.

Trong khi đó, đảng Dân chủ (DP) đối lập 
chính được 46,2% ủng hộ - giảm 2,2%.

Chuyên gia cảnh báo châu 
Âu sẽ đối mặt với một mùa 
Đông đầy khó khăn

(VN+) - Các chuyên gia dự báo châu Âu 
thiếu hụt ít nhất 10 tỷ m3 khí đốt cho mùa sưởi ấm 
2022-2023, kể cả trong trường hợp mùa Đông 
không quá lạnh giá, duy trì khối lượng nhập khẩu 
khí hoá lỏng kỷ lục

Một nghiên cứu của Công ty tư vấn 
Yakov&Partners cho hay các quốc gia châu Âu sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong mùa Đông sắp tới và năm 
2023 nếu không có nguồn cung khí đốt của Nga 
hoặc sự suy giảm đáng kể của nền kinh tế khu vực.

Sự thiếu hụt khí đốt ở Liên minh châu Âu 
(EU) trong mùa sưởi ấm sắp tới có thể lên tới ít 
nhất 10 tỷ m3.

Nghiên cứu của Yakov & Partners cho biết 
châu Âu đã đạt được tỷ lệ lấp đầy các kho chứa khí 
đốt dưới lòng đất ở mức cao (85% vào giữa tháng 
Chín) bằng cách tăng nguồn cung từ các nhà cung 
cấp thay thế và giảm tiêu thụ khí đốt trong ngành 
công nghiệp.

Tuy nhiên, châu Âu vẫn chưa thể vượt qua 
sự phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Các chuyên gia dự báo: “Để đáp ứng như 
cầu về nhiên liệu xanh cho đến cuối năm 2022, các 
quốc gia châu Âu sẽ cần duy trì nguồn cung cấp khí 
đốt từ Nga hoặc cắt giảm mức tiêu thụ thêm 7-12 tỷ 
m3, điều chỉ có thể thực hiện được khi đóng cửa 
một phần hoặc toàn bộ ngành công nghiệp. Hiện 
nay châu Âu đã ngừng 70% công suất sản xuất 
phân đạm, 25% sản xuất nhôm, 5% sản xuất thép 
và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn ngay cả trong 
trường hợp mùa Đông không quá lạnh”.

Mức thiếu hụt khí đốt cho mùa sưởi ấm 
2022-2023 ở châu Âu ít nhất là 10 tỷ m3, kể cả 
trong trường hợp mùa Đông không quá lạnh giá, 
duy trì khối lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng 
(LNG) kỷ lục, sử dụng tối đa khối lượng khí đốt từ 
các kho chứa dự trữ dưới lòng đất và duy trì tiết 
kiệm tiêu thụ.

Nghiên cứu nói trên cũng dự báo, trong 
trường hợp nhu cầu khí đốt hoá lỏng ở Trung Quốc 
tiếp tục phục hồi, mùa Đông lạnh giá và kéo dài, 
xảy ra các sự cố làm gián đoạn chuỗi cung ứng thì 
tình hình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn và lượng khí đốt 
thiếu hụt có thể lên tới 20-30 tỷ m3.

mailto:mathchemsolutions@gmail.com
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Israel thúc đẩy hợp tác 

kinh tế, an ninh với Mỹ và các 
nước khu vực

(VN+) - Sáng kiến Diễn đàn Negev được 
Israel khởi xướng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các 
nước tham gia ký hiệp định Abraham về bình 
thường hóa quan hệ với Nhà nước Do Thái, trong 
đó Mỹ đóng vai trò then chốt.

Ngày 18/9, chính phủ Israel đã thông qua 
đề xuất của Thủ tướng nước này Yair Lapid về việc 
thành lập Diễn đàn Negev để thúc đẩy hợp tác kinh 
tế và an ninh với Mỹ và một số nước trong khu vực.

Theo đề xuất, Bộ Ngoại giao Israel sẽ làm 
cơ quan đầu mối chủ trì và Tổng vụ trưởng (tương 
đương thứ trưởng thường trực) của bộ này sẽ là 
Chủ tịch Ủy ban điều hành đại diện Israel tại Diễn 
đàn, bên cạnh đại diện các bộ ngành khác như 
Nông nghiệp, Văn hóa và Thể thao, Năng lượng, 
Du lịch, Y tế, Quốc phòng, Kinh tế, Tài chính.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Tổng 
thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid 
cùng nhóm quan chức hai nước, tại Israel ngày 
14/7/2022 (giờ địa phương)

Ngoài Israel, các thành viên còn lại của 
Diễn đàn bao gồm Các Tiểu vương quốc Arab 
Thống nhất (UAE), Bahrain, Maroc, Ai Cập và 
Mỹ.

Thủ tướng Israel Yair Lapid khẳng định: 
“Chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp về 
công nghệ thực phẩm, nước, năng lượng, du lịch và 
chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy thương mại giữa 
các thành viên và tổ chức đối thoại nhằm tăng 
cường an ninh của Israel”.

Diễn đàn Negev được đề cập lần đầu tiên 
tại hội nghị ngoại trưởng sáu nước nói trên diễn ra 
tại thị trấn Sde Boker ở sa mạc Negev, Israel hồi 
cuối tháng Ba vừa qua.

Đây là sáng kiến do Israel khởi xướng 
nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước tham gia ký 
hiệp định Abraham về bình thường hóa quan hệ với 
Nhà nước Do Thái, trong đó Mỹ đóng vai trò trung 
gian then chốt.

Liên minh châu Âu xem xét 
ngừng khoản trợ cấp 7,5 tỷ euro 
cho Hungary

(VN+) - Theo quan chức phụ trách tài 
chính của EC, Hungary đã cam kết thông báo đầy 
đủ về việc thực hiện các biện pháp cải tổ trước ngày 

19/11, EC khi đó sẽ đánh giá lại tình hình và có 
hành động phù hợp.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/9 đề xuất 
ngừng khoản trợ cấp 7,5 tỷ euro (7,5 tỷ USD) dành 
cho Hungary với lý do Budapest vẫn chưa thực 
hiện các cam kết cải tổ theo yêu cầu của Liên minh 
châu Âu (EU).

Phát biểu với báo giới, quan chức phụ trách 
tài chính của EC Johannes Hahn cho biết: “Ủy ban 
đã đề xuất tạm dừng triển khai 75% cam kết trong 
các chương trình và chính sách liên kết, trị giá 7,5 
tỷ euro”.

Theo ông, Hungary đã cam kết thông báo 
đầy đủ tới EC về việc thực hiện các biện pháp cải tổ 
trước ngày 19/11, EC khi đó sẽ đánh giá lại tình 
hình và có hành động phù hợp. Hội đồng châu Âu 
sau đó sẽ ra quyết định cuối cùng.

Liên minh châu Âu (EU) và Hungary đã 
bất đồng nhiều tháng qua do Brussels cho rằng 
chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban sử dụng 
không đúng mục đích các khoản ngân sách tài trợ 
của EU, đồng thời yêu cầu Budapest cải tổ tư pháp.

EC đã từ chối giải ngân cho Hungary 
khoản trợ cấp 5,8 tỷ euro từ Quỹ Tái thiết (RRF) 
giúp các nền kinh tế trong EU phục hồi sau đại dịch 
COVID-19.

Trước đó, ngày 17/9, chính phủ Hungary 
thông báo trong tuần tới Quốc hội nước này sẽ bỏ 
phiếu về một loạt đạo luật nhằm xoa dịu căng thẳng 
hiện nay.

Chánh Văn phòng Thủ tướng Gergely 
Gulyas cho biết dự kiến các luật này sẽ có hiệu lực 
vào tháng 11, trong đó có việc thành lập cơ quan 
độc lập giám sát việc sử dụng các khoản trợ cấp do 
EU cấp cho nước này.

Hiện nền kinh tế Hungary đang đối mặt với 
sức ép ngày càng tăng từ tình trạng lạm phát tăng 
nhanh và đồng nội tệ mất giá, đều ở mức kỷ lục 
trong năm nay.

Khả năng đàm phán giữa 
Chính phủ Colombia và nhóm ly 
khai từ FARC

(VN+) - Theo thông báo chung được công 
bố ngày 18/9, Cao ủy Rueda đã gặp với 4 thành 
viên cấp cao của một nhóm ly khai từ FARC ở 
vùng Caqueta, miền Nam Colombia.

Ngày 17/9, truyền thông Colombia đưa tin 
Cao ủy phụ trách vấn đề hòa bình của chính phủ 
nước này, ông Danilo Rueda, đã gặp các thủ lĩnh 
một nhóm ly khai từ Lực lượng Vũ trang Cách 
mạng Colombia (FARC).

Tuyên bố chung giữa hai bên cho biết cuộc 
gặp có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa 
bình.

Theo thông báo chung được công bố ngày 
18/9, Cao ủy Rueda đã gặp với 4 thành viên cấp cao 
của một nhóm ly khai từ FARC ở vùng Caqueta, 
miền Nam Colombia.

Tham dự cuộc gặp còn có đại diện Liên hợp 
quốc Raul Rosende và nhà ngoại giao Na Uy Dag 
Nionary. Các bên đã đánh giá khả năng khởi động 

các cuộc đàm phán hướng đến một nền hòa bình 
toàn diện.

Tổng thống Gustavo Petro, nhà lãnh đạo 
cánh tả đầu tiên của Colombia, đang theo đuổi 
chính sách “hòa bình toàn diện” với tất cả các 
nhóm vũ trang ở nước này.

Ngày 15/9, Cao ủy Rueda cho biết cựu thủ 
lĩnh FARC Ivan Marquez, hiện là thủ lĩnh một 
nhóm ly khai khác, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc 
tham gia các cuộc đàm phán hòa bình mới. Ông 
Rueda tỏ ra lạc quan rằng có thể nghĩ đến khả năng 
ký kết một thỏa thuận ngừng bắn giữa nhiều bên.

Thành viên lực lượng FARC tới các khu 
vực chuyển giao do Liên hợp quốc giám sát để giao 
nộp vũ khí tại Buenaventura, Colombia ngày 
4/2/2017

Năm 2016, Chính phủ Colombia và FARC 
đã ký một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt các 
cuộc xung đột vũ trang kéo dài suốt 6 thập kỷ tại 
quốc gia Nam Mỹ này.

Sau khi giải giáp, FARC thành lập chính 
đảng và giành được 10 ghế trong Quốc hội, đồng 
thời khẳng định tiếp tục tiến trình hòa bình, tuân 
thủ những điều đã được thỏa thuận với Chính phủ 
Colombia và Liên hợp quốc.

Tuy nhiên vẫn có một số ít thuộc lực lượng 
này quay lại con đường vũ trang.

Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc kêu gọi hành động vì sự 
thành công của châu Phi

(VN+) - Châu Phi đang phải “gồng mình” 
để tìm cách ứng phó trước những cuộc khủng 
hoảng quy mô lớn mà lục địa này không là chủ thể 
gây ra, như đại dịch COVID-19, tình trạng biến 
đổi khí hậu...

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres ngày 19/9 đã kêu gọi hành động vì sự 
thành công của châu Phi.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị Sáng 
kiến Doanh nghiệp châu Phi toàn cầu (GABI), 
Tổng Thư ký Guterres cho rằng thế giới cần đánh 
giá một cách thực tế về châu Phi - đó là “một vùng 
đất có tiềm năng lớn và giàu tài nguyên.”

Ông nêu rõ: “Chúng ta có thể thay đổi và 
phải thay đổi mô hình, theo ờng hướng đề ra đư
trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền 
vững và Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh 
châu Phi (AU)”.

Theo ông Guterres, các chính phủ và khu 
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TIN THẾ GIỚI
vực tư nhân có thể tạo ra các điều kiện để 

thành công nếu cùng hợp tác. Trong khi đó, các 
khoản đầu tư lớn và các mô hình tài chính mới cần 
đặt trọng tâm vào các Mục tiêu phát triển bền vững 
(SDGs).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh 
mọi lĩnh vực của nền kinh tế châu Phi đều đang 
phát triển, từ sản xuất công nghiệp hay nông 
nghiệp, cho đến dịch vụ và tài chính. Dân số trẻ 
trung, sôi động của lục địa này đại diện cho lực 
lượng lao động năng động và một thị trường tiêu 
dùng và kinh doanh rộng lớn.

Trong khi đó, Khu vực tự do mậu dịch lục 
địa châu Phi (AfCFTA) sẽ thúc đẩy hơn nữa các cơ 
hội đầu tư và thương mại.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio 
Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, 
Mỹ

Tuy nhiên, ông Guterres cũng lưu ý rằng 
châu Phi đang phải “gồng mình” để tìm cách ứng 
phó trước những cuộc khủng hoảng quy mô lớn mà 
lục địa này không là chủ thể gây ra, như đại dịch 
COVID-19, tình trạng biến đổi khí hậu, khủng 
hoảng tại Ukraine, sự bất bình đẳng ngày càng 
tăng, cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt, hay một hệ 
thống tài chính toàn cầu chống lại châu Phi. Những 
thách thức này đòi hỏi “Lục địa Đen” phải có 
những cải cách về căn bản.

Trong bài phát biểu, Tổng Thư ký Liên hợp 
quốc nêu rõ: “Đã đến lúc phải hành động theo một 
hình thức mới, đó là nêu bật cơ hội cho các mô hình 
tài chính và công nghệ mới, ghi nhận sự xuất hiện 
của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo của 
châu Phi trên trường thế giới, tập trung vào quá 
trình chuyển đổi thân thiện hơn với khí hậu và 
chuyển đổi hệ thống lương thực, trong đó đảm bảo 
sự tham gia đầy đủ của phụ nữ, thanh niên và cộng 
đồng người châu Phi”.

Theo ông Guterres, châu Phi có tiềm năng 
rất lớn để rời xa nhiên liệu hóa thạch. Lục địa này tự 
hào có các nguồn năng lượng Mặt Trời, gió, thủy 
điện và địa nhiệt quan trọng, có thể biến nơi đây 
thành khu vực dẫn đầu về năng lượng tái tạo.

Ông cho biết quá trình chuyển đổi sang 
năng lượng sạch có thể tạo ra hơn 6 triệu việc làm 
mới ở châu Phi vào năm 2050. Tuy nhiên, lục địa 
này mới chỉ nhận được 2% các khoản đầu tư trên 
toàn cầu cho năng lượng tái tạo trong thập kỷ qua.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh 
GABI lần đầu tiên được ra mắt nhằm mục đích 

biến những cơ hội nói trên thành các phương thức 
kinh doanh đầy tham vọng mang lại lợi ích cho mọi 
người.

Sự kiện ra mắt GABI do tổ chức Hiệp ước 
toàn cầu của Liên hợp quốc phối hợp với AU và 
một số cơ quan khác của Liên hợp quốc ở châu Phi 
tổ chức. Sự kiện này kéo dài 2 ngày, diễn ra tại New 
York (Mỹ) bên lề Tuần lễ cấp cao của kỳ họp thứ 77 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thanh 
toán 25% khí đốt của Nga bằng 
đồng ruble

(VN+) - Thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ 
Kỳ về việc thanh toán 25% nguồn cung cấp khí đốt 
của Nga bằng đồng ruble sẽ có hiệu lực trong tương 
lai gần.

Phát biểu ngày 19/9, Bộ trưởng Năng 
lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fatith Donmez cho hay thỏa 
thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về việc thanh toán 
25% nguồn cung cấp khí đốt của Nga bằng đồng 
ruble sẽ có hiệu lực trong tương lai gần.

Ông Donmez nói: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực 
hiện thanh toán 25% khí đốt tự nhiên nhận được từ 
Nga bằng đồng ruble. Thỏa thuận tương ứng sẽ có 
hiệu lực trong tương lai gần. Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua 
khí đốt từ Nga bằng đồng ruble sẽ làm giảm chi phí 
và sự phụ thuộc (của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ) vào 
đồng USD”.

Nhà máy xử lý khí đốt của tập đoàn 
Gazprom, Nga ở Khanty-Mansiysk

Cũng theo Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ 
Kỳ, nước này có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu để kịp khởi 
động tổ máy điện đầu tiên vào năm 2023.

Hồi đầu tháng này, tập đoàn khí đốt 
Gazprom của Nga thông báo đã ký một thỏa thuận 
với Trung Quốc để bắt đầu chuyển sang thanh toán 
nguồn khí đốt mà Nga cung cấp cho nước này bằng 
đồng Nhân dân tệ và đồng ruble của Nga, thay vì 
đồng USD như trước đây.

Theo giám đốc điều hành (CEO) của 
Gazprom, ông Alexei Miller, thỏa thuận này sẽ 
giúp “đơn giản hóa việc tính toán” và sẽ “trở thành 
hình mẫu cho các công ty khác”, đồng thời tạo lực 
đẩy mới cho sự phát triển kinh tế của Nga và Trung 
Quốc.

Đầu năm nay, Tổng thống Nga Vladimir 
Putin đã yêu cầu các khách hàng châu Âu phải mở 

các tài khoản bằng đồng ruble ở ngân hàng 
Gazprombank và thanh toán bằng nội tệ của Nga 
nếu muốn tiếp tục nhận khí đốt từ Nga.

Nguồn cung đã bị cắt đối với các công ty và 
quốc gia từ chối điều khoản thỏa thuận này.

Trong hơn 50 năm, kể cả trong thời kỳ 
Chiến tranh Lạnh, Nga đã đảm bảo nguồn cung cấp 
khí đốt cho Đức, khách hàng lớn nhất của Nga cho 
loại nhiên liệu này.

Nhà xuất khẩu khí đốt chính của Nga, 
Gazprom, có hơn 40 thỏa thuận dài hạn với các đối 
tác châu Âu.

Yêu cầu thanh toán bằng đồng ruble của 
Tổng thống Putin đã làm thị trường thêm lo lắng, 
đặt ra câu hỏi về cam kết rằng Nga là một nhà cung 
cấp khí đốt đáng tin cậy bất kể tình hình địa chính 
trị ra sao.

Tính tới tháng 5/2022, ít nhất 10 doanh 
nghiệp châu Âu mua khí đốt tự nhiên của Nga đã 
mở tài khoản ở Ngân hàng Gazprombank để thanh 
toán bằng đồng ruble.

Tunisia điều tra hoạt động 
đưa các phần tử cực đoan sang 
Syria và Iraq

(VN+) - Tunisia đang mở rộng điều tra các 
mối liên hệ được cho là đã tạo điều kiện cho hoạt 
động tuyển mộ và đưa những phần tử thánh chiến 
cực đoan từ quốc gia này sang Syria, Iraq và Libya 
sau năm 2011.

Truyền thông Bắc Phi ngày 18/9 đưa tin 
Tunisia đang mở rộng điều tra các mối liên hệ được 
cho là đã tạo điều kiện cho hoạt động tuyển mộ và 
đưa những phần tử thánh chiến cực đoan từ quốc 
gia này sang Syria, Iraq và Libya sau năm 2011.

Một số nguồn tin tiết lộ rằng các lãnh đạo 
của đảng đối lập Hồi giáo Ennahda ở Tunisia là ông 
Rached Ghannouchi và cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Ali Larayedh đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn 
ngày 12/9 do bị tình nghi đưa các phần tử thánh 
chiến đến Syria.

Vụ bắt giữ một doanh nhân nổi tiếng người 
Tunisia và cựu nghị sĩ Hồi giáo Mohamed Frikha 
trong những ngày gần đây cũng đã cho thấy ý định 
của cơ quan tư pháp Tunisia trong việc mở rộng 
điều tra đối với các mạng lưới tuyển mộ những 
phần tử thánh chiến sau nhiều tháng điều tra sơ bộ.

Nhà chức trách Tunisia cam kết sẽ cố gắng 
làm sáng tỏ những tình tiết liên quan đến hoạt động 
tuyển mộ và đưa các phần tử cực đoan người 
Tunisia đến các điểm nóng tại Trung Đông trong 
suốt thập kỷ qua.

Vấn đề nhạy cảm này đã trở thành tâm 
điểm của các cuộc tranh cãi chính trị ở Tunisia 
trong những năm qua.

Tunisia từng được cho là điểm xuất phát 
của hàng nghìn phần tử thánh chiến cực đoan.
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Nguyên nhân gây ho kéo 
dài ở trẻ

Ho là phản xạ quan trọng để làm 
thông thoáng đường hô hấp trên và 
đẩy dị vật ra ngoài. Ho cũng có thể 

là triệu chứng của chức năng phổi bị tổn thương (ví 
dụ thở khò khè) hoặc phản ánh các tình trạng hiếm 
gặp như dị dạng giải phẫu.

Tất cả trẻ thỉnh thoảng sẽ bị ho nhưng tình 
trạng ho tái phát, khó thở kèm theo chất nhầy, mủ 
hoặc máu cần được đánh giá kỹ lưỡng và kịp thời. 
Tiếng ho có nhầy sẽ phát ra âm thanh khác với tiếng 
ho khan hoặc ngứa. Nhiều nguyên nhân có thể gây 
ra cơn ho ở trẻ nhỏ.

Cảm lạnh thông thường
Theo tạp chí  các bác sĩ nhi cho biết Parents,

nguyên nhân phổ biến nhất gây ho ở trẻ em là 
nhiễm trùng đường hô hấp trên do một trong hơn 
100 loại virus cảm lạnh gây ra. Trong đó, cảm lạnh, 
cúm và viêm thanh quản phổi đều có thể khiến trẻ 
bị ho kéo dài. Cảm lạnh có xu hướng gây ra ho khan 
từ nhẹ đến trung bình; cảm cúm đôi khi nghiêm 
trọng, gây ho khan; và viêm thanh quản phổi có 
tiếng ho như “sủa” chủ yếu vào ban đêm kèm theo 
tiếng thở ồn ào. Đặc biệt, tiến sĩ William Berger, 
Giáo sư lâm sàng tại khoa nhi tại Đại học 
California (Mỹ), cho biết trẻ em thường bị khoảng 
8-10 lần cảm lạnh mỗi năm và hầu hết kéo dài từ 5 
đến 7 ngày.

Theo tiến sĩ Berger, con bạn có thể bị sốt 
nhẹ do virus và bị ho. Cảm lạnh gây tắc nghẽn, chất 
nhầy chảy xuống cổ họng, một số trẻ thay vì ho ra 
chất nhầy lại nuốt vào. Tất cả chất nhầy đó cũng có 
thể làm đau dạ dày của trẻ hoặc kích hoạt phản xạ 
nôn, khiến trẻ nôn trớ. Cơn ho có thể kéo dài hơn 
nhiều so với sổ mũi sau cảm lạnh thông thường.

Viêm xoang
Nếu tình trạng ho mạn tính ở trẻ em kéo dài 

hơn 10 ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm, 
nước mũi của trẻ đặc và có màu vàng xanh, có thể 
trẻ đã bị viêm xoang. ình trạng viêm niêm Đây là t
mạc mũi và xoang. Nó tạo ra các túi khí dọc theo 
lông mày, gò má và mũi, khi tắc nghẽn hình thành, 
các xoang trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn.

Ngoài ho kéo dài, viêm xoang có thể gây 
chảy nước mũi sau, hơi thở có mùi, bọng mắt và 
quầng thâm quanh mắt. Trẻ lớn hơn cũng có thể 
cảm thấy đau đầu. Ngay cả nhiễm trùng xoang cấp 

độ nhẹ cũng có thể gây ra tình trạng ho dai dẳng 
khó dứt ở trẻ em.

Dị ứng
Theo dị ứng có thể là thủ Hindustan Times, 

phạm nếu cơn ho kèm theo chảy nước mũi và ngứa 
mắt hoặc nếu nó xảy ra vào cùng một thời điểm 
hàng năm. Chúng chỉ đơn giản là phản ứng thái quá 
của cơ thể đối với một chất (chất gây dị ứng) 
thường vô hại đối với mọi người.

Viêm mũi dị ứng có thể theo mùa (do phấn 
hoa từ cây cối, cỏ dại và nấm mốc ngoài trời) hoặc 
lâu năm (do các dị nguyên trong nhà quanh năm 
như vật nuôi, mạt bụi, nấm mốc trong nhà). Chất 
gây dị ứng kích hoạt giải phóng histamine và các 
chất sinh hóa khác, gây viêm và tắc nghẽn, chảy 
nước mũi kéo dài và ho dai dẳng ở trẻ em.

Bệnh hen suyễn
Đây là tình trạng hô hấp ảnh hưởng các 

đường dẫn khí nhỏ trong phổi và là nguyên nhân 
phổ biến gây ho kéo dài ở trẻ em. Các triệu chứng 
có thể xảy ra do nhiễm trùng đường hô hấp trên, 
chất gây dị ứng hít phải, chất kích thích như khói 
thuốc thụ động, không khí lạnh và khô, tập thể dục, 
thậm chí là cơn giận dữ.

Con bạn có thể thở khò khè hoặc khó thở, 
cảm giác tức ngực hoặc ho. Tuy nhiên, không phải 
trẻ bị hen suyễn nào cũng thở khò khè. Nhiều trẻ 
chỉ bị ho kéo dài, tình trạng này được gọi là hen 
suyễn dạng ho.

Bệnh ho gà
Ho gà là bệnh do vi khuẩn rất dễ lây lan qua 

đường hô hấp và phổi. Căn bệnh này bắt đầu với 
các triệu chứng giống cảm lạnh (sốt nhẹ, chảy nước 
mũi và hắt hơi), sau đó là những cơn ho ngắn không 
kiểm soát được, đôi khi kết thúc bằng tiếng rít 
không thể nhầm lẫn được. Bệnh ho gà dễ lây nhưng 
có thể phòng ngừa bằng vaccine và được điều trị 
bằng thuốc kháng sinh.

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD)
Khi axit từ dạ dày trào ngược vào cổ họng 

của trẻ do cơ thực quản hoặc dạ dày yếu, hậu quả có 
thể là GERD (bệnh trào ngược dạ dày thực quản). 
Dịch dạ dày trào ngược hoặc axit có thể kích hoạt 
phản xạ ho. Bác sĩ có thể xem xét nguyên nhân này 
nếu đã loại bỏ ý do gây ho phổ biến hơn. được các l
Tình trạng này xảy ra phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh không thể nói khi chúng bị ợ 
chua, nhưng GERD có thể khiến trẻ bị ọc sữa hoặc 
biểu hiện bằng hành động quấy khóc trong khi bú. 
Trẻ lớn hơn có thể thở khò khè và ho, đặc biệt là vào 
ban đêm khi chúng nằm xuống, hoặc kêu đau ở 
ngực hoặc cổ họng. ■

Làm gì để chống sa sút trí 
tuệ?

Các chuyên gia y tế và lão khoa thế 
giới khẳng định, tăng cường giao 
tiếp x động nhẹ giúp ã hội và vận 

chống lại chứng sa sút trí tuệ, đặc biệt với người 
cao tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chứng sa sút trí 

tuệ ảnh hưởng ến khoảng 50 triệu người trên toàn đ
thế giới. Mỗi n m, có khoảng 10 triệu trường hợp ă
mắc mới.

Calvin Cheng Pak Wing, trợ lý giáo sư tâm 
thần học lâm sàng tại ại học Hong Kong, cho biết Đ
có mối liên hệ chặt chẽ giữa trầm cảm và sa sút trí 
tuệ. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy trầm cảm là 
một yếu tố nguy cơ áng kể khiến chứng sa sút trí đ
tuệ ngày càng phát triển.

Làm thế nào ể tuổi già không lú lẫn?đ
Tiến sĩ Andrew Sommerlad, nhà tư vấn tâm 

thần tuổi già tại ại học College London, cho rằng Đ
giao tiếp xã hội là chìa khóa chống lại chứng lú lẫn 
tuổi già. Gần 2/3 trong số hơn 5 triệu người Mỹ 
sống chung với bệnh Alzheimer là phụ nữ. Lý do 
có thể vì phụ nữ sống lâu hơn nam giới, cũng có thể 
liên quan ến hormone. Jessica Gong, tác giả chính đ
của một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Toàn cầu 
George ở Australia, chỉ ra tác dụng bảo vệ thần 
kinh của oestrogen (hormone có ở phụ nữ). Khi 
phụ nữ già i, mức estrogen của họ mới dần giảm đ
xuống.

Song song với kết quả nghiên cứu này, n m ă
2021, Trung tâm ổi mới Khoa học Não bộ tại Đ Đại 
học Arizona, Mỹ đã công bố một nghiên cứu cho 
thấy mối liên hệ tích cực giữa liệu pháp hormone 
và việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer - biểu 
hiện bệnh phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ.

Các chuyên gia chỉ ra bằng chứng cho thấy 
thay ổi lối sống có thể trì hoãn sự khởi phát của đ
chứng sa sút trí tuệ. Ở các giai oạn khác nhau của đ
cuộc ời, việc giảm nguy cơ thông qua thay ổi lối đ đ
sống là khác nhau. Ví dụ, ở nửa ầu cuộc ời, iều đ đ đ
đó chính là một nền tảng giáo dục tốt nhất. Ở tuổi 
trung niên và cao niên, ó là theo dõi cân nặng, đ
huyết áp và lượng rượu uống mỗi ngày, cũng như 
việc sử dụng thuốc lá. Theo nhiều bác sĩ, iều gì tốt đ
cho tim sẽ tốt cho khối óc của bạn.

Ngoài ra, tiến sĩ Paddy Dempsey, tác giả 
chính của một nghiên cứu gần ây do ại học đ Đ
Leicester của Vương quốc Anh thực hiện, cũng chỉ 
ra tác ộng của việc i bộ nhanh ối với sự lão hóa đ đ đ
não bộ. Ông khẳng định, để giảm thiểu chứng lú 
lẫn tuổi già, hoạt động thể chất cường độ vừa phải 
giúp cải thiện sâu sắc hoạt động nhận thức và 
khuyến khích n ăng cường khả năng học tập ão bộ t
và ghi nhớ.

Trong nghiên cứu của mình, ông ã xem đ
xét mối liên hệ giữa tốc ộ và ộ dài của độ đi b đ
telomere. Telomere là “nắp” ở cuối nhiễm sắc thể 
giúp bảo vệ DNA, giống như hạt nhựa ở cuối dây 
giày, giúp chúng không bị bung ra. Nhóm nghiên 
cứu phát hiện ra, i bộ nhanh có liên quan ến các đ đ
telomere dài hơn. Thậm chí, i bộ nhanh trong đ
nhiều n m có thể dẫn ến tuổi sinh học của một ă đ
người trẻ hơn khoảng 16 n m so với tuổi thực tế.ă

Dịch vụ Y tế quốc gia của Vương quốc Anh 
coi i bộ nhanh là sải bước với tốc ộ khoảng 4,8 đ đ
km một giờ. Nếu không có iều kiện i bộ nhanh, đ đ
bất cứ hoạt ộng vận động nào cũng là hữu ích đ
trong việc cải thiện sức khỏe, giảm lú lẫn tuổi già. ■ 
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Những thay đổi của phụ nữ 
khi mang thai và sau sinh

Cơ thể phụ nữ có thể thay đổi nhiều 
trong quá trình mang thai, thậm chí 
không biến mất sau vài năm sinh 

con.
Mang thai là niềm hạnh phúc tuyệt vời mà 

bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong chờ. Trong 
quá trình mang thai, người mẹ sẽ trải qua nhiều 
thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Những thay 
đổi này có thể cảm nhận dễ dàng như tăng cân, thay 
đổi kích thước ngực, rụng tóc,... ảnh hưởng rất 
nhiều đến cơ thể người mẹ. Rất may mắn, hầu hết 
tình trạng đều cải thiện sau khi sinh.

Thay đổi kích thước và hình dạng vú
Theo Medicinenet, sau khi mang thai và 

sinh con, ngực của phụ nữ có thể thay đổi về hình 
dạng và kích thước. Kích thước ngực có thể phát 
triển lên đến hai cỡ trong thời kỳ mang thai và khi 
cho con bú.

Sau khi mang thai, mức độ estrogen và 
progesterone của phụ nữ giảm đáng kể, trong khi 
prolactin, hormone giúp bạn tạo sữa mẹ, tăng đột 
biến. Điều này có thể làm cho kích thước ngực tăng 
lên. Ngoài ra, hình dạng vú của phụ nữ có thể thay 
đổi vĩnh viễn vì sự căng sữa làm lỏng các dây 
chằng ở ngực, khiến ngực chảy xệ.

Vú sẽ sưng, đau và tiết sữa trong vài ngày 
sau khi sinh. Bạn có thể bị rỉ sữa trong vài tuần cho 
dù có cho con bú hay không. Sau khi bạn cai sữa, 
ngực sẽ co lại đáng kể và có thể chảy xệ.

Ảnh minh họa
Kích thước bàn chân lớn hơn
Tăng cân và thay đổi nội tiết tố xảy ra trong 

thai kỳ cũng có thể làm thay đổi kích cỡ giày của 
phụ nữ. Bàn chân thường sưng lên khi mang thai và 
có thể không trở lại kích thước trước đó.

Theo Hiệp hội Sản Phụ khoa Mỹ (ACOG), 
phụ nữ có cân nặng bình thường có thể tăng 11-16 
kg khi mang thai. Lượng cân nặng tăng lên khi 
mang thai có thể gây áp lực lên bàn chân, gây bẹt 
vòm bàn chân.

Ngoài ra, loại hormone có tên là relaxin 
làm giãn dây chằng để tạo khoảng trống cho thai 
nhi có thể làm giãn các dây chằng cơ ở bàn chân. Vì 
vậy, khi trọng lượng cơ thể tăng đột biến sẽ tạo áp 
lực lên bàn chân, khiến bàn chân dễ bị bẹp hoặc dài 
ra.

Đau lưng

Nhiều phụ nữ bị đau lưng khi mang thai. 
Nguyên nhân là các dây chằng giãn và căng ra để 
cơ thể thích ứng với em bé đang lớn và sẵn sàng 
cho quá trình chuyển dạ. Điều này gây áp lực lên 
các khớp và dẫn đến đau lưng. Ngoài ra, cân nặng 
tăng và thai nhi có thể tạo áp lực lên cột sống và gây 
đau.

Đau lưng có thể tiếp tục trong một thời gian 
sau khi bạn sinh con. Một số nghiên cứu cho thấy 
chứng đau lưng sau sinh sẽ giảm bớt sau khoảng 6 
tháng. Phụ nữ có tiền sử đau lưng, đau lưng khi 
mang thai và thừa cân sau khi mang thai có thể có 
nguy cơ gặp các vấn đề về lưng lâu dài sau khi sinh 
con.

Thay đổi âm đạo
Theo India Times, khi phụ nữ mang thai và 

sinh thường, âm đạo sẽ giãn ra để cho em bé ra 
ngoài. Điều này có thể khiến âm đạo bị bầm tím và 
sưng tấy. Tình trạng này là bình thường và sẽ giảm 
sau vài ngày. Nhưng theo Dịch vụ Y tế Quốc gia 
Anh (NHS), âm đạo có thể vĩnh viễn không trở lại 
hình dạng như trước khi sinh.

Phụ nữ mang thai cũng dễ bị khô âm đạo. 
Một số nghiên cứu đã chỉ ra điều này có thể tồi tệ 
hơn đối với phụ nữ đang cho con bú vì họ có mức 
độ estrogen (hormone sinh dục nữ) thấp hơn. Tuy 
nhiên, vấn đề này sẽ cải thiện theo thời gian hoặc 
khi bạn ngừng cho con bú.

Thay đổi trên da
Theo Tạp chí Da liễu Anh, do sự tăng và 

giảm trọng lượng cơ thể trước và sau khi mang thai, 
phụ nữ có thể xuất hiện các vết rạn da màu hồng và 
đỏ trên cơ thể. Tuy nhiên, những dấu vết này không 
biến mất hoàn toàn, chỉ có thể nhạt dần hoặc khó 
nhận biết theo thời gian.

Trong khi đó, giãn tĩnh mạch là các tĩnh 
mạch bị sưng lên. Chúng có thể có màu xanh lam 
hoặc tím sẫm, và thường có dạng cục, phồng hoặc 
xoắn. Tình trạng này có thể gây khó chịu nhưng 
không có hại. Phụ nữ có thể bị suy giãn tĩnh mạch 
trong thời gian mang thai và sẽ cải thiện nhiều sau 
khi sinh con.

Ngoài ra, bạn có thể nhận thấy một số mảng 
sẫm màu trên da khi mang thai. Sắc tố da (nám da) 
có thể do sự thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ. Điều 
này phổ biến hơn ở những phụ nữ có loại da sẫm 
màu và ít phổ biến ở phụ nữ da trắng hoặc rất tối.

Sắc tố da liên quan thai kỳ thường tự biến 
mất trong vòng một năm. Phụ nữ có thể sử dụng 
kem chống nắng có chỉ số SPF cao để tránh tiếp 
xúc với ánh nắng mặt trời - nguyên nhân khiến tình 
trạng sắc tố da tồi tệ hơn.

Giảm ham muốn tình dục
Sau khi mang thai và sinh con, nhiều người 

có thể cảm thấy ham muốn tình dục của họ mất dần 
đi. Theo các chuyên gia, tình trạng này có thể mất 
đến một năm để trở lại bình thường.

Điều này không chỉ là do mức độ thấp của 
estrogen, thay đổi trong cơ thể mà việc chăm sóc 
trẻ mới sinh cũng có thể khiến phụ nữ mệt mỏi, 
căng thẳng, dẫn đến giảm ham muốn tình dục.

Rụng tóc

Hầu hết phụ nữ rụng khoảng 100 sợi tóc 
mỗi ngày. Do sự thay đổi nội tiết tố, phụ nữ rụng 
tóc nhiều trong thời kỳ mang thai và sau sinh. Bạn 
có thể nhận thấy tóc rụng nhiều hơn dọc theo 
đường chân tóc ở đỉnh trán.

Rụng tóc khi mang thai và sau sinh là điều 
phổ biến nhưng có thể ảnh hưởng sự tự tin ở phụ 
nữ. Tình trạng này là tạm thời. Một số nghiên cứu 
cho thấy tình trạng rụng tóc sẽ hết sau 15 tháng kể 
từ khi sinh con. ■

Xoài  chứa bao nhiêu 
đường, người ăn kiêng có nên 
ăn?

Xoài là loại trái cây nhiệt đới thơm 
ngon và rất phổ biến. Hàm lượng 
dưỡng chất cao trong xoài rất có 

lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, xoài cũng chứa nhiều 
đường.

Xoài là loại trái cây giàu dưỡng chất với 
làm lượng chất xơ cao, một ít protein, vitamin A, 
vitamin C, chất chống ô xy hóa và nhiều khoáng 
chất khác, theo chuyên trang sức khỏe  Healthline
(Mỹ).

Xoài rất ngọt và chứa nhiều nước. Một trái 
xoài trung bình chứa 5 gram chất xơ và gần 46 
gram đường. Do đó, xoài được xem là loại trái cây 
chứa hàm lượng đường cao.

Ảnh minh họa
Những dưỡng chất trong xoài giúp cơ thể 

và hệ miễn dịch hoạt động tốt. Dù có nhiều đường 
nhưng xoài vẫn tốt cho sức khỏe nhờ các dưỡng 
chất tự nhiên của chúng.

Cũng như các loại trái cây chứa nhiều 
đường, xoài thường được những người kiêng ăn 
đường, chẳng hạn như đang giảm cân, xem xét là 
có nên ăn hay không.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mọi 
người vẫn có thể ăn xoài nhưng ăn mức độ vừa 
phải.

Cách ăn điều độ sẽ giúp chúng ta có thể tận 
dụng nguồn dưỡng chất dồi dào trong xoài mà 
không sợ tăng cân. Điều này cũng đúng với các loại 
trái cây nhiều đường khác.

Chẳng hạn, chuối có hàm lượng đường cao 
nhưng lại chứa nhiều kali, loại khoáng chất giúp 
điều chỉnh huyết áp. Táo dù nhiều đường nhưng lại 
là loại trái cây có hàm lượng chất xơ dồi dào, có thể 
giúp no lâu và cải thiện tiêu hóa, theo . ■ Healthline
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Chuyên gia: Đây là chế độ ăn 

uống tốt nhất để giảm huyết áp

Mặc dù có thể xuất phát từ di truyền, 

nhưng huyết áp cao là một tình 

trạng có thể ảnh hưởng đến cơ thể 

của bạn, có khả năng gây ra các cơn đau tim và đột 

quỵ.
Nếu bạn đang đối phó với huyết áp cao, rất có 

thể bác sĩ đã cố gắng cung cấp cho bạn các cách để 

giảm huyết áp, chẳng hạn như xây dựng thói quen 

tập thể dục và điều chỉnh những gì bạn ăn và uống. 

Những điều này có thể làm giảm huyết áp của bạn.
Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải tuân 

theo các chế độ ăn kiêng cụ thể để giảm nguy cơ 

mắc bệnh.
Đặc biệt, một chế độ ăn kiêng  thực sự có tác 

dụng giúp giảm huyết áp.
Theo Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, 

tác giả của , chế độ The Sports Nutrition Playbook

ăn uống tốt nhất để giúp giảm huyết áp là Chế độ ăn 

kiêng DASH.
Chế độ ăn kiêng DASH là gì?
Chuyên gia dinh dưỡng Goodson cho biết: 

“Chế độ ăn kiêng DASH, hay các phương pháp 

tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn chặn tăng huyết áp, 

được thiết kế để giúp những người bị huyết áp cao 

giảm huyết áp.
Huyết áp cao là nguy cơ dẫn đến bệnh tim 

mạch, kẻ giết người số 1 của đàn ông và phụ nữ ở 

Mỹ. Vì vậy, việc cải thiện huyết áp là cần thiết cho 

trái tim của bạn”.

Theo chuyên gia Goodson, chế độ ăn uống này 

bao gồm các loại thực phẩm giàu canxi, kali và 

magiê.
Những chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm  

huyết áp và cũng ít natri, chất béo bão hòa và 

đường bổ sung.
Nó cũng bao gồm việc hạn chế lượng natri ăn 

vào từ 1.500 đến 2.300 mg mỗi ngày.

Chế độ ăn kiêng DASH cũng khuyến khích ăn 

protein nạc hằng ngày (chẳng hạn như cá, đậu và 

thịt gia cầm) cũng như nhiều khẩu phần chất béo 

lành mạnh trong suốt cả tuần.
Chất béo lành mạnh có thể bao gồm các loại 

hạt, hạt và dầu lành mạnh.
Ăn ít hơn 2.300 mg natri mỗi ngày
Chuyên gia Goodson nói: “Một khuyến nghị 

chính là ăn ít hơn 2.300 mg natri mỗi ngày.
Mặc dù điều đó nghe có vẻ nhiều nhưng sự 

thật là thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhà hàng và 

thức ăn nhanh có rất nhiều natri. Và trong một số 

trường hợp, chỉ một loại thực phẩm có thể “giúp” 

bạn nạp vào cơ thể hơn 2.300 miligram natri mỗi 

ngày”.
Chuyên gia Goodson gợi ý bạn nên nấu ăn ở 

nhà và nêm nếm thức ăn của bạn bằng các loại thảo 

mộc và gia vị thay v điều này sẽ giúp cắt ì muối, 

giảm lượng natri.
Cùng với việc giảm lượng natri, những người 

đang theo Chế độ ăn kiêng DASH cũng nên hạn 

chế các loại đường bão hòa và bổ sung một cách 

thường xuyên.
Ngoài việc ăn kiêng, họ cũng nên tập thể dục, 

vì tập thể dục cũng có thể giúp giảm huyết áp, theo 

Eat This, Not That. ■ 

PHỤ NỮ - GIA ĐÌNH
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10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng

Phụ nữ uống vitamin E mỗi 
ngày, 1 tuần sau cơ thể sẽ nhận 
được những món quà bất ngờ

hi thiếu hụt vitamin E, cơ thể sẽ Kxuất hiện triệu chứng rụng tóc, da 
khô bong tróc, suy giảm thị lực, hệ 

miễn dịch suy giảm, mất cân bằng nội tiết tố.
Bí quyết đầu tiên để đảm bảo cơ thể luôn 

khỏe mạnh, giàu sức sống đó là cung cấp đầy đủ 
dinh dưỡng. Mặc dù ngày nay điều kiện sống của 
chúng ta đã được cải thiện rất nhiều nhưng không 
phải ai cũng biết cách bổ sung dinh dưỡng thế nào 
cho hợp lý.

Nhiều người hiểu lầm rằng ăn càng nhiều 
thịt thì cơ thể càng khỏe. Nhưng đó là một quan 
điểm sai lầm, bữa ăn khỏe mạnh là một bữa ăn cân 
bằng giữa thịt và rau. Đồng thời cần đảm bảo bổ 
sung đầy đủ vitamin, khoáng chất.

Đối với phụ nữ, vitamin E là loại vitamin 
cần thiết nhất cho sắc đẹp và sức khỏe. Vitamin E là 
một loại vitamin tan trong chất béo và được lưu trữ 
trong các mô của cơ thể. Theo Healthline, người 
lớn và trẻ em từ 14 tuổi trở lên cần 15 miligam (mg) 
vitamin E mỗi ngày. Còn phụ nữ đang cho con bú 
nên uống 19mg mỗi ngày.

Đối với phụ nữ, vitamin E là loại vitamin 

cần thiết nhất cho sắc đẹp và sức khỏe.
Khi thiếu hụt vitamin E, cơ thể sẽ xuất hiện 

triệu chứng rụng tóc, da khô bong tróc, suy giảm 
thị lực, hệ miễn dịch suy giảm, mất cân bằng nội 
tiết tố.

Theo Healthline, thời gian hợp lý để uống 
vitamin E là trong hoặc sau bữa ăn bởi vitamin E là 
một loại vitamin tan trong chất béo. Sau khi uống, 
chúng sẽ được đưa vào máu của chúng ta và thực 
hiện các chức năng thiết yếu đó là chống lão hóa và 
phòng ngừa bệnh tật.

Bổ sung vitamin E đều đặn, sau 7 ngày 
cơ thể thay đổi thế nào?

1. Chống lão hóa tốt hơn
Có lẽ đối với phụ nữ, điều đáng sợ nhất 

không phải là béo lên hay rụng tóc trầm trọng, mà 
là lão hóa, bởi vì lão hóa đồng nghĩa với việc sức 
khỏe lẫn làn da đều bắt đầu xuống dốc.

Vitamin E chứa nhiều chất chống oxy hóa 
nên có tác dụng tăng cường hoạt động của tế bào cơ 
thể. Mỗi ngày bổ sung vitamin E trong hoặc sau 
bữa ăn sẽ có tác dụng làm đẹp da, xóa nhăn, mờ vết 
nám, trì hoãn sự lão hóa của cơ thể rất hiệu quả.

2. Điều hòa nhóm bệnh “3 cao”
Bệnh “3 cao” đó là huyết áp cao, mỡ máu 

cao, đường huyết cao... vốn đã là những bệnh lý về 
máu rất phổ biến. Những căn bệnh mãn tính này 
nếu không được điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ đe 

dọa đến tính mạng. Về cơ bản, căn bệnh “3 cao” 
này giống nhau ở điểm: Tất cả đều dẫn đến lưu 
thông máu kém và gây tắc nghẽn mạch máu, có thể 
dẫn đến các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Vitamin E có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, 
làm thông mạch máu và đẩy nhanh quá trình đào 
thải chất độc trong máu, từ đó điều chỉnh bệnh “3 
cao” một cách hiệu quả.

3. Hỗ trợ khả năng sinh sản
Uống vitamin E có thể thúc đẩy sự bài tiết 

hormone sinh dục. Cả nam lẫn nữ đều nên thường 
xuyên uống vitamin E để tăng cường khả năng sinh 
sản và cải thiện sức đề kháng của cơ thể.

4. Ngăn ngừa bệnh tật
Vitamin E cũng có công dụng ngăn ngừa sự 

phát triển của khối u lẫn mầm mống các bệnh mãn 
tính. Đặc biệt hơn, nghiên cứu cho thấy việc uống 
vitamin E còn giúp cơ thể chống lại ung thư.

Chúng ta có thể bổ sung vitamin E từ 
đâu?

Vitamin E có thể được tìm thấy trong tất cả 
các loại rau lá xanh, trong trái cây như đu đủ, trái 
cây khô, quả hạch, hạt lanh, rau bina, đậu phộng, 
bơ, hạnh nhân, bông cải xanh, măng tây, tôm...

Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung vitamin 
E ở dạng thuốc bổ sung, nhưng cần được sự tư vấn 
của bác sĩ, dược sĩ có chuyên môn. ■
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Đọc sách giúp giảm 68% 
căng thẳng

Đọc sách giúp bạn thư giãn và còn 
giúp rất nhiều cho sức khoẻ tinh 
thần mà bạn có thể chưa ược biết. đ

Ảnh hưởng của việc đọc sách đối với sức 
khỏe tâm thần

Các chuyên gia cho rằng khi tâm trí bạn bị 
cuốn vào một cuốn sách hay, chỉ mất sáu phút ể cơ đ
thể bạn bắt ầu thư giãn. Trên thực tế, khi việc đ đọc 
sách được thử nghiệm với nhiều hình thức thư giãn 
truyền thống, nó ã làm giảm cđ ăng thẳng tới 68% 
và là phương pháp được xếp hạng cao nhất trong số 
những phương pháp được thử nghiệm.

Nhiều người làm việc ể cải thiện sức khỏe đ
tinh thần của họ bằng cách tạo ra một cuộc sống 
giảm c ng thẳng. Trên thực tế, c ng thẳng giúp bạn ă ă
hoạt ộng bằng cách giữ cho bạn tập trung và tỉnh đ
táo trong những thời iểm khó kh n nhưng c ng đ ă ă
thẳng kéo dài có thể dẫn ến trầm cảm. Tìm những đ
cuốn sách thu hút bạn và khiến bạn bị hấp dẫn, bất 
kể tài liệu là chủ ề nào, có thể giúp giảm thiểu tác đ
đ ăng thẳng.ộng của các tình huống c

Một cách khác ể ọc sách giúp sức khỏe đ đ
tinh thần của bạn là giúp bạn ngủ. Tạo thói quen 
đ đọc sách trước khi i ngủ giúp những người khó 
ngủ tìm thấy con đường dẫn đến trạng thái tĩnh tâm 
dễ dàng hơn. Đây là tin tốt cho những người dễ mắc 
các vấn đề về sức khỏe tâm thần vì những người 
khó ngủ có nhiều khả n ng bị trầm cảm.ă  Giữ cho bộ 
não của bạn hoạt động bằng các hoạt động như đọc 
sách cũng có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm 
trí nhớ. Các nghiên cứu đã gợi ý rằng đọc sách và 
các hoạt động hấp dẫn về tinh thần có thể làm giảm 
khả năng bị bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa
Các thủ thuật giúp cho việc đọc
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc sống 

hàng ngày của bạn ã có rất nhiều hoạt đ động. Bạn 
có các nghĩa vụ công việc và yêu cầu từ gia đình, 
bạn bè, các nhóm công dân và hàng tá nhiệm vụ 
khác ngốn hết thời gian của bạn. Nhưng vì sức 
khỏe tinh thần là một phần quan trọng đối với sức 
khỏe tổng thể của bạn, nên việc tìm kiếm thời gian 
để phù hợp với việc đọc sách và thêm vào thói quen 
của bạn có thể có lợi. Dưới đây là một vài ý tưởng 
giúp thúc ẩy bạn trong việc ọc sách.đ đ

- Đặt mục tiêu trang trước khi bạn bắt đầu, 
v đ đì bạn rất dễ bị phân tâm bởi các vấn ề của gia ình 
khi bạn ngồi xuống để đọc. Đặt mục tiêu bạn sẽ 

hoàn thành bao nhiêu trang trước khi bắt đầu và chỉ 
kết thúc việc hoàn thành mục tiêu này sớm trong 
trường hợp khẩn cấp.

- Thiết lập theo dõi trực tuyến. Bắt đầu một 
danh sách trên Goodreads hoặc một trang web 
giống như nó, và chia sẻ mục tiêu ọc của bạn với đ
bạn bè của bạn. Khi bạn tiến bộ, hãy giữ liên lạc với 
nhóm bạn và cho họ biết bạn đang làm như thế nào. 
Trách nhiệm giải tr đình thường là một ộng lực 
tuyệt vời.

- Tham gia thử thách ọc. Các thư viện và đ
các nhóm yêu thích ọc viết ều tổ chức các thử đ đ
thách ọc sách ể mọi người hào hứng với việc ọc đ đ đ
sách. ng ký một trong những thử thách ể bị Đă đ
cuốn theo làn sóng cạnh tranh và thú vị. Cách này 
cũng rất tốt cho việc thúc ẩy việc ọc.đ đ

- Đọc trên các thiết bị. Tất cả các ứng dụng 
trên điện thoại, máy tính và máy tính bảng của bạn 
(như ứng dụng Kindle của Amazon) đều sẽ đồng 
bộ hóa, cho phép bạn luôn có thể truy cập tài liệu 
đọc của mình. Bất cứ khi nào bạn có thời gian rảnh 
rỗi, hãy ìm kiếm đọc một vài trang. Bạn sẽ t được 
những cuốn sách mới trước khi bạn biết về nó. ■

Những cách để cải thiện 
sức khỏe tâm thần

Thống kê cho thấy vào năm 2022, 
14,2 triệu người trưởng thành từ 18 
tuổi trở lên mắc bệnh tâm thần 

nghiêm trọng. 
Ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và 

vận động
Tập trung vào việc vận động đầy đủ trong 

ngày và ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng có thể là một 
yếu tố thay đổi hoàn toàn cuộc chơi khi nói đến 
việc cải thiện sức khỏe tinh thần và sức khỏe tổng 
thể của bạn. Theo các nghiên cứu, ăn thực phẩm 
sạch, nguyên chất, tập luyện và vận động tim mạch 
phù hợp vào thói quen của bạn có thể làm giảm các 
triệu chứng trầm cảm, lo lắng và các rối loạn sức 
khỏe tâm thần khác. 

Để tránh cảm giác bị choáng ngợp, đừng đi 
từ 0 đến 100 cùng một lúc. Thực hiện những thay 
đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn mà bạn 
cảm thấy có thể kiểm soát được, và theo thời gian, 
bạn sẽ thấy rằng bạn đang sống một lối sống lành 
mạnh hơn nhiều so với trước đây.

Bắt đầu một hành trình
Viết nhật ký có thể là một phương pháp 

thực hành rất có lợi cho những ai đang trải qua các 
bệnh tâm thần. Nói ra cảm xúc của bạn có thể rất 
chữa lành và có thể giúp bạn phân loại cảm xúc của 
mình và hiểu chúng. Một hình thức viết nhật ký 
khác có thể mang lại nhiều lợi ích là viết nhật ký về 
lòng biết ơn. Cho dù bạn chọn bắt đầu hay kết thúc 
một ngày với lòng biết ơn, điều này có thể giúp 
chuyển trạng thái tinh thần của bạn sang việc nhận 
ra những điều tích cực xảy ra trong cuộc sống của 
bạn thường xuyên hơn.

Thử thiền
Thiền là một công cụ hữu ích cho bất kỳ ai 

đang trải qua căng thẳng mãn tính. Ngồi thiền cho 
phép tâm trí của bạn thoát khỏi những lo lắng mà 
chúng ta trải qua hàng ngày. Ngay cả khi bạn dành 
năm phút trong ngày để lắng nghe một bài thiền có 
hướng dẫn, bạn sẽ thấy rằng khi làm việc ngoài giờ, 
trạng thái tinh thần của bạn sẽ trở nên ổn định và 
yên bình hơn. Lúc đầu, thiền có thể không thoải 
mái, nhưng bạn càng gắn bó với nó thì nó càng trở 
nên dễ dàng hơn.

Nói chuyện với Chuyên gia sức khỏe tâm 
thần

Không có gì sai khi nhận được một sự giúp 
đỡ nhỏ. Nói chuyện với chuyên gia về trạng thái 
tinh thần của bạn có thể giúp bạn thoát khỏi tình 
trạng rối loạn tinh thần, cảm thấy ít căng thẳng hơn 
và kiểm soát được nhiều hơn. Nhận sự trợ giúp của 
chuyên gia cho sức khỏe tâm thần cũng quan trọng 
như nhận được sự giúp đỡ cho sức khỏe thể chất 
của bạn. Nếu bạn đang cảm thấy đặc biệt khó chịu 
hoặc lo lắng, đừng ngần ngại đặt lịch hẹn với 
chuyên gia. ■ 

Những lợi ích tuyệt vời của 
nước ép đào đối với sức khỏe

Trong nước ép đào có chứa nhiều 
vitamin, một số hợp chất chống oxy 
hóa,... rất tốt cho sức khỏe của 

chúng ta.
Cải thiện sức khỏe tim mạch
Sắt làm tăng khả năng tuần hoàn và đảm 

bảo lượng oxy cũng như lưu lượng máu thích hợp. 
Bên cạnh đó, kali có chức năng như một chất giãn 
mạch giúp giảm căng thẳng trong mạch máu và 
giảm căng thẳng cho tim. Vitamin C sẽ giúp đẩy 
nhanh quá trình chữa lành các động mạch và mô bị 
tổn thương, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau 
tim và đột quỵ.

Tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể
Uống nước ép đào có thể cung cấp một hàm 

lượng vitamin C, A cao cùng với lutein, lycopene 
và các chất chống oxy hóa khác. Các chất này hoạt 
động như một hàng rào bảo vệ chống lại bất kỳ vi 
khuẩn, mầm bệnh nào cố gắng lây nhiễm vào cơ 
thể của chúng ta.

Tốt cho mắt
Beta-carotene được tìm thấy trong nước ép 

đào có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong 
võng mạc, vì vậy nó giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm 
vàng và làm chậm sự khởi phát của bệnh đục thủy 
tinh thể khi chúng ta già đi.

Ngăn ngừa lão hòa
Nước ép đào có chứa vitamin E và các chất 

chống oxy hóa, những chất này có thể giúp loại bỏ 
các gốc tự do khỏi bề mặt da, làm giảm sự xuất hiện 
của nếp nhăn và các đốm đồi mồi.

Bên cạnh đó uống nước ép đào cũng có thể 
làm dịu tình trạng viêm và cải thiện tông màu, giúp 
da tươi, sáng hơn. Ngoài những lợi ích trên, uống 
nước ép ào còn giúp giảm cân, cải thiện giấc ngủ, đ
giúp giảm tình trạng viêm, cải thiện sức khỏe 
đường hô hấp, có tiềm năng chống ung thư,... ■ 



Trang 11

Issue # 2013 * Tuesday, September 20,  2022

SƯU TẦM & TÌM HIỂU

10 vật dụng cần làm sạch 
nhưng mọi người hay quên

Nhiều đồ vật gia dụng được sử dụng 
thường xuyên, nhưng ít ai biết 
phải sạch để tiêu diệt vi khuẩn.

Túi đi chợ tái sử dụng
Là sản phẩm thân thiện với môi trường 

nhưng các nghiên cứu chỉ ra, rất ít người vệ sinh ồ đ
dùng này. Trong khi túi tái sử dụng dễ chứa cặn bẩn 
sau nhiều lần dùng, khiến vi khuẩn sản sinh và bám 
vào các sản phẩm mới.

Tốt nhất, bạn vệ sinh chúng bằng xà phòng 
hoặc chất tẩy rửa, nhằm loại bỏ rác thải bên trong 
và giữ túi sạch sẽ.

Phần thoát khí trên nắp nồi (xoong)
Hầu hết mọi người chỉ cọ rửa phần bên 

trong nồi, chảo nhưng các rãnh nhỏ thoát hơi nước 
trên nắp nồi lại bị ngó lơ, dù tích tụ nhiều cặn bẩn. 
Điều này dễ khiến vi khuẩn gây hại sinh sôi và gây 
hại nếu tiếp xúc với tay hoặc thức n.ă

Để làm sạch, bạn có thể mở xoắn ốc hoặc 
ngâm toàn bộ vung nồi trong nước ấm pha giấm.

Rây lọc bột
Rây lọc ồ có nhiều lỗ li ti, do vậy việc làm đ

sạch là iều vô cùng quan trọng. Cách tốt nhất ể đ đ
vệ sinh là ngâm 15 phút trong nước có pha chất tẩy 
rửa nhằm ẩy cặn bẩn ra ngoài. Cuối cùng, bạn nên đ
dùng bàn chải ánh r ng cũ cọ sạch và phơi khô.đ ă

Máy xay
Bạn thực sự không biết có bao nhiêu thứ kỳ 

lạ có thể tích tụ ở phía sau các lưỡi dao của máy xay 
sinh tố. Cách tốt nhất ể loại bỏ thức n là ngâm đ ă
chúng trong nước ấm trộn với xà phòng hoặc một ít 
nước rửa bát. Cách này làm sạch cặn bẩn, vi khuẩn 
và khiến máy hoạt ộng hiệu quả hơn.đ

Ảnh minh họa
Bề mặt tủ và tủ lạnh
Nhiều người có thói quen lau dọn kỹ bên 

trong tủ lạnh, chạn bếp, nhưng quên phải làm sạch 
bề mặt bên ngoài. Trong khi bụi bẩn trên mặt tủ có 
thể rơi trực tiếp vào ồ n. ó là lý do các gia ình đ ă Đ đ
nên dành thời gian làm sạch nóc tủ lạnh, tủ đựng 
thức ăn bằng khăn ẩm hoặc có tẩm chất tẩy rửa để 
lau sạch dầu mỡ.

Chổi
Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng rất ít người chịu 

vệ sinh chổi, dù sản phẩm này chứa vi khuẩn, bụi 
bẩn mắc kẹt giữa các nan, khi quét dọn sàn nhà, 
gầm giường, tủ.

Cách tốt nhất là nên vệ sinh thường xuyên 
để loại bỏ bụi bẩn. Còn với các sản phẩm làm bằng 
nhựa, bạn có thể làm sạch chúng bằng nước ấm pha 
xà phòng và phơi khô.

Cây lau nhà
Giống chổi, cây lau nhà là dụng cụ dễ bị bỏ 

quên khi nhiều người cho rằng việc nhúng xuống 
nước là cách làm sạch. Nhưng trên thực tế treo ở 
nơi thiếu ánh sáng, phần giẻ ẩm dễ biến chúng 
thành nơi hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi.

Nên sau khi lau, người dùng cần làm sạch 
cây lau nhà bằng nước sạch và xà phòng, thậm chí 
cho thêm thuốc tẩy, để diệt vi khuẩn, giảm mùi hôi 
hiệu quả.

Thùng rác
Thay túi rác thường xuyên không ủ ể đ đ

giảm bụi bẩn và vi khuẩn trong thùng rác. Nên cách 
tốt nhất là rửa bằng nước trộn xà phòng hoặc các 
sản phẩm khử trùng. Bằng cách này bạn có thể loại 
bỏ được mùi hôi, vi khuẩn đang ẩn náu.

Miếng rửa bát
Sau thời gian sử dụng các gia ình nên thay đ

hoặc loại bỏ miếng rửa bát để tránh việc vi khuẩn 
tích tụ. Ngoài ra trong quá trình sử dụng bạn nên 
làm sạch chúng bằng xà phòng hoặc các sản phẩm 
khử trùng để tránh lân lan vi khuẩn và bụi bẩn.

Giá đựng dao
Những hốc nhỏ ược thiết kế ể chứa ồ đ đ đ

dùng sắc nhọn nhằm ảm bảo an toàn, nhưng đ
chúng cũng ủ lớn ể chứa nhiều bụi và mảnh vụn. đ đ
Đ đó là lý do bạn nên thường xuyên lau chùi ồ dùng 
đúng cách.

Để thực hiện, gia chủ nên ngâm giá đựng 
dao trong nước, cọ rửa thủ công và để khô hoàn 
toàn, nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây hại đến thực 
phẩm. ■

Làm gì để chống sa sút trí 
tuệ?

Các chuyên gia y tế và lão khoa thế 
giới khẳng định, tăng cường giao 
tiếp x động nhẹ giúp ã hội và vận 

chống lại chứng sa sút trí tuệ, đặc biệt với người 
cao tuổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chứng sa sút trí 
tuệ ảnh hưởng ến khoảng 50 triệu người trên toàn đ
thế giới. Mỗi n m, có khoảng 10 triệu trường hợp ă
mắc mới.

Calvin Cheng Pak Wing, trợ lý giáo sư tâm 
thần học lâm sàng tại ại học Hong Kong, cho biết Đ
có mối liên hệ chặt chẽ giữa trầm cảm và sa sút trí 
tuệ. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy trầm cảm là 
một yếu tố nguy cơ áng kể khiến chứng sa sút trí đ
tuệ ngày càng phát triển.

Làm thế nào ể tuổi già không lú lẫn?đ
Tiến sĩ Andrew Sommerlad, nhà tư vấn tâm 

thần tuổi già tại ại học College London, cho rằng Đ
giao tiếp xã hội là chìa khóa chống lại chứng lú lẫn 
tuổi già. Gần 2/3 trong số hơn 5 triệu người Mỹ 
sống chung với bệnh Alzheimer là phụ nữ. Lý do 
có thể vì phụ nữ sống lâu hơn nam giới, cũng có thể 

liên quan ến hormone. Jessica Gong, tác giả chính đ
của một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Toàn cầu 
George ở Australia, chỉ ra tác dụng bảo vệ thần 
kinh của oestrogen (hormone có ở phụ nữ). Khi 
phụ nữ già i, mức estrogen của họ mới dần giảm đ
xuống.

Song song với kết quả nghiên cứu này, n m ă
2021, Trung tâm ổi mới Khoa học Não bộ tại Đ Đại 
học Arizona, Mỹ đã công bố một nghiên cứu cho 
thấy mối liên hệ tích cực giữa liệu pháp hormone 
và việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer - biểu 
hiện bệnh phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ.

Các chuyên gia chỉ ra bằng chứng cho thấy 
thay ổi lối sống có thể trì hoãn sự khởi phát của đ
chứng sa sút trí tuệ. Ở các giai đoạn khác nhau của 
cuộc đời, việc giảm nguy cơ thông qua thay đổi lối 
sống là khác nhau. Ví dụ, ở nửa đầu cuộc đời, điều 
đó chính là một nền tảng giáo dục tốt nhất. Ở tuổi 
trung niên và cao niên, đó là theo dõi cân nặng, 
huyết áp và lượng rượu uống mỗi ngày, cũng như 
việc sử dụng thuốc lá. Theo nhiều bác sĩ, iều gì tốt đ
cho tim sẽ tốt cho khối óc của bạn.

Ảnh minh họa
Ngoài ra, tiến sĩ Paddy Dempsey, tác giả 

chính của một nghiên cứu gần ây do ại học đ Đ
Leicester của Vương quốc Anh thực hiện, cũng chỉ 
ra tác ộng của việc i bộ nhanh ối với sự lão hóa đ đ đ
não bộ. Ông khẳng định, để giảm thiểu chứng lú 
lẫn tuổi già, hoạt động thể chất cường độ vừa phải 
giúp cải thiện sâu sắc hoạt động nhận thức và 
khuyến khích n ăng cường khả nănão bộ t g học tập 
và ghi nhớ.

Trong nghiên cứu của mình, ông ã xem đ
xét mối liên hệ giữa tốc độ đi bộ và độ dài của 
telomere. Telomere là “nắp” ở cuối nhiễm sắc thể 
giúp bảo vệ DNA, giống như hạt nhựa ở cuối dây 
giày, giúp chúng không bị bung ra. Nhóm nghiên 
cứu phát hiện ra, i bộ nhanh có liên quan ến các đ đ
telomere dài hơn. Thậm chí, i bộ nhanh trong đ
nhiều n m có thể dẫn ến tuổi sinh học của một ă đ
người trẻ hơn khoảng 16 n m so với tuổi thực tế.ă

Dịch vụ Y tế quốc gia của Vương quốc Anh 
coi i bộ nhanh là sải bước với tốc ộ khoảng 4,8 đ đ
km một giờ.

Nếu không có iều kiện i bộ nhanh, bất cứ đ đ
hoạt ộng vận ộng nào cũng là hữu ích trong việc đ đ
cải thiện sức khỏe, giảm lú lẫn tuổi già. ■ 
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Người mở đường cho học 
thuyết vô khuẩn

Ignaz Philipp Semmelweis chào đời 
năm 1818, tại Ofen, một thị trấn nhỏ 
bên bờ sông Danube trong một gia đình 

tiểu thương. 
Năm 1846, ông được bổ nhiệm đến làm 

việc tại một bệnh viện trong thành phố Vienna. Tại 
đây, Semmelweis luôn lo lắng vì tỷ lệ tử vong của 
chứng sốt hậu sản quá cao và đã để tâm theo dõi 
hiện tượng này.

Nhiễm khuẩn lan tràn
Năm 325, Hoàng đế Constantinus nghĩ 

rằng, đạo Cơ đốc là một tôn giáo mang tính nhân 
văn nhất thời đại của mình và đã thuyết phục được 
Hội đồng Giám mục Nicaea xây dựng cơ sở chăm 
sóc người bệnh cho từng thành phố. 

Rất có thể đây là những bệnh viện đầu tiên 
trên thế giới nhưng theo tiêu chuẩn hiện nay thì quá 
lạc hậu. Ở các bệnh viện này, bệnh nhân được xếp 
vào các buồng bệnh một cách ngẫu nhiên, cho dù 
họ có mắc bệnh nhiễm trùng hay không. 

Các bệnh dễ lây lan xâm nhập vào buồng 
bệnh và lây nhiễm cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh 
khác. Đối với các bệnh nhân phẫu thuật thì ít khi 
tránh khỏi biến chứng nhiễm trùng vết mổ. Việc 
khử trùng tay và dụng cụ hầu như chưa đặt ra.

Cho đến những năm 1800, tình trạng ô 
nhiễm trong bệnh viện không cải thiện được bao 
nhiêu. Hệ thống nước, hệ thống xử lý chất thải rất 
thô sơ, lạc hậu. 

Phẫu thuật viên thường lau chùi dụng cụ 
trên chính quần áo của mình. Hiếm khi vải trải 
giường cho người bệnh mới được thay. Nhiễm 
khuẩn lan tràn dữ dội. 

Đặc biệt, tại các khoa sản, nhiễm khuẩn 
trong thời kỳ sinh nở là mối hiểm họa cho người 
mẹ. Lúc bấy giờ, chỉ có một vài người có tầm nhìn 
xa trông rộng, ý thức được mối tương quan giữa 
nhiễm bẩn và bệnh tật.

Vào những năm cuối thế kỷ XVIII và đầu 
thế kỷ XIX, tại nhiều bệnh viện ở châu Âu, tỷ lệ tử 
vong của sản phụ thường rất cao, có khi đến 1/3 số 
trường hợp vào sinh đẻ. 

Họ bước chân vào phòng sinh với tâm trạng 
lo âu, hồi hộp và nghĩ đến cái chết luôn chờ đợi ám 
ảnh. Lúc bấy giờ, nhiều bệnh lây nhiễm đã được 
xác định nhưng phải đến khi ông Semmelweis mới 
chứng minh được sốt hậu sản là do lây nhiễm.

Ði tìm chân lý
Alexandre Gordon là người đầu tiên xác 

định được yếu tố nguy cơ gây nên chứng sốt hậu 
sản. Qua kết quả khảo sát của chính mình về vụ 
dịch sốt hậu sản tại Aberdeen, Scotland vào năm 
1793, ông đã công bố chuyên khảo Bàn về vụ dịch 
sốt hậu sản tại Aberdeen. 

Trong đó ông xác nhận thầy thuốc là người 
lây truyền sự nhiễm trùng cho các sản phụ. Tiếp 
theo, Oliver Wendell Holmes, trong một tiểu luận 
lịch sử Sự lây truyền của sốt hậu sản công bố vào 

năm 1843 cũng trình bày một quan niệm tương tự. 
Ông khẳng định, bệnh sẽ lây truyền từ người này 
sang người khác và thầy thuốc tình cờ đóng vai trò 
quyết định. Tiểu luận của Holmes không gây một 
tiếng vang nào cho các thầy thuốc sản khoa thời 
bấy giờ.

Tuy nhiên, Ignaz Philipp Semmelweis, 
thầy thuốc sản khoa người Hungary đã khẳng định, 
sốt hậu sản do lây nhiễm. Ông chứng minh được 
rằng, tỷ lệ tử vong của người mẹ sẽ giảm đi đáng kể 
nếu như thầy thuốc ngâm tay vào dung dịch 
calcium chloride trước khi đỡ đẻ. 

Qua theo dõi sát sao, ông ghi nhận sự khác 
biệt giữa hai tỷ lệ tử vong của hai khoa sản trong 
bệnh viện. Khoa thứ nhất được dùng để hướng dẫn 
sinh viên. Những sinh viên này từ phòng phẫu tích 
tử thi không rửa tay đi thẳng vào phòng đẻ để thực 
tập. 

Tỷ lệ tử vong ở đây rất cao từ 12 - 30%. 
Trong khi đó, khoa thứ hai chỉ dùng để hướng dẫn 
nữ hộ sinh, họ không tham gia phẫu tích tử thi thì tỷ 
lệ sản phụ chết hoặc sốt hậu sản và tử vong chỉ 3%. 

Ông phỏng đoán rằng, nguyên nhân của sốt 
hậu sản là do bàn tay chứa tác nhân gây bệnh do 
không rửa tay của các bác sĩ và sinh viên y khoa.

Đến năm 1847, một người bạn của 
Semmelweis, bác sĩ Kollestschka tử vong do 
nhiễm trùng huyết vì một sinh viên vụng về chích 
vào đầu ngón tay ông trong khi mổ xác một phụ nữ 
chết do sốt hậu sản. 

Từ bản tường trình về trường hợp tử vong 
này, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong trí óc ông. 
Thật bất ngờ đến kỳ lạ: dấu hiệu của bác sĩ 
Kollestschka giống như dấu hiệu của sản phụ tử 
vong do sốt hậu sản. 

Semmelweis nhận thức được rằng, sốt hậu 
sản là một bệnh nhiễm khuẩn huyết và từ phòng 
phẫu tích tử thi, chính thầy thuốc và sinh viên đã 
lây truyền bệnh này cho người mẹ. Như vậy, tất cả 
đã rõ ràng: những bàn tay nhiễm bẩn gây nên 
chứng sốt hậu sản.

Cuộc đời thăng trầm
Tháng 5/1847, Semmelweis đưa ra một 

biện pháp tích cực: “Bất cứ ai khám sản phụ, trước 
khi vào phòng đẻ, phải rửa tay bằng xà phòng rồi 
ngâm tay vào dung dịch chloride”. Tỷ lệ tử vong do 
nhiễm trùng giảm đi nhanh chóng. 

Tháng 4, khi chưa áp dụng biện pháp này, 
tỷ lệ tử vong là 18%. Tháng 7, sau khi áp dụng, tỷ lệ 
tử vong chỉ còn 1%.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhiều người 
cho rằng, khuyến cáo rửa tay giữa những lần tiếp 
xúc với người bệnh của Semmelweis là quá nhiều 
và không có bác sĩ nào chấp nhận. Thậm chí, họ 
không thừa nhận, đôi bàn tay không rửa của họ 
chính là nguyên nhân gây tử vong cho sản phụ. 

Một số người khác thì cho rằng kết quả 
nghiên cứu của ông là thiếu bằng chứng khoa học. 
Năm 1849, ông bị sa thải khỏi bệnh viện Vience và 
tới làm việc ở Khoa sản phụ, Bệnh viện Pest's St. 
Rochus Hospital tại Hungary. 

Năm 1850, ông buộc phải trở về quê hương 
trong đau đớn và thất vọng. 4 năm sau, ông làm 
việc tại Bệnh viện St. Rochus, thành phố Pest, 
Hungary. Tại đây, trong suốt 6 năm, Semmelweis 
tìm cách chứng minh chân lý học thuyết của mình.

Ý tưởng của ông chỉ được chấp nhận một 
cách hạn chế. Mặc dù ở các khoa phòng khác, tỷ lệ 
nhiễm khuẩn vẫn còn cao nhưng chứng sốt hậu sản 
dần dần biến mất ở những bệnh nhân của 
Semmelweis. 

Phương pháp khử trùng của ông thành 
công rực rỡ, ngăn chặn được chứng nhiễm trùng 
huyết sau sốt hậu sản. 

Ông không chỉ khử trùng tay của những 
người phục vụ mà còn khử trùng cả dụng cụ, bơm 
tiêm, băng gạc, thậm chí cả chăn màn, quần áo. Và 
tỷ lệ tử vong chỉ còn 8. Năm 1856, ông được phong 
hàm giáo sư tại Học viện Pest.

Cho tới năm 1860, Bệnh viện Vience vẫn 
coi ông là kẻ phản bội, mặc dù chính ông khi còn 
làm việc tại bệnh viện đó, là người xoá tỷ lệ tử vong 
do sốt cao ở trẻ sơ sinh từ 35/101 trường hợp bị tử 
vong.

Năm 1861, Ignaz Semmelweis xuất bản tác 
phẩm chính của mình, Die Ätiologie, der Begriff 
und die Prophylaxis des Kindbettfiebers (Nguyên 
nhân, khái niệm và dự phòng sốt ở trẻ em). 

Ông đã gửi nó cho tất cả các bác sĩ sản khoa 
và y tế nổi tiếng ở nước ngoài, nhưng phản ứng 
chung vẫn là bất lợi. Sức mạnh của chính quyền đã 
chống lại lời cảnh báo của ông. Ở đó, các dữ liệu về 
căn nguyên và cách phòng ngừa chứng sốt hậu sản 
được trình bày cực kỳ rõ ràng. 

Mặc dù đây là tác phẩm kinh điển trong y 
học nhưng nó không gây một tiếng vang đáng kể 
nào đối với các bác sĩ sản khoa trên thế giới thời 
bấy giờ.

Không từ bỏ, ông đã gửi một số thư ngỏ tới 
các giáo sư y khoa ở các nước khác, nhưng cũng 
không mấy hiệu quả. 

Tại một hội nghị gồm các bác sĩ và nhà 
khoa học tự nhiên người Đức, hầu hết các diễn giả 
trong đó có nhà nghiên cứu bệnh học Rudolf 
Virchow đã bác bỏ học thuyết của ông. Những năm 
tháng tranh cãi dần làm suy yếu tinh thần chiến đấu 
bảo vệ nghiên cứu của Ignaz Semmelweis.

Năm 1865, ông bị suy sụp và được đưa đến 
bệnh viện tâm thần, nơi ông qua đời. Trớ trêu thay, 
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bệnh tật và cái chết của Ignaz Semmelweis 
lại là do nhiễm trùng vết thương ở tay phải, đó là 
kết quả của một ca phẫu thuật đã được thực hiện 
trước khi ông bị ốm. Ông đã chết vì căn bệnh tương 
tự với những nghiên cứu mà suốt cuộc đời bác sĩ đã 
vật lộn bảo vệ.

Ngày nay, ở Hungary người ta lập nên Bảo 
tàng Semminweis, Bệnh viện Semminweis. Tại 
Áo, người ta thành lập Bệnh viện sản khoa 
Semminweis và ông đã được ghi nhận là người mở 
đường cho học thuyết về vô trùng và học thuyết về 
nhiễm khuẩn bệnh viện. ■ 

Nhà bác học Alessandro 
Volta: Cha đẻ của pin điện

Năm 1800, Alessandro Volta chế tạo 
pin điện đầu tiên trên thế giới có 
khả năng tạo ra dòng điện một 

chiều ổn định. Sáng chế của ông đã đặt nền móng 
cho việc nghiên cứu các ứng dụng của điện sau này.

Cuối thế kỷ 18 là thời iểm các nhà khoa đ
học say mê nghiên cứu về iện. Trong ó phải kể đ đ
đến thí nghiệm thả diều nổi tiếng của Ben Franklin 
nhằm thu iện từ tia sét vào n m 1752. đ ă

Chai Leiden [hình thức ban đầu của tụ 
điện] được sáng chế năm 1746 có thể lưu trữ điện 
tích và phóng ra tia lửa điện. 

Bác sĩ khi ấy thường điều trị cho bệnh nhân 
bằng phương pháp sốc điện đối với tất cả các loại 
bệnh, bởi vì họ tin rằng việc đưa điện vào cơ thể 
một cách hợp lý sẽ khiến con người khỏe mạnh 
hơn. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn về hiện 
tượng iện từ và nhiều thí nghiệm vật lý liên quan đ
đến điện đòi hỏi phải có một thiết bị cung cấp dòng 
điện liên tục, không gián đoạn. Vấn đề này được 
giải quyết khi Alessandro Volta tạo ra pin điện đầu 
tiên.

Alessandro Volta sinh ra ở Como, Ý vào 
n ình quý tộc giàu có. Lúc ăm 1745, trong một gia đ
còn nhỏ, Volta theo học tại một ngôi trường dành 
cho tu sĩ Dòng Tên ở địa phương. 

Các giáo viên của ông đã cố gắng thuyết 
phục ông trở thành một linh mục, trong khi gia ình đ
lại muốn ông học luật. Nhưng Volta, vào n m 14 ă
tuổi, biết sở thích thực sự của mình là vật lý. Giống 
như nhiều nhà khoa học thời ó, ông ặc biệt bị mê đ đ

hoặc bởi iện.đ
Volta rời trường sớm và không theo uổi đ

việc học ại học. Ông tự nghiên cứu tại phòng thí đ
nghiệm của một người quen và ến n m 18 tuổi, đ ă
ông tích cực trao ổi học thuật qua thư với các nhà đ
khoa học tài n ng trong lĩnh vực iện trên khắp ă đ
châu Âu bao gồm Abbott Nollet ở Paris (Pháp) và 
Giambatista Beccaria ở Turin (Ý). 

Năm 1769, Volta viết một chuyên luận 
mang tên “Bàn về sự hấp dẫn của tia lửa điện”, 
trong đó ông đã giải thích về một số hiện tượng tĩnh 
điện.

Volta bắt ầu giảng dạy tại một trường học đ
ở Como vào n m 1774, nơi ông tiếp tục tiến hành ă
các thí nghiệm về iện. N m 1775, ông ã sáng chế đ ă đ
ra bản sinh điện, một dụng cụ cho phép tạo ra điện 
tích lớn thông qua ma sát và có thể truyền điện tích 
sang các vật thể khác. 

Vài năm sau, ông là người đầu tiên phát 
hiện khí methane (CH4) sủi bọt trong đầm lầy và 
có thể cô lập loại khí này. Volta trở thành giáo sư 
vật lý tại Đại học Pavia năm 1778. 

Các thành tựu nói trên nhanh chóng khiến 
Volta trở thành nhà khoa học nổi tiếng. Nhưng 
đóng góp lớn nhất của ông cho khoa học là pin 
Volta, thứ ông đã sáng chế trong một cuộc tranh 
luận khoa học với Luigi Galvani .

Vào n m 1780, Galvani – một nhà giải ă
phẫu học người Ý – tiến hành thí nghiệm với chân 
của những con ếch bị cắt rời vẫn đang nối liền với 
dây cột sống. 

Galvani treo chân ếch trên móc làm bằng 
đồng hoặc sắt. Ông phát hiện chân ếch co giật khi 
chạm vào một thanh kim loại khác. Hiện tượng 
tương tự cũng xảy ra khi treo chân ếch trên hàng 
rào kim loại trong một cơn giông có sấm sét. 

Sau khi tiến hành nhiều quan sát, Galvani 
tin rằng mình ã phát hiện một dạng đ điện mới, 
được tạo ra bởi cơ bắp của con ếch. Ông gọi nó là 
“điện sinh vật”. Kết quả nghiên cứu của Galvani 
được giới khoa học thời bấy giờ chấp nhận rộng rãi.

Mặc dù Volta ban ầu tỏ ra khá thích thú đ
với những kết luận của Galvani, nhưng ông cho 
rằng các cơ của những con ếch chỉ ơn giản là phản đ
ứng với iện, không phải tạo ra iện. đ đ Ông bắt đầu 
các thí nghiệm để chứng minh Galvani sai, làm dấy 
lên một cuộc tranh cãi gây chia rẽ cộng đồng khoa 
học nước Ý.

Volta miệt mài tìm hiểu nguồn ã sinh điện đ
ra từ đâu để làm chân ếch co giật. Ông phát hiện 
d điện sinh ra khi có sự tiếp xúc của hai kim loại òng 
khác nhau bên trong một dụng dịch muối. 

Trong thí nghiệm của Galvani, dung dịch 
muối tồn tại bên trong cơ thịt của chân ếch. Ông kết 
luận, các kim loại tạo ra dòng điện, không phải cơ 
thể của ếch. 

Những dụng cụ đo đạc trong thế kỷ 18 
không thể phát hiện d điện yếu, vòng ì vậy Volta – 
một người theo chủ nghĩa thực nghiệm – đặt các tổ 
hợp kim loại khác nhau trên lưỡi của mình. Kết 
quả, nước bọt trong miệng ông [giống như mô của 
những con ếch] dẫn iện và tạo ra vị ắng khó chịu.đ đ

Để chứng minh việc d điện tạo ra không òng 
cần dùng đến mô động vật, Volta đã xếp chồng 
những tấm nhỏ hình tròn làm bằng bạc và kẽm lại 
với nhau thành từng cặp. Giữa chúng được ngăn 
cách nhau bằng lớp vải ngâm nước muối. Khi dây 
kim loại được nối với cả hai đầu của thiết bị, một 
dòng điện ổn định đã chạy trong dây dẫn. 

Volta nhận thấy các cặp loại kim loại khác 
nhau tạo ra lượng điện nhiều hay ít, và ông có thể 
tăng cường độ dòng điện bằng cách lắp thêm các 
tấm kim loại bạc, kẽm. Đây chính là thiết kế pin 
đầu tiên của nhân loại được gọi là pin Volta.

N m 1800, Volta công bố sáng chế của ă
mình về pin [một nguồn cấp điện ổn định] tại Hội 
đồng Hoàng gia London trước sự thán phục của 
nhiều nhà khoa học trên khắp châu Âu.

Pin là một thành công lớn của Volta. Nó 
không chỉ khiến cộng ồng khoa học ứng về phía đ đ
ông trong cuộc tranh luận với Galvani mà ngay lập 
tức ược công nhận là một thiết bị hữu ích. đ

N m 1800, William Nicholson và Anthony ă
Carleway sử dụng dòng điện tạo ra bởi pin để thực 
hiện thí nghiệm điện phân, tách nước thành hydro 
và oxy. 

Vào thập niên 1830, Michael Faraday sử 
dụng pin trong những nghiên cứu đột phá về điện 
từ. Nhiều nhà phát minh khác cải tiến thiết kế ban 
đầu của Volta, và chẳng mấy chốc pin đ được ã 
dùng để cung cấp năng lượng cho máy điện báo và 
chuông cửa.

N m 1801, tại Paris (Pháp), Volta trình bày ă
thí nghiệm tạo ra pin Volta trước sự chứng kiến của 
Napoleon Bonaparte, người ã phong hiệu bá tước đ
cho Volta. 

Không lâu sau ó, Volta ược mời tới Pháp đ đ
và giảng dạy tại Viện Hàn lâm Khoa học Pháp về 
các nghiên cứu iện học. Thậm chí trong nhiều bài đ
giảng của ông có sự theo dõi của Napoleon.

Việc sáng chế ra pin mang lại cho Volta 
tiếng t m lừng lẫy, nhưng ông dường như thích một ă
cuộc sống yên bình hơn nên sớm từ bỏ hầu hết các 
nghiên cứu khoa học và công việc giảng dạy. 

Ông sống những n m cuối ời trong một ă đ
ngôi nhà ở vùng nông thôn. Ông qua ời ngày đ
5/3/1827, thọ 82 tuổi. Sau khi qua đời, chân dung 
Volta đ được in trên các tờ tiền và tem để tưởng ã 
nhớ đến công lao của ông. Tên ông được dùng để 
đặt cho đơn vị điện thế, volt (V). ■

* Thành thật
Ông khách ịnh gây cảm tình với cậu con đ

trai chủ nhà nên hỏi cậu ta:
- Này anh bạn trẻ, anh bạn thích ọc thơ đ

lắm hả?
- Cháu không chịu nổi cái việc ọc thơ - đ

Cậu bé thành thật áp - Nhưng mẹ cháu lại cứ bắt đ
cháu phải ọc thơ mỗi khi mẹ cháu muốn khách đ
khứa mau ra về...

Vui Cöôøi
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Các triệu chứng đau tim có 
thể bị nhầm với bệnh cúm

Khó thở, buồn nôn, đau đầu nhẹ, 
chóng mặt, ớn lạnh là những dấu 
hiệu cảnh báo cơn đau tim nhưng 

cũng dễ bị nhầm lẫn thành cảm cúm thông thường.
Thông thường, không ai có thể liên tưởng 

ra mối quan hệ giữa nhiễm trùng cúm và đau tim. 
Nguyên nhân là bệnh cúm do virus tấn công hệ hô 
hấp bao gồm mũi, họng và phổi, trong khi đó, đau 
tim xảy ra khi một phần cơ tim không nhận đủ máu.

Tuy nhiên, nhiều người đã liệt kê ra các 
triệu chứng ban đầu thường tưởng nhầm là cúm 
nhưng sau đó được chẩn đoán cơn đau tim. Trong 
báo cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), một 
trong những người từng sống sót sau cơn đau tim là 
Liz Johnson, giáo viên dạy toán lớp 7.

Johnson chưa bao giờ bị huyết áp hoặc 
cholesterol cao và không có tiền sử gia đình về 
bệnh tim, đột nhiên gặp phải các triệu chứng mà cô 
nghĩ là bị cúm. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số 
kiểm tra, các bác sĩ phát hiện cô bị đau tim.

Thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy đã 
xảy ra. Điều đó cho thấy các chuyên gia cảnh báo 
không nên coi nhẹ triệu chứng giống cúm, đặc biệt 
nếu chúng kéo dài hoặc phát sinh cùng với nhiều 
triệu chứng khác của cơn đau tim.

Buồn nôn
Theo  buồn nôn và các vấn đề India Times,

tiêu hóa khác thường gặp khi bị cúm. Nó có thể đi 
kèm với các triệu chứng khác bao gồm sốt cao, 
nhức đầu, đau cơ, ho, đau họng và mệt mỏi.

Tương tự, với cơn đau tim, buồn nôn lại là 
một trong những triệu chứng phổ biến, đặc biệt ở 
phụ nữ. Điều này là do các tế bào cơ tim bị hoại tử, 
thiếu máu cục bộ và tổn thương từ những vùng bị 
nhiễm trùng giải phóng axit lactic, axit pyruvic và 
chất chuyển hóa khác.

Các chất chuyển hóa và axit này ảnh hưởng 
thụ thể ngoại vi thần kinh tự chủ của những vùng bị 
nhồi máu, dẫn đến buồn nôn và nôn.

Ảnh minh họa
Đau đầu nhẹ hoặc chóng mặt
Đây có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hoặc 

đột quỵ. Nhưng nó cũng là một trong những triệu 
chứng khi bị nhiễm virus như cúm. Người bệnh có 

thể không cảm nhận được rõ ràng yếu tố này và 
thường bị đau đầu dai dẳng.

Tuy nhiên, mặc dù bệnh cúm có thể được 
kiểm soát tại nhà, nếu bạn cảm thấy đó là dấu hiệu 
của cơn đau tim, hãy tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay 
lập tức. Đặc biệt, cách tốt nhất để phân biệt sự khác 
biệt là theo dõi các dấu hiệu khác của cơn đau tim 
như khó thở, sưng chi, thường xuyên mệt mỏi hoặc 
đau ngực.

Ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi nhiều
Đổ mồ hôi lạnh hoặc ớn lạnh có thể là một 

trong những dấu hiệu đầu tiên cảnh báo cơn đau 
tim. Nếu những điều này xảy ra gần như ngay lập 
tức sau khi bị đau ngực tột độ, khó thở và tim đập 
nhanh, tốt nhất bạn nên đi cấp cứu ngay.

Tuy nhiên, đổ mồ hôi lạnh cũng có thể là 
cảm cúm. Với trường hợp này, người bệnh sẽ bị 
đau cơ, ớn lạnh và đổ mồ hôi sau khi xuất hiện cơn 
sốt.

Khó thở
Hầu hết trường hợp nhiễm cúm nghiêm 

trọng có thể bị thở gấp hoặc khó thở, kèm theo đau 
ngực, chóng mặt và co giật. Tuy nhiên, những 
trường hợp này hiếm khi xảy ra.

Trong khi đó, với đau tim, khó thở thường 
là dấu hiệu điển hình. Một người có thể bị đau 
ngực, cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu.

Mệt mỏi, kiệt sức
Nhiều lý do xảy ra phía sau cảm giác mệt 

mỏi hoặc kiệt sức nói chung. Tuy nhiên, lý do đáng 
quan tâm nhất gây mệt mỏi là một cơn đau tim. Cơn 
đau tim có thể gây kiệt sức do tim làm việc căng 
thẳng hơn, đặc biệt là khi cơ quan này phải cố gắng 
rất nhiều để bơm máu.

Nhưng bên cạnh đó, mệt mỏi đột ngột, quá 
mức là một trong những triệu chứng sớm nhất của 
bệnh cúm. Nó có thể xuất hiện trước các triệu 
chứng khác. Các chuyên gia khuyên bạn nên đến 
gặp bác sĩ nếu có các triệu chứng liên quan khác 
của cơn đau tim.

AHA cho biết khía cạnh quan trọng của 
việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch là kiểm soát 
lối sống và yếu tố nguy cơ, chẳng hạn chất lượng ăn 
uống, hoạt động thể chất, hút thuốc, chỉ số khối cơ 
thể (BMI), tổng lượng cholesterol hoặc glucose 
trong máu.

Cùng với đó, việc kiểm tra sức khỏe 
thường xuyên là rất quan trọng, đặc biệt là điện tâm 
đồ, kiểm tra gắng sức của tim, siêu âm tim hoặc 
siêu âm áp lực tim, chụp mạch vành. Ngoài ra, 
AHA cũng khuyên bạn nên kiểm tra huyết áp, 
cholesterol và lượng ường trong máu thường đ
xuyên. ■

Thói quen ngủ làm giảm 
tuổi thọ

Những nghiên cứu khoa học mới 
đây đã chỉ ra người có thói quen 
làm “cú đêm” không chỉ gặp các 

vấn đề tâm lý mà còn có nguy cơ tử vong sớm hơn 
10% so với người đi ngủ sớm.

Mỗi người có một thói quen về thời gian 
ngủ khác nhau. Một số người thích ngủ sớm và dậy 
sớm. Nhiều người khác có sở thích thức khuya và 
dậy muộn hơn vào buổi sáng. Theo một nghiên cứu 
mới đây trên , thói quen tưởng chừng Science Daily
như vô hại này lại có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Theo nghiên cứu mới đây của bệnh viện 
Northwestern Medicine ở Chicago, Mỹ, và Đại 
học Surrey ở Anh, “cú đêm” có nguy cơ tử vong 
sớm hơn 10% so với người dậy sớm. 

Trong số gần 500.000 người tham gia khảo 
sát, 10% trong số đó có nhiều khả năng chết trong 
khoảng sáu năm rưỡi. Một trong những nguyên 
nhân là người thức khuya vẫn phải sinh hoạt ban 
ngày theo lịch trình vốn dành cho người dậy sớm.

Phát biểu trên , bà Kristen Science Daily
Knutson, đồng tác giả nghiên cứu kiêm phó giáo sư 
Thần kinh học tại Đại học Northwestern, giải 
thích: “Việc cố gắng dậy sớm ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe của người có thói quen thức khuya. Đồng 
hồ sinh học của họ không thích ứng được với môi 
trường bên ngoài”.

Bà nói thêm thức khuya còn dẫn tới tình 
trạng căng thẳng, ăn uống sai nhịp sinh học cơ thể, 
ít luyện tập thể dục, thiếu ngủ, ngủ không sâu, thậm 
chí sử dụng ma túy hoặc rượu.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Chronobiology International, các nhà khoa học 
kết luận những người thường xuyên thức đêm có tỷ 
lệ mắc bệnh tiểu đường, rối loạn tâm lý và rối loạn 
thần kinh cao hơn.

433.268 người trong độ tuổi từ 38 đến 73 
tuổi đã tham gia khảo sát về thói quen ngủ của 
mình. Kết quả cho thấy người luôn dậy sớm chiếm 
27%, người thường dậy sớm chiếm 35%, thường 
ngủ muộn chiếm 28% và 9% luôn thức khuya.

Các nhà khoa học đã điều chỉnh các vấn đề 
sức khỏe có thể xảy đến với “cú đêm” tuy nhiên họ 
phát hiện ra nguy cơ tử vong vẫn cao hơn 10%.

Giáo sư Malcolm von Schantz, Đại học 
Surrey, cho biết: “Đây là một vấn đề sức khỏe cộng 
đồng không thể bỏ qua được nữa. Chúng ta cần 
nghiên cứu thêm về phương pháp hỗ trợ người có 
thói quen thức khuya thích nghi với việc đồng bộ 
nhịp sinh học với lịch sinh hoạt thông thường .”

Phó giáo sư Knutson cho biết người ta tin 
rằng di truyền và môi trường đều đóng vai trò quan 
trọng trong việc hình thành thói quen thức khuya 
hay ngủ sớm của mỗi người. 

Điều này có nghĩa liên quan đến thói quen 
ngủ, con người có thể kiểm soát phần nào nhưng 
cũng có khía cạnh mà chúng ta bất lực.

Bà khuyên mỗi người nên cố gắng duy trì 
giờ đi ngủ đều đặn và làm mọi việc sớm hơn trong 
ngày. Bên cạnh đó, vị chuyên gia đề xuất các công 
ty áp dụng giờ làm việc linh hoạt hơn nhằm tạo 
điều kiện cho những ngư  ■ời thuộc tuýp “cú đêm”.
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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Beltway 8

9330 Summerbelt
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

TMCT-1500 (3m)

A+ COMPUTECH LLC
* Laép ñaët heä thoáng SECURITY CAMERA
- Xem moïi luùc moïi nôi qua computer hoaëc SMART PHONE

* Söõa chöõa COMPUTER
- Dieät VIRUS - Baûo veä thoâng tin caù nhaân
- Networking

* WEBSITE design cho caù nhaân, cô sôû thöông maïi, eCommerce

281-652-8534
11746 Bellaire Blvd, Houston TX 77072 

contact@apluscomputech.net          |       www.apluscomputech.net 

- Taëng LED monitor vaø wireless mouse
 cho boä 4 camera

-Taëng theâm 2 camera cho boä 6 camera 

KHUYEÁN MAÕI ÑAËC BIEÄT

FREE ESTIMATE
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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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