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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 ngaøy

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Điều Trị Tại Văn Phòng, 
Không Đau, Về Trong Ngày

Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả
Hầu hết các chi phí
do bảo hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid
Before After

Before After

3100 Wilcrest Dr. Suite 130, Houston, TX 77042

Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:Trieäu chöùng:
Chaân naëng, moûi ñau, nhöùc, 
teâ buoát, söng, khoâ, ngöùa, 
gheû lôû, chaûy maùu, nhieãm truøng

Chuoät ruùt, chaân khoâng yeân

Caûm giaùc chaâm chít ôû chaân 
nhö coù kieán boø

Veát thöông khoâng laønh

Da chaân ñoåi maøu

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïchChuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP  
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SÖÙC KHOEÛ

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù phoøng Wax, 

phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Veà höu sôùm (semi retired) caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch vuï: Toùc, 

Nails, Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû coù theå laø cuûa baïn 

vôùi giaù $165k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch vuï vaø cho thueâ choã laøm. 

Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå sôû höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc 

cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tie äm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng 

deã thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 

4 baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. 

Ñaày ñuû vaøo laøm ngay. Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525

NEW

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, khu 
mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 45 North 
gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + Beltway 

8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 1,000 sqft. Giaù thueâ 

$2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông löôïng. 

Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

Các món ăn vặt không lành mạnh, 
tại sao chúng ta vẫn mê

Nhiều người ăn đồ ăn vặt dù biết chúng có hại. 
Các nhà tâm lý học cho biết lý do bao gồm 
thói quen, các mối liên hệ sâu xa và sự thèm 

muốn chất béo từ thời nguyên thủy.
Cơ thể Morgan Hines, nhà báo của USA Today, 

không dung nạp lactose và cô biết mình nên theo dõi cẩn 
thận lượng cholesterol, nhưng cả 2 điều này đều không thể 
ngăn cô khỏi món tráng miệng bằng phô mai hoặc kem.

Trong khi ăn, cô biết rằng những lựa chọn của cô 
không có lợi cho tương lai. Cô luôn cảm thấy tội lỗi sau đó, 
nhưng vẫn tiếp tục lặp lại chu kỳ này.

Cô không biết tại sao mình cứ làm thế. Cô thề rằng cô 
sẽ dừng lại. Không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ: “Mình sẽ 
không ăn thêm bất kì miếng phô mai nào nữa” hoặc “Mình 
sẽ tránh xa đường”. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn thèm 
ăn những thứ cô không nên ăn. Cô không phải người duy 
nhất chật vật với điều này. Khi cô chia sẻ vấn đề trong quá 
trình ra quyết định của bản thân lên Twitter, nhiều người 
cũng chia sẻ câu chuyện của họ về các loại thực phẩm họ 
ăn dù được khuyến cáo là tránh xa chúng.

Zach Honig viết rằng dẫu biết mình dễ bị gout, anh ấy 
vẫn thưởng thức rượu vang đỏ, thức ăn chứa hàm lượng 
chất béo cao và bia. Anh nói: “Tôi chỉ đối phó với các cơn 
gout khi chúng xuất hiện mà thôi”.

Giống như cô, Victoria M. Walker, từ chối việc bỏ các 
sản phẩm từ sữa. Một người dùng khác cũng trả lời rằng họ 
bị u nang và không nên uống cà phê, nhưng đôi khi họ vẫn 
uống vì nó mang lại sự thoải mái. Tại sao chúng ta tiếp tục 
ăn thực phẩm mình không nên ăn?

Chưa có câu trả lời chính xác. Lý do để mọi người 
chọn đồ ăn phụ thuộc vào từng cá nhân, hoàn cảnh và các 
yếu tố khác nhau.

Ảnh minh họa
Bộ não không lý trí
David Creel, nhà tâm lý học, chuyên gia dinh dưỡng 

đã được cấp phép bởi Viện chuyển hóa và chuyên khoa béo 
phì Cleveland Clinic ở Mỹ, cho biết tất cả các loại thực 
phẩm đều có thể tạo nên chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhưng chúng ta vẫn chọn ăn nhiều thực phẩm kém 
lành mạnh ngay cả khi thấy trước hậu quả tiêu cực như đau 
bụng hoặc mức cholesterol cao.

Ông Creel nói: “Một số người thực sự nghĩ về điều đó. 
Họ có thể phân tích mặt lợi, hại của hành động với các câu 
hỏi như tôi sẽ nhận được gì từ điều này? Tôi phải trả giá gì? 
Và họ đưa ra quyết định dựa trên điều đó”.

Nhưng đó không phải là cách bộ não của tất cả chúng 
ta hoạt động. Đối với người khác, thói quen đóng vai trò 
then chốt. Rất nhiều người chỉ làm những gì quen thuộc 
với họ và không suy nghĩ nhiều.

Ông Creel nói: “Từ những người nghiên cứu não bộ, 
chúng tôi biết có 2 yếu tố thúc đẩy khác nhau: chúng ta 
thích đồ ăn đó và chúng ta thèm muốn nó”.

Cả 2 đều quan trọng. Nếu ai đó đang có cảm giác thèm 
ăn, thì đó là trải nghiệm “muốn”. Nó tương tự khi ai đó hút 
thuốc và được hỏi họ có thích hút thuốc không. Họ có thể 
không “thích”, nhưng họ có “thèm” thuốc. Một số trạng 
thái cảm xúc nhất định cũng khiến bạn thèm ăn các loại 
thực phẩm cụ thể.

Trải nghiệm “thích” xuất hiện sau khi ăn hoặc trải 
nghiệm món ăn. Ông Creel nói đôi khi, “thích” và “muốn” 
bổ sung lẫn nhau, nhưng chúng xảy ra ở các vùng não khác 
nhau.

Về mặt sinh lý học, cách chúng ta quyết định những gì 
chúng ta muốn ăn rất phức tạp. Nó cũng khác nhau tùy 
thuộc vào đối tượng.

Sự cám dỗ
Thực phẩm có mùi vị ngon và có vẻ “hứa hẹn” sẽ hấp 

dẫn nhiều người.
Charles Spence, giáo sư tâm lý học thực nghiệm tại 

Đại học Oxford, Vương quốc Anh cho biết: “Lý do chúng 
ta tiêu thụ những thứ mà chúng ta không nên thường do 
chúng ta bị thu hút bởi mùi hoặc hương vị. Thật khó để 
cưỡng lại sự cám dỗ của đường, muối hoặc chất béo”.

Một phần lý do tại sao thức ăn ngon cũng dựa trên mối 
liên hệ giữa chúng ta với những thực phẩm đó.

Ví dụ cách chúng ta xác định thực phẩm nào là an toàn 
dựa trên liên tưởng. Ông Creel gắn liền bánh quy bơ tự làm 
tại nhà với hình ảnh bà của mình. Điều kiện từ quá trình 
nuôi dạy của chúng ta góp phần vào cách chúng ta liên 
tưởng thức ăn và thời điểm chúng ta muốn ăn chúng.

Giáo sư Spence nói con người có xu hướng ưu tiên 
những gì xảy ra trong hiện tại hơn tương lai. Mọi người có 
thể bị thu hút nhiều bởi những thực phẩm có hương vị tuyệt 
vời bởi vì chúng ta đánh giá cao điều đó hơn.

Theo giáo sư Spence, cách chúng ta chọn những gì 
chúng ta ăn cũng liên quan đến lịch sử và sự tiến hóa của 
loài người. Bộ não của con người chú ý nhiều hơn đến 
những thực phẩm giàu năng lượng, đặc biệt là thực phẩm 
giàu chất béo. Ông cho rằng chúng ta đã tiến hóa để não 
cảm thấy những thực phẩm đó hấp dẫn vì tại một thời điểm 
nào đó, loài người rất cần chúng để tồn tại.

Từ lâu, có lẽ con người phải vật lộn để tìm đủ thức ăn. 
Nhưng hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang sống 
trong một “môi trường thức ăn phong phú”.

Giáo sư Spence nói: “Bộ não phát triển để nuôi 
dưỡng, kiếm ăn và quan hệ tình dục. Tất cả chúng ta đều 
khó có thể kiểm soát cái gọi là những ham muốn cổ xưa”.

Làm thế nào để tự cứu mình?
Ông Creel thường khuyến khích bệnh nhân nên tạm 

dừng trước khi hành động và cân nhắc lựa chọn của họ. 
Không phải xem xét thứ này “bị cấm” hay không mà coi đó 
là 2 lựa chọn với kết quả khác nhau.

Ông giải thích nếu chúng ta tự nhủ “Tôi nên ăn cái 
này”, “Tôi không nên ăn cái kia” thì khả năng cao là chúng 
ta sẽ không thể làm theo những gì mình dự tính.

Ví dụ, nếu chúng ta nói với chính mình “Tôi nên ăn 
một quả táo” và “Tôi không nên ăn bánh ngọt”, bạn ăn quả 
táo và cảm thấy mình bỏ lỡ chiếc bánh, hoặc ăn bánh và 
cảm thấy tội lỗi vì bạn không ăn táo.

Nhưng nếu bạn xem xét các loại thực phẩm như 
những lựa chọn và cân nhắc kết quả, hành động của bạn có 
thể sẽ thay đổi.

Ông Creel gợi ý thay đổi từ “nên” thành “có thể” cho 
phép bạn tự do đưa ra quyết định mà không phải cảm thấy 
tội lỗi.

Nếu bạn “có thể” ăn một quả táo hoặc bạn “có thể” ăn 
bánh, thì quyết định của bạn sẽ như sau: bạn có thể chọn ăn 
một quả táo mà bạn nghĩ rằng mình sẽ thích, hoặc bạn có 
thể chọn thưởng thức chiếc bánh vì nó là loại bánh bạn 
yêu. Bạn không có cảm giác tội lỗi vì bạn đã quyết định 
một cách có ý thức rằng việc ăn chiếc bánh là xứng đáng.

Đưa ra quyết định có cân nhắc không chỉ giúp loại bỏ 
cảm giác tội lỗi mà còn khiến bạn tránh những lựa chọn 
kém lành mạnh hơn cũng như giúp bạn thưởng thức tất cả 
các loại thức ăn ngon miệng hơn.

Ông Creel chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ rằng nó thực sự có 
thể giúp ích cho cả 2 mặt của vấn đề khi vừa giúp mọi 
người không tiêu thụ quá nhiều thực phẩm không lành 
mạnh, vừa thúc đẩy việc ăn uống thực phẩm lành mạnh 
hơn”. ■ 

Cholesterol cao nhưng thèm đồ ăn 
nhanh, đây là 4 lựa chọn cho bạn

Mức cholesterol cao có thể dẫn đến các bệnh 
lý nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ. Việc 
thay đổi chế độ và thói quen ăn uống giúp 

cải thiện đáng kể mức cholesterol trong cơ thể.
Người đang phải kiểm soát cholesterol nhưng vẫn 

hứng thú với đồ ăn nhanh phải lựa chọn loại thực phẩm nào 
để vừa giúp thỏa mãn cơn thèm đồng thời giảm mức 
cholesterol trong cơ thể?

Bà Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả 
cuốn sách Cẩm nang dinh dưỡng thể thao, cho biết: “Một 
trong những nguyên nhân chính khiến cholesterol cao là 
lượng chất béo bão hòa hấp thụ cao. Chất này thường được 
tìm thấy trong thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ".

Trang Eat This, Not That gợi ý các loại đồ ăn nhanh 
giúp thay đổi thực đơn cho những người đang phải điều 
chỉnh chế độ ăn uống và theo dõi mức cholesterol.

Chọn yến mạch hoặc bánh mỳ với ngũ cốc nguyên 
hạt

Yến mạch là một siêu thực phẩm làm giảm 
cholesterol nổi tiếng. Chuyên gia gợi ý bạn nên chọn bánh 
ăn sáng như bánh quy bơ, bánh sừng bò ăn cùng yến mạch 
hoặc các loại hạt, trái cây.

Các thực phẩm này chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp 
cung cấp phytosterol có cấu trúc tương tự như cholesterol 
và giúp giảm cholesterol bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ 
của cholesterol trong thành ruột. Bạn có thể lựa chọn món 
khác như ăn sáng với bánh muffin nguyên hạt kèm thịt 
xông khói cũng chứa nhiều chất béo bão hòa tốt.

Canxi, magie và kali cũng là các chất dinh dưỡng 
được tìm thấy trong các loại hạt, có thể làm giảm huyết áp 
và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Thay thế khoai tây chiên bằng trái cây
Một cách đơn giản khác để theo dõi mức cholesterol 

khi bạn gọi đồ ăn nhanh là ưu tiên các loại trái cây. Theo 
chuyên gia dinh dưỡng, nếu muốn giảm lượng chất béo 
bão hòa xấu, bạn hãy thay thế khoai tây chiên bằng trái cây 
vì trái cây ít calo hơn. Đồng thời, các loại trái cây chứa 
nhiều chất xơ góp phần giúp cơ thể giảm hấp thụ 
cholesterol.

Chọn đồ nướng thay vì chiên rán
Cách kiểm soát mức cholesterol đáng kể khác là thay 

thế đồ ăn nhanh từ chiên sang nướng. Ví dụ, bạn nên chọn 
bánh mì gà nướng ăn thay vì bánh mì gà chiên với dầu mỡ 
hoặc chọn salad gà nướng với dầu giấm thay thế sốt trứng 
gà hoặc sốt kem trứng vì thịt nướng có tổng lượng chất béo 
bão hòa thấp hơn.

Burger size nhỏ, nhân rau
Nếu thèm ăn bánh mì kẹp, bạn hoàn toàn có thể ăn một 

chiếc cỡ trẻ em hoặc bằng một phần tư cỡ tiêu chuẩn, 
không dùng với sốt trứng gà, sốt kem, thịt xông khói và các 
món phụ như khoai tây chiên, thay thế nhân bánh bằng rau 
diếp và cà chua.

Bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn cơn thèm ăn trong khi 
vẫn giữ được lượng chất béo bão hòa và lượng đường khi 
thay đổi cách chế biến. ■
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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

792-2015/1583

Baùn Tieäm Röôïu

Caàn baùn tieäm röôïu giaù $95,000 coäng tieàn haøng. 

Rent $2,400.

Neáu thaät loøng muoán laøm chuû coâng vieäc ít 

giôø, thu nhaäp oån ñònh.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-746-0683

NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 S 

Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, good 

location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

SÖÙC KHOEÛ

NEW

854-2022/1590

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ (Bellaire, gaàn chôï Myõ Hoa) nhaø ôû 

Bellaire vaø Howell Sugarland. Ñoái dieän chuøa Lieân 

Hoa, coù tröôøng hoïc ngay ñaàu ñöôøng, nhaø coù 5 

phoøng nguû, 3 phoøng taém, nhaø loùt gaïch, môùi sôn laïi.

Bellaire, Gaàn Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: 832-289-9273

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, caàn baùn. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. Tieäm income cao, 

giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït ñoäng 

laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 sqft. Toïa laïc 

59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

Đừng vứt thuốc hết hạn đi, 
mang ra vườn sẽ biết vườn thành 
thảm hoa, tiền triệu khó mua được

Nhiều người trong thời gian rảnh rỗi luôn 
muốn trồng một vài chậu cây trong nhà, 
làm xanh ngôi nhà của họ. 

1. Vitamin C
Vitamin C là loại thuốc quen thuộc hầu như trong 

nhà ai cũng có và bỏ quên đến khu chúng hết hạn. Nếu nhà 
bạn cũng có thì đừng vội vứt nó đi, loại thuốc này có thể 
dùng để trồng cây cảnh tốt ngang phân bón. Việc sử dụng 
vitamin này để trồng hoa giúp rễ cây ăn sâu vào đất, hút 
chất dinh dưỡng từ đất hiệu suất cao hơn, hoa sẽ nở nhiều 
hơn.

Cách dùng rất đơn giản, mang những viên thuốc 
vitamin C đã hết hạn, nghiền thành bột rồi ủ vào trong 
nước, khuấy đều rồi đổ lên rễ cây cảnh, rễ cây sẽ hấp thụ từ 
từ.

Tưới nước có chứa vitamin C cho cây cảnh trong 
thời kỳ ra hoa sẽ giúp hoa nở lâu và nhiều hơn. Nó cũng có 
thể ngăn ngừa sâu bệnh và tránh vàng lá.

2. Vitamin B1 
B1 hay còn gọi là Thiamine, một nguyên tố vi 

lượng có ích cho cả sức khỏe con người và quá trình sinh 
trưởng của cây trồng. Khi đó, loại vitamin này được xem 
như một chất xúc tác tạo điều kiện để cây hấp thụ, chuyển 
hóa dinh dưỡng cũng như đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thống điều hòa cơ bản của các loại thực vật.

Thực chất, vitamin B1 đã được phát hiện là có vai 
trò đáng kể với cây trồng từ kết quả thí nghiệm tích cực của 
rễ cây trong những năm 1930. Vào năm 1938, dưới sự giúp 
đỡ của B1, những bông hoa hồng và hoa thủy tiên trong 
vườn được khỏe mạnh, to lớn, ra hoa rực rỡ hơn đã khiến 
loại chất này dần phổ biến với các nhà vườn.

Cụ thể, vitamin B1 có tác động tích cực với rễ, giúp 
rễ cây nhanh phát triển và sinh trưởng, nhất là với những 
loại cây mới được đưa vào chậu, mới thay giá thể, cây 
trồng thủy canh,... Khi đó, cây sẽ nhanh chóng thích nghi 
với môi trường mới cũng như hấp thụ dinh dưỡng được 
cung cấp trong đất.

Sự trao đổi các sắc tố diệp lục của lá cây cũng được 
thúc đẩy nhờ vitamin B1, giúp cho lá cây được tươi xanh 
hơn. Bên cạnh đó, tưới B1 cho cây còn có một lợi ích đặc 
biệt, đó là khả năng giải độc. Khi cây có triệu chứng ngộ 
độc dinh dưỡng hay do các thuốc bảo vệ thực vật, B1 sẽ 
giúp giải các độc tố đó cũng như tạo khả năng đề kháng, 
ngăn ngừa độc xâmּ  hạiּ .

3. Vitamin B12
Vitamin B12 là một loại thuốc quen thuộc, khi 

được pha thành dung dịch để tưới cây cảnh, nó hoàn toàn 
có thể bổ trợ những chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự tăng 
trưởng của cây cảnh.

Phân bón B12 rất an toàn cho cây và thích hợp 
dùng để giải độc cho cây khi cây bị ngộ độc phân, thuốc; 
cây cần phục hồi sau đợt điều trị sâu bệnh; cây sau một thời 
gian vận chuyển đường xa. Vitamin B12 trong phân bón 
B12 giúp cây được giải độc, phục hồi nhanh chóng và sản 
sinh ra tế bào mới. ■ 

Những người ngủ ngáy có nguy 
cơ bị ung thư cao hơn

Theo một nghiên cứu mới, người ngủ ngáy 
dễ hình thành cục máu đông trong tĩnh 
mạch và có thể đe dọa tính mạng. Họ cũng 

có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.
Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là chứng rối loạn 

giấc ngủ ảnh hưởng hàng triệu người Mỹ mỗi năm. Biểu 
hiện của tình trạng này là ngáy to, thở hổn hển và buồn ngủ 
vào ban ngày.

Các triệu chứng xuất hiện do tắc nghẽn đường hô 
hấp khi ngủ, dẫn đến ngừng thở suốt đêm. Trong một 
nghiên cứu được trình bày tại hội nghị y tế ở Barcelona, 
Tây Ban Nha ngày 5/9, nhóm chuyên gia ở Thụy Điển cho 
biết ngủ ngáy có liên quan nguy cơ ung thư cao hơn.

Kết quả này được đưa ra sau khi nhóm phân tích 
62.811 bệnh nhân trong 5 năm kể từ khi họ điều trị chứng 
rối loạn này. Nhóm tác giả phát hiện những người mắc 

chứng rối loạn nặng có nguy cơ hình thành cục máu đông 
trong tĩnh mạch cao hơn. Đây là tình trạng có thể đe dọa 
tính mạng.

Các tình nguyện viên được phân thành 2 nhóm. 
Một nhóm gồm 2.093 bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi 
ngủ và được chẩn đoán ung thư trước khi được chẩn đoán 
mắc bệnh. Nhóm còn lại là đối chứng, bị rối loạn giấc ngủ 
nhưng không mắc ung thư. Nghiên cứu đo số lần rối loạn 
nhịp thở mà bệnh nhân gặp phải khi ngủ và cho điểm họ 
trên chỉ số ngưng thở (AHI). Họ cũng xem xét số lần nồng 
độ oxy trong máu giảm 3% trong ít nhất 10 giây mỗi giờ. 
Đây là chỉ số khử bão hòa oxy (ODI).

Ảnh minh họa
Các nhà nghiên cứu cũng tính đến những yếu tố 

như trọng lượng cơ thể, vấn đề sức khỏe khác và tình trạng 
kinh tế xã hội. Theo kết quả, bệnh nhân ung thư thường bị 
gián đoạn giấc ngủ nhiều hơn và chứng ngưng thở khi ngủ 
(biểu hiện là ngủ ngáy) nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt, nhóm có chỉ số khử bão hòa oxy cao hơn 
ở bệnh nhân ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, u hắc tố 
ác tính. Tiến sĩ Andreas Palm, cố vấn cao cấp tại Đại học 
Uppsala, Thụy Điển, kết luận người bị ngưng thở khi ngủ 
có nguy cơ ung thư cao hơn. “Nhưng vẫn chưa rõ liệu điều 
này có phải do căn bệnh gây ra hay không hay do nhiều yếu 
tố liên quan như béo phì, bệnh chuyển hóa và các yếu tố lối 
sống”.

Ông Palm nói thêm: “Mối liên hệ giữa ngưng thở 
khi ngủ và ung thư ít được quan tâm như mối liên hệ với 
các bệnh về tim, mạch máu, kháng insulin, bệnh tiểu 
đường và gan nhiễm mỡ. Do đó, cần có thêm nhiều nghiên 
cứu và chúng tôi hy vọng công trình này sẽ khuyến khích 
các nhà nghiên cứu khác”.

Ngủ ngáy có liên quan tình trạng thiếu oxy vào ban 
đêm. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, nước này có khoảng 30 
triệu người bị ngưng thở khi ngủ, nhưng chỉ khoảng 6 triệu 
ca được chẩn đoán. Những người thừa cân, béo phì, mắc 
bệnh tiểu đường, hút thuốc hoặc uống nhiều rượu là nhóm 
có nguy cơ cao nhất. ■ 

Bị bệnh gút có nên uống cà 
phê?

Những người bị bệnh gút có nên uống cà 
phê không là băn khoăn của nhiều người.

Bệnh gút (hay có tên gọi khác là thống phong) - 
một loại bệnh viêm khớp thường gặp - do rối loạn chuyển 
hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể. Bệnh xảy ra do tăng sản 
xuất acid uric nội sinh, giảm đào thải acid uric ở thận, hoặc 
do ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều purin như các loại 
thịt đỏ và hải sản.

Bệnh gút là một trong những bệnh không thể chữa 
khỏi hoàn toàn. Tùy theo giai đoạn bệnh mà bác sĩ chỉ định 
dùng thuốc để hạ nồng độ axit uric trong máu. Chế độ ăn 
uống và sinh hoạt quyết định rất nhiều trong quá trình điều 
trị.

Vậy bệnh gút uống cà phê được không?
Câu trả lời là có. Cà phê tác dụng và ảnh hưởng tới 

sức khỏe như thế nào là mối quan tâm được con người đặc 
biệt chú ý trong thời gian dài và đến hiện tại.

Vào thế kỷ17, tại châu Âu, cà phê được xác định 
giúp hỗ trợ tiêu hóa và điều trị bệnh gút. Đối với bệnh gút, 
nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, cà phê có thể giúp làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh gút, nhưng hiệu quả tùy thuộc vào 
giới tính.

Từ những số liệu nghiên cứu có thể rút ra kết luận, 
việc mỗi ngày sử dụng khoảng 4 tách cà phê sẽ giúp làm 
giảm nồng độ của acid uric và giảm tỷ lệ của mắc bệnh gút. 
Các kết quả nghiên cứu thấy rằng, không phải là hoạt chất 
caffeine mà là một chất khác trong cà phê là chlorogenic 

acid có tác dụng giúp chống lão hóa, tác động tới nguy cơ 
mắc bệnh gút. Vẫn cần phải có nhiều nghiên cứu khác để 
tìm ra hoạt chất nào trong cà phê giúp ngăn ngừa nguy cơ 
mắc bệnh gút, tuy nhiên với kết quả trên, những người 
đang mắc bệnh gút và sử dụng cà phê hàng ngày có thể yên 
tâm hơn.

Thực tế, uống cafe tốt cho người bệnh gút. Cà phê 
khi được sử dụng vào cơ thể có thể làm tăng độ hòa tan của 
acid uric có trong nước tiểu. Các hoạt chất polyphenol 
trong cà phê giúp cải thiện được tính thẩm thấu của tế bào 
để các chất chuyển hóa oxy hóa có trong tế bào được thải ra 
ngoài một cách hiệu quả và kịp thời. Từ đó sự cân bằng 
giữa chức năng bài tiết trong cơ thể và lượng acid uric 
được điều chỉnh.

Vì vậy, uống cà phê đúng cách sẽ có lợi cho việc 
làm giảm nồng độ của acid uric trong máu và cho quá trình 
bài tiết của nước tiểu. Tuy việc uống cà phê có rất nhiều lợi 
ích đối với cơ thể đặc biệt ở trên bệnh nhân gút, giúp ngăn 
ngừa nguy cơ bùng phát cơn gút, thì cũng đã có nghiên cứu 
chỉ ra rằng, việc sử dụng cà phê quá nhiều có thể gây ra các 
tác dụng ngược.

Khi sử dụng 5 tách cà phê trở lên, lượng acid 
chlorogenic ảnh hưởng đến gan, kích thích sự bắt đầu tích 
tụ mỡ của các tế bào. Khi hấp thụ quá nhiều một lượng lớn 
caffeine trong cà phê có thể dẫn đến tình trạng tim đập 
nhanh, huyết áp cũng tăng lên và kèm theo sự xuất hiện của 
nhiều hiện tượng khác như: sốt ruột, nôn nóng, ù tai, bất an 
và chân tay run. ■  

Những lời nói dối vô hại giúp 
cải thiện mối quan hệ với bạn đời

Có lẽ việc hoàn toàn trung thực không phải 
là điều cần thiết nhất trong một mối quan 
hệ tình cảm.

Các nhà nghiên cứu từ đại học Connecticut, đại 
học Indiana và đại học Duke đã phát hiện ra rằng việc nói 
dối có thể thực sự củng cố và cải thiện mối quan hệ với bạn 
đời. Tuy nhiên, những lời nói dối được đề cập đến là những 
lời nói dối nhỏ, vô hại và có thể khiến cuộc sống trở nên ui 
vewr hơn.

Theo điều tra, một số người thừa nhận cảm thấy tội 
lỗi khi chi tiêu nhiều hơn so với những gì đã nói với bạn 
đời. Điều này khiến họ mong muốn dành thời gian cho đối 
phương nhiều hơn để bù đắp cho lời nói dối nhỏ của mình. 
Trên thực tế, 90% mọi người thừa nhận không hoàn toàn 
trung thực về thói quen mua sắm của mình khi đề cập đến 
bạn đời (mặc dù đối phương có lẽ không bận tâm quá 
nhiều).

“Một trong số những phát hiện yêu thích của tôi 
chính là bạn đời thường có xu hướng giữ những bí mật 
giống nhau”, đồng tác giả của nghiên cứu - Danielle Brick 
- chia sẻ với Daily Mail, “Có một cặp đôi thừa nhận bí mật 
ăn thịt trong khi cả hai đáng ra phải là người ăn chay”.

Báo cáo cho thấy lời nói dối nhỏ phổ biến nhất của 
các cặp đôi chính là khi mua sắm (chiếm 65%). Trong khi 
đó, khoảng 40% thừa nhận nói dối về thói quen ăn uống 
của mình.

“Điều khiến cho nghiên cứu này quan trọng và thú 
vị chính là việc nó có liên quan và liên hệ trong mối quan 
hệ bạn đời”, tác giả tiếp tục.

“Dự án nghiên cứu bắt đầu khi tôi chứng kiến đồng 
nghiệp của mình đang đi làm và phải vội vã về nhà vì 
chồng bị ốm và đang trên đường về. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy 
về sớm để chăm sóc chồng, tuy nhiên, thực tế là cô ấy về 
nhà sớm để khiến căn nhà bừa bộn hơn trước khi chồng về. 
Cô ấy thường bí mật thuê một người dọn dẹp và chồng cô 
ấy thì luôn nghĩ cô ấy là người đảm đang, vừa đi làm vừa 
dọp dẹp nhà cửa”, tác giả nói về nguyên nhân dẫn đến 
nghiên cứu này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ những lời nói dối nhỏ 
và vô hại mới có thể cải thiện mối quan hệ bạn đời. Với 
những chuyện quan trọng hơn, tốt nhất là cả hai nên cởi mở 
với nhau. Một chuyên gia cũng từng chia sẻ bí quyết để có 
một cuộc hôn nhân lành mạnh là quy tắc 2-2-2. Quy tắc 
này có nghĩ là hẹn hò 2 tuần/lần, cách 2 tháng/lần vào cuối 
tuần và cách 2 tuần/lần trong nhiều năm. ■  
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(713) 988-0752
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Air Conditioning
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Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Cuộc phiêu lưu của chiếc tai nghe 
bỏ quên, anh chủ chi 63 triệu tìm lại

Anh chàng theo dõi hành trình di chuyển của 
chiếc tai nghe suốt 5 tháng, sau đó đặt máy 
bay đến tận nơi để lấy lại.

Một ngôi sao truyền hình thực tế ở Anh đã kể lại câu 
chuyện đáng kinh ngạc về cách anh ấy bay 4.000 dặm để 
tìm lại chiếc AirPods mà anh đã bỏ quên trên máy bay 5 
tháng trước. Video về hành trình kỳ lạ này được đăng trên 
YouTube và đang gây sốt trên mạng xã hội.

“Việc bạn có thể theo dõi một chiếc tai nghe nhỏ bé đi 
khắp nơi trên thế giới là điều không thể tin được”, Lewis 
Ellis, 31 tuổi, nhớ lại trong đoạn video đầy cảm hứng.

Câu chuyện bắt đầu sau khi anh chàng người Anh bỏ 
quên chiếc tai nghe Apple của mình trên máy bay của hãng 
hàng không Qatar Airways bay từ Bangkok, Thái Lan đến 
Doha, Qatar.

Anh giải thích rằng phi hành đoàn không cho phép 
anh quay lại máy bay để lấy đồ bỏ quên, nhưng họ thông 
báo sẽ tìm kiếm và trả lại anh món đồ tại sân bay.

Tuy nhiên, 4 giờ sau, Ellis vẫn không thể nhận lại tai 
nghe nên anh đã rời sân bay.

Ngay khi từ bỏ hy vọng, Ellis đã quyết định kiểm tra 
vị trí của thiết bị trên ứng dụng “Tìm tôi” của Apple trên 
iPhone. Ứng dụng này sử dụng AirTags để định vị các thiết 
bị của Apple, bao gồm iPhone, iPad, iPod Touch, đồng hồ 
Apple, Mac và AirPods, thậm chí ngay cả khi chúng ngoại 
tuyến. Bằng cách sử dụng thiết bị theo dõi công nghệ tiện 
dụng này, Ellis phát hiện ra tai nghe của mình đang di 
chuyển.

Lewis Ellis bắt máy bay đi lấy lại chiếc tai nghe bỏ 
quên

“Tôi rất vui khi thấy nó được mang đi khắp thế giới 
trong vòng 5 tháng. Tôi không biết ai đang giữ nó nhưng 
AirPods của tôi đã có kỳ nghỉ của cuộc đời”.

Theo đó, Ellis đã thấy Airpods của mình bay từ Qatar 
đến Katmandu, rồi đi đến một ngôi làng trên dãy Himalaya 
có thể nhìn bao quát Nepal. Sau đó, nó đã có một chuyến đi 
ngắn đến Thái Lan trước khi quay trở lại Doha.

Ellis giải thích trong video YouTube: “Tôi đã theo dõi 

nó và chờ đợi. Tôi quyết định đã đến lúc hành động”.
Nói là làm, Ellis đặt một chuyến bay đến Doha để tìm 

lại chiếc tai nghe - một quyết định mạo hiểm vì người cầm 
có thể dễ dàng di chuyển sang nơi khác trước khi Ellis đến.

Đồng hành cùng Ellis trong chuyến đi là anh bạn Tom 
cùng với sự giúp đỡ của một người đàn ông địa phương tên 
là Karim - người đã đề nghị giúp đỡ khi nghe câu chuyện 
của Ellis.

“Nó giống như một cuộc phiêu lưu và cảm giác như 
tôi đang ở trong một bộ phim đi tìm kho báu. Tất cả đều rất 
thú vị”. Khi tìm tới tòa nhà mà chiếc tai nghe đang ở bên 
trong, Ellis đã đi từ tầng này sang tầng khác để cố gắng kết 
nối với nó qua Bluetooth vì ứng dụng chỉ phát ra tiếng bíp 
khi họ đứng cách nó trong vòng 45 feet (13,7 mét).

Một lát sau, chiếc tai nghe đã được kết nối khi Ellis và 
người bạn đứng bên ngoài một căn phòng. “Chúng tôi biết 
nó đang ở bên trong và tôi quyết tâm lấy lại nó”.

Anh nói thêm: “Tôi đã mang theo chiếc hộp với số sê-
ri trên đó để sẵn sàng chứng minh nó là của tôi”.

Tuy nhiên, mọi việc diễn ra tương đối dễ dàng và 
không có bất cứ trở ngại nào. Cả nhóm được mời vào trong 
căn hộ, nơi đang có một vài người ở đó. 

Ellis xúc động khi tìm lại được tai nghe. “Khi chúng 
tôi rời đi, một người đã nói xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng 
không sao, tôi rất vui khi tìm lại được nó”.

Khi nhìn lại, anh chàng nói rằng chuyến đi này có lẽ là 
“điều đẹp đẽ nhất” mà anh từng làm, đặc biệt là khi anh đã 
chi 2.300 bảng Anh cho việc đi lại, thuê chỗ ở và thức ăn để 
tìm lại chiếc AirPod.

Tuy nhiên, anh nói rằng anh không hối tiếc vì điều đó.
“Với số tiền đó, tôi có thể mua được nhiều chiếc 

AirPods, nhưng điều đó sẽ chẳng còn thú vị nữa. Mẹ tôi 
nghĩ tôi bị tâm thần nhưng chuyện đó thật vui!”.

Đây không phải là lần đầu tiên ai đó sử dụng ứng dụng 
Apple để bắt kẻ trộm. Vào năm 2015, cảnh sát thành phố 
New York đã sử dụng ứng dụng này để theo dõi và bắt giữ 
kẻ gian chịu trách nhiệm cho hai vụ trộm iPhone ở 2 ga tàu 
điện ngầm Manhattan khác nhau. ■ 

Bụi hồng nghìn năm tuổi, chỉ cần 
hoa nở thành phố không suy tàn? 

Bụi hoa hồng leo ở bên ngoài nhà thờ 
Hildesheim (Đức) được cho là đã nghìn năm 
tuổi. Theo truyền thuyết từ xa xưa, chỉ cần 

hoa vẫn nở, thành phố sẽ không bị suy tàn.
Mọc bên ngoài nhà thờ Hildesheim tại thành phố cùng 

tên ở bang Niedersachsen, Đức, là bụi hoa hồng leo được 
cho là đã nghìn năm tuổi. Theo truyền thuyết từ xa xưa 
được người dân kể lại, chỉ cần hoa vẫn nở, thành phố sẽ 
không bị suy tàn. 

Thật vậy, các tài liệu lịch sử ghi lại, trong Thế chiến 

thứ 2, nhà thờ bị quân đồng minh ném bom khiến bụi hoa 
hồng bị cháy nặng. Nhưng bộ rễ của cây may mắn không bị 
ảnh hưởng nên sống sót.

Chỉ 8 tuần sau đó, những chồi non mới nhú lên dưới 
mảnh vỡ. Bụi hồng lại “trỗi dậy” giữa đám tro tàn và dần 
dần mọc trở lại như trước. Và nhà thờ Hildesheim cũng 
vậy.

Được biết, nhà thờ Hildesheim do vua Louis the Pious 
thành lập vào năm 815, là nơi đặt trụ sở của giáo phận 
Hildesheim. Ban đầu, giáo phận có một vương cung thánh 
đường nhỏ với hai tháp tròn gần nhà nguyện dành riêng 
cho Thánh Cecilia. Đây là chức năng ban đầu của nhà thờ, 
cho tới khi cấu trúc như hiện tại được xây dựng vào năm 
872.

Truyền thuyết xưa kể lại, khi vua Louis the Pious đi 
săn trong rừng thì bị tách khỏi đoàn tùy tùng. Sau đó con 
ngựa cũng lạc mất. Dù cố gắng thổi tù và để kêu cứu, 
nhưng không có ai quay lại. Bị mất phương hướng và lạc, 
ông phải bơi qua sông, đi bộ một ngày cho tới khi lạc tới gò 
đất phủ đầy hoa hồng dại vốn là biểu tượng của nữ thần 
Hulda.

Tại đây, nhà vua rút trong ngực, lấy ra chiếc hộp chứa 
thánh tích của Đức Thánh Trinh Nữ và cầu nguyện xin 
được giải cứu. Không lâu sau, ông chìm vào giấc ngủ say.  

Khi tỉnh dậy, nhà vua thấy gò đất phủ đầy tuyết trắng 
dù đang giữa mùa hè. Những bông hồng dại nở rực rỡ hơn 
bao giờ hết. Nhà vua vội tìm sợi dây chuyền thánh thì thấy 
nó bị đóng băng giữa những cái gai của bụi hoa hồng.

Ông cho rằng đây là tín hiệu của nữ thần gửi tới mình. 
Không lâu sau, những người hầu cận tìm thấy đức vua. Để 
cảm tạ ơn cứu giúp, vua Louis the Pious cho xây dựng một 
thánh đường như một cách bày tỏ lòng tôn kính. Và bụi hoa 
hồng cũng từ đó, mọc men theo bức tường của nhà thờ.

Bụi hoa hồng nổi tiếng này có chiều cao khoảng 10m. 
Tài liệu xác minh nó có tuổi đời ít nhất 700 năm, trở thành 
bụi hồng “sống lâu” nhất thế giới.

Những truyền thuyết thú vị xung quanh đã biến nơi 
này trở thành điểm đến hút khách du lịch khi tới thành phố 
này. ■ 
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* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
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* Mì Hoaønh Thaùnh
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* Gaø Ham
* Xíu Maïi
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* Gaø Roâ-Ti
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SÖU TAÀM

Jayess Mississippi

RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy laïnh, 

siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, granite beáp. 

3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû tieàn HOA haøng 

thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

'Dị nhân' cắt bỏ râu rậm rạp lần 
đầu tiên sau 21 năm

Người đàn ông lần đầu tiên cạo râu sau 21 
năm nâng niu, nuôi dưỡng, không cho ai 
đụng vào.

Ramashankar Gupta, sinh sống ở Manendragarh, 
Ấn Độ khiến nhiều người ấn tượng khi gặp ông lần đầu vì 
bộ râu rất dài.

Người đàn ông đã nhiều năm không cạo râu từng 
chia sẻ rằng ông chỉ cạo đi khi Manendragarh-Chirmiri-
Bharatpur thành một quận mới.

Quyết tâm của ông thành hiện thực khi mới đây 
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur đã được công nhận là 
quận thứ 32 của tiểu bang.

Đồng nghĩa với điều này, Ramashankar Gupta đã 
cạo đi bộ râu ông nuôi suốt 21 năm qua, thay đổi hoàn toàn 
diện mạo.

Ramashankar Gupta cho biết: “Từ đầu tôi đã hạ 
quyết tâm không cạo râu cho đến khi Manendragarh-
Chirmiri-Bharatpur  t rở thành quận mới.  Nếu 
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur không bao giờ trở 
thành quận, tôi cũng sẽ không cạo râu. Đó là một cuộc đấu 
tranh suốt nhiều năm. Nhiều người tâm huyết, toàn tâm 
toàn sức trong cuộc đấu tranh này đã qua đời”.

Hiện nay, kỷ lục cho bộ râu dài nhất thế giới thuộc 
về ông Ram Singh Chauhan ở Ấn Độ. Bộ râu của ông có 
chiều dài 4,3 mét và được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness 
công nhận là người có bộ râu dài nhất thế giới.

Ông ngừng cắt râu từ năm 1970 sau khi cảm thấy 
ấn tượng với bộ râu của một người bạn. Ông bắt đầu nuôi 
râu và không cắt ngắn lần nào suốt hơn 30 năm. Tuy nhiên, 
vợ của ông, bà Asha thường xuyên cãi nhau do bộ râu rậm 
rạp vì ông Ram Singh Chauhan mất nhiều thời gian để vệ 
sinh mỗi lần họ ra khỏi nhà. ■ 

Chú chó chạy 10km đuổi theo 
ân nhân sau khi được cho một bữa 
ăn

Chú chó bướng bỉnh đã đuổi theo chiếc xe ô 
tô suốt 10km trên đường cao tốc và chỉ 
dừng lại khi ân nhân chịu xuống xe.

Sự việc xảy ra tại Trung Quốc mới đây đã khiến cư 
dân mạng nước này vô cùng thích thú. Theo đó, cô Zhang 

(28 tuổi) sống tại Vô Tích trong một lần đến công tác tại 
thành phố Thường Châu đã gặp một chú chó Golden lang 
thang trên đường.

Chú chó rất gầy gò, bộ lông xơ xác và dính đầy bùn 
đất, dường như nó đã đi lang thang từ lâu. Vốn là một 
người nuôi thú cưng ở nhà, cô gái đã động lòng trắc ẩn 
trước vẻ đáng thương của chó Golden. Cô mua nước và 
xúc xích ở một siêu thị gần đó rồi bẻ cho chú chó ăn. Ngay 
sau đó, cô Zhang lái xe đi thẳng về nhà.

Lái xe được một đoạn, cô Zhang bất ngờ nhìn vào 
gương chiếu hậu rồi phát hiện chú chó khi nãy đang cật lực 
đuổi theo xe mình. Cô gái bối rối không biết nên làm gì, cô 
tiếp tục lái xe, thầm nghĩ rằng chú chó này chạy một lúc sẽ 
mỏi và dừng lại ven đường.

Thế nhưng chú chó Golden này thật sự quá kiên trì. 
Nó tiếp tục đuổi theo xe ngay cả khi xe đã lên tới đường 
cao tốc. Cô Zhang hoảng hốt phải giảm tốc độ xe và đánh 
xe dần ra khỏi đoạn đường nguy hiểm.

Suốt chặng đường, cô nhận ra chú chó Golden này 
thật sự rất thông minh khi biết cách tránh xe cộ. Cho đến 
khi cô gái trẻ dừng xe và đưa nó lên xe, chú chó đã chạy 
tổng cộng 10km, qua cả đường cao tốc.

“Tôi chỉ cho nó ăn có một lần, không hiểu vì sao nó 
lại bám theo đến tận nhà. Nó là một chú chó bướng bỉnh” - 
cô Zhang chia sẻ trên mạng xã hội.

Cuộc sống mới của chú chó Golden lang thang, 
nay nó đã có một mái ấm và được cô chủ yêu thương

Cuối cùng, cô gái quyết định mang chú chó hoang 
này về nhà nuôi cùng một chú cún cùng giống ở nhà. Con 
vật còn khôn ngoan tới mức biết lấy lòng cả chú chó ở nhà, 
nó luôn nhường cho chú chó kia ăn trước, không bao giờ 
giành chỗ ngủ hay đồ chơi.

Nhiều người dùng mạng tỏ ra xúc động trước câu 
chuyện này. Không ít bình luận chia vui vì chú chó Golden 
thông minh đã tìm được một mái nhà bằng chính sức lực 
của mình. ■

Bên trong khách sạn xa xôi nhất 
hành tinh: Giá cao trên trời nhưng 
bước chân vào là không muốn về

Nằm ở khu vực Alaska, khách sạn hạng 
sang Sheldon Chalet còn được mệnh danh 
là khách sạn xa xôi nhất thế giới.

Tọa lạc tại khu vực gần Vườn quốc gia Denali, 

Alaska, khách sạn Sheldon Chalet nổi tiếng được mệnh 
danh là khách sạn xa xôi nhất thế giới.

Với diện tích trải dài hơn 24.000 km vuông và là 
nơi trú ẩn của gấu xám, tuần lộc, nai sừng tấm, chó sói và 
các động vật hoang dã khác, Vườn quốc gia Denali được 
coi là một trong những điểm đến nhiều người ao ước một 
lần được đặt chân tới khi đến Mỹ.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những khu vực 
khó tiếp cận nhất. Theo đó, để có thể đến được thung lũng 
ở độ cao 6.000 feet (tương đương 1,829 mét) Don Sheldon 
Amphitheater, người ta bắt buộc chỉ có một lựa chọn duy 
nhất là đi bằng máy bay có lắp ván trượt để hạ cánh xuống 
địa hình tuyến.

Để thực hiện mong muốn xây dựng một nơi nghỉ 
dưỡng tại khu vực độc nhất này, khách sạn Sheldon Chalet 
thuộc sở hữu của hai người chủ Robert và Kate đã ra đời 
vào năm 2018. Theo đó, họ mất tới 10 năm để xin được 
giấy phép và xây dựng lên khách sạn này với vô vàn khó 
khăn khi chỉ riêng việc vận chuyển vật liệu đến khu vực 
gần như biệt lập này cũng là cả nỗ lực và khoản đầu tư 
không nhỏ.

Ngay khi khách sạn độc đáo này được hoàn thiện, 
nó ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán với vị trí đặc biệt 
và mức giá khổng lồ cho gói nghỉ dưỡng 3 ngày tại khách 
sạn biệt lập với thế giới, rời xa cuộc sống đô thị ồn ã.

Với 35.000 USD, các cặp đôi sẽ nhận được những 
đãi ngộ vô cùng sang chảnh của khách sạn bao gồm dịch 
vụ đưa đón bằng máy bay trực thăng, trợ lý riêng, món ăn 
cao cấp do đầu bếp người Alaska chế biến và trải nghiệm 
các hoạt động như đi xe trượt tuyết, đi bộ xuyên sông băng 
và leo núi.

Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 
nhất thế giới tại đây

Bên cạnh đó, việc có thể ngắm nhìn cảnh cực 
quang vào ban đêm cũng khiến cho nơi đây trở thành một 
trong những khách sạn hạng sang đặc biệt nhất thế giới.

Dù chỉ chứa được tối đa 10 khách nên nhiều người 
cho rằng mức giá 35.000 USD/đêm là hợp lý với những 
trải nghiệm mà khách sạn này mang lại. Tuy nhiên đây 
chắc chắn là mức giá không phải dành cho tất cả mọi 
người. ■ 

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes Benz 

GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 36K miles. 

Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù môùi $65K, baùn gaáp 

$35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777
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869-2024/1592

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu West Park and Hwy 6 nhaø coù phoøng cho 

thueâ. An ninh, ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän 

nöôùc vaø Internet Access. Giaù $400/thaùng. 

Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc: 

832-335-5932

832-273-9783
_________________________________________________

857-2022/1590

CHO SHARE PHOØNG

Khu Bellaire, dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, 

saïch seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu aên, 

$400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

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
_________________________________________________

828-2020/1588

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi. 

Khu 59 vaø Bellaire.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
_________________________________________________

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 thoûa maùi. Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

826-2020/1588

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
_________________________________________________

789-2015/1583

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø coù 2 phoøng cho thueâ, ñaày ñuû tieän nghi, 

giaù $350/1thaùng/1phoøng. Gaàn HongKong 4.

Coù nhu caàu xin lieân laïc Minh Ñoaøn:

832-398-5806
_________________________________________________

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

739-2025/1593

NEW

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott:

Xin lieân laïc: 

832-858-2379
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Các thực phẩm cần tránh ăn khi 
bị sỏi thận

Người mắc bệnh sỏi thận cần có chế độ ăn 
uống phù hợp để tránh làm tình trạng 
bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Sỏi thận là một trong những căn bệnh đường tiểu - 
sinh dục khá phổ biến. Nguyên nhân gây sỏi thận là rối 
loạn trao đổi chất khoáng. Bệnh sỏi thận có thể diễn ra một 
cách âm thầm và chỉ thể hiện khi đã có sỏi trong thận. Khi 
cát hay sỏi bắt đầu di chuyển trong cơ thể, người bệnh bắt 
đầu thấy đau.

Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bị sỏi thận
Người mắc bệnh sỏi thận cần có chế độ ăn uống 

phù hợp để tránh làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng 
hơn. Các vấn đề như sỏi thận nên hay kiêng ăn gì lúc này 
trở nên rất quan trọng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, 
việc người bệnh sỏi thận nên ăn gì sẽ được quyết định trên 
cơ sở nguyên tắc dinh dưỡng sau:

Bổ sung canxi
Nhiều người cho rằng bản chất của sỏi là canxi nên 

cần phải kiêng hoàn toàn canxi trong khẩu phần ăn hàng 
ngày để tránh sỏi phát triển. Tuy nhiên, quá trình hình 
thành sỏi không hẳn là do canxi mà còn từ rất nhiều yếu tố 
khác tạo thành. Không ít người không ăn các thực phẩm 
chứa nhiều canxi nhưng vẫn bị sỏi thận. Ngược lại, những 
người ăn nhiều tôm, cua, sữa... nhưng không bị mắc bệnh.

Thực chất, việc sử dụng nhiều thực phẩm chứa 
canxi có hàm lượng đúng quy định có thể giúp giảm nguy 
cơ hình thành sỏi thận. Việc kiêng quá mức các thực phẩm 
chứa canxi còn gây mất cân bằng trong cơ thể, dẫn đến 
loãng xương và khiến cơ thể hấp thụ nhiều oxalat hơn, tăng 
khả năng tạo sỏi thận. Do đó, người bị sỏi thận vẫn nên đưa 
vào thực đơn sữa, sữa chua, phô mai. Đây là những thực 
phẩm giúp bổ sung canxi.

Uống nhiều nước
Người bị sỏi thận nên uống nhiều nước mỗi ngày, 

sao cho lượng nước tiểu một ngày lớn hơn 2,5 lít. Đi tiểu 
nhiều sẽ khiến sỏi ít có khả năng tái phát. Bất kể bị sỏi thận 
loại nào cũng cần uống nhiều nước. Bạn có thể uống nước 
lọc, nước hoa quả và nước canh trong bữa ăn.

Các loại thực phẩm giàu vitamin B6 và vitamin A
Đây là hai loại vitamin rất tốt cho người bị sỏi thận. 

Vitamin B6 có thể làm giảm khả năng kết tủa sỏi oxalat, 
còn vitamin A giúp điều hòa hệ thống bài tiết nước tiểu, 
chống lại sự hình thành sỏi thận.

Người bị sỏi thận kiêng ăn gì?
- Chất đạm: Theo các bác sĩ, việc ăn nhiều protein 

và bệnh sỏi thận có mối liên hệ mật thiết do làm gia tăng 
lượng axit, canxi và phốt pho trong nước tiểu. Vì thế, 
người bị sỏi thận chỉ nên ăn hạn chế mỗi ngày khoảng 200 
g protein.

- Muối: Một ngày, người bệnh chỉ được ăn tối đa 3 
g muối. Bạn nên ăn càng nhạt càng tốt. Hạn chế các loại 
thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp vì chúng chứa rất 
nhiều muối.

- Đường, thức ăn nhiều dầu mỡ.
- Hạn chế đồ uống có ga, nước ngọt, trà, cà phê, 

bia, rượu...
- Bạn không nên tự ý bổ sung các loại thuốc bổ, 

thực phẩm chức năng mà chưa có ý kiến của bác sĩ.
Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc quyết 

định hiệu quả điều trị bệnh sỏi thận. Vì vậy, người bệnh 
cần tuân thủ nghiêm ngặt những lưu ý về dinh dưỡng để trị 
dứt điểm bệnh, tránh để sỏi thận kéo dài, tái đi tái lại gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.

Thói quen giúp phòng sỏi thận
Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Bưu điện, 

cho biết bệnh nhân mắc sỏi thận chiếm khoảng 10% dân 
số. Việc phòng tránh sỏi thận cũng rất khó khăn, chúng ta 
chỉ có thể tìm cách hạn chế sự phát triển của bệnh. Tuy 
nhiên, chế độ ăn hàng ngày có thể giúp hạn chế tình trạng 
này rất hiệu quả.

Uống đủ nước: Theo TS Dương Văn Trung, chỉ 
cần uống đủ nước, người dân đã phòng tránh được 50% 
căn bệnh này tái phát. Ngoài nước lọc, bạn có thể nước 
chanh, giúp nâng cao mức citrate trong nước tiểu, phòng 
ngừa sỏi oxalat canxi, sỏi axit uric.

Hạn chế thực phẩm chứa nhiều oxalat: Oxalat là 
loại axit có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận oxalat canxi. 
Nếu đã bị sỏi thận, bạn có thể sẽ cắt giảm hoặc loại bỏ hoàn 
toàn oxalat khỏi thực đơn của mình. Các thực phẩm giàu 
oxalat bạn cần lưu ý bao gồm chocolate, rau lang, nước trà, 
củ cải đường, đậu phộng, hoa quả bóc vỏ.

Giảm muối: Nồng độ natri cao có thể kích thích sự 
tích tụ canxi trong nước tiểu. Vì vậy, TS Trung khuyến cáo 
người dân cần hạn chế sử dụng quá nhiều muối khi chế 
biến thực phẩm. Ngoài ra, trước khi mua các thực phẩm 
chế biến sẵn, bạn nên kiểm tra định lượng natri để có lựa 
chọn phù hợp hơn.

Hạn chế ăn thịt đỏ: Thịt đỏ, nội tạng động vật, cá 
khô làm tăng lượng axit uric trong cơ thể. Hàm lượng axit 
uric cao cũng là nguyên nhân gây sỏi thận. Bạn hãy tránh 
nguy cơ này bằng cách hạn chế ăn thịt đỏ và uống nhiều 
nước.

Không uống nhiều rượu: Rượu có đặc tính lợi tiểu 
khiến bạn đi tiểu nhiều hơn. Điều này dẫn đến mất nước, 
đặc biệt là khi bạn uống quá nhiều rượu. Rượu cũng ảnh 

hưởng đến khả năng giữ cân bằng nước và chất điện giải 
trong thận. Điều này dẫn đến suy giảm chức năng của thận 
và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Không lạm dụng vitamin C: TS Dương Văn Trung 
cho hay bổ sung vitamin C hàng ngày, suốt thời gian dài có 
thể dẫn đến thừa chất này, làm tăng hấp thu canxi từ ruột, 
canxi trong máu cao gây sỏi thận. Bổ sung vitamin C từ 
thức ăn là tốt nhất, chúng có nhiều trong rau quả tươi. 
Người dân nên ăn lượng đầy đủ theo khuyến cáo, không 
cần uống bổ sung thêm. ■ 

WHO khuyến cáo không nên sử 
dụng 2 liệu pháp chống COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo 
không nên sử dụng hai liệu pháp kháng thể 
chống COVID-19 cùng lúc ở các bệnh 

nhân mắc bệnh này.
Khuyến cáo trên đã đảo ngược các khuyến nghị 

trước đó ủng hộ giải pháp từng được đăng trên Tạp chí Y 
khoa Anh.

Các chuyên gia của WHO lý giải, việc này là do 
biến thể Omicron và các biến thể phụ mới nhất có khả năng 
khiến cách điều trị này không còn hiệu quả nữa. Hai liệu 
pháp sotrovimab và casirivimab-imdevimab được bào chế 
để hoạt động bằng cách liên kết với protein đột biến của 
virus SARS-CoV-2 rồi vô hiệu hóa khả năng lây nhiễm tế 
bào của virus này. Đây là cách của những loại thuốc đầu 
tiên được phát triển trong đại dịch.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, virus đã phát triển và các 
xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy, hai liệu pháp 
điều trị COVID-19 này không có nhiều hiệu quả với các 
biến thể.

Theo báo cáo của WHO, số ca tử vong do 
COVID-19 trong tuần qua đã ở mức thấp nhất kể từ tháng 
3/2020. Việc triển khai tiêm vaccine và các phương pháp 
điều trị hiệu quả đã giúp giảm số ca bệnh nặng và tử vong. 

Theo hãng tin Reuters, đây là bình luận lạc quan 
nhất của WHO kể từ khi cơ quan này tuyên bố COVID-19 
là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu và gọi đây là đại dịch hồi 
tháng 3/2020. Tuy nhiên, tổ chức này kêu gọi các nước nên 
phủ vaccine ngừa COVID-19 100% đối với nhóm có nguy 
cơ cao và tiếp tục xét nghiệm virus.

WHO cũng cảnh báo khả năng xảy ra các đợt bùng 
phát COVID-19 trong tương lai do các biến thể phụ của 
chủng Omicron hoặc các biến thể mới của virus. Theo 
WHO, các nước cần đảm bảo nguồn cung thiết bị y tế cũng 
như lực lượng y bác sĩ. Cho đến nay, COVID-19, dịch 
bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 đã khiến 
gần 6,5 triệu người tử vong và 606 triệu người nhiễm trên 
thế giới. ■ 
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PHUÏ NÖÕ

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

SOLD

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. HOLLY NGO

Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

405-2040/1608

Năm mẹo nuôi dạy con giúp con 
bạn tập thể dục nhiều hơn

Sống trong thế giới hiện đại ngày nay, trẻ em 
thường ít tập thể dục và các hoạt động thể 
chất tại trường hay thời gian rảnh trong tuần. 

Thay vào đó chúng dành thời gian vào màn hình  và trò TV
chơi điện tử. Đây có phải là vấn đề của các bậc cha mẹ hiện 
nay và đâu là ca1h giải quyết cho vấn đề đáng chú ý này?

Cách đây bốn mươi năm việc nuôi dậy con cái 
có dễ dàng hơn không?

Làm mẹ trong thiên niên kỷ mới, hãy mô về ý 
tưởng nuôi dạy con cái trong một thế giới nơi có đường 
phố an toàn và cha mẹ có thể để con cái tự do chạy qua khu 
phố, co thể chúng được thử thách qua những bài tập thể 
dục và vui chơi.

Thay vào đó, ngày nay, tiếng dóng sầm của xe biến 
mất và tiếng ba lô rơi trên sàn, TV được bật và vài giờ cuối 
cùng của ánh sáng ban ngày biến mất trong làn khói trò 
chơi điện tử và đồ ăn nhanh đã qua chế biến.

Ngay cả những bậc cha mẹ có liên quan, tốt bụng 
thường có thể bất lực, tự hỏi làm thế nào để cạnh tranh với 
thiên tài tiếp thị và sự hài lòng ngay lập tức. Bài tập thể dục 
và phần thưởng rất khó để cạnh tranh đối với máy chơi 
game XBoxes, phim hoạt hình SpongBob và khoai tây 
chiên.

Bằng chứng là tất cả xung quanh chúng ta. Theo 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh , sức khỏe 
của quá nhiều người Bắc Mỹ đang gặp nguy hiểm vì lối 
sống không lành mạnh.

Dữ liệu mới nhất từ   Trung tâm Thống kê Y tế Quốc 
gia cho thấy 30% người lớn Hoa Kỳ từ 20 tuổi trở lên - hơn 
60 triệu người - bị béo phì. CDC báo cáo tỷ lệ thanh niên 
thừa cân đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 1980.

Ảnh minh họa
Con tôi không bị béo phì - tại sao tôi lại phải lo 

lắng?
Con của bạn vẫn bình thường đúng không? Việc 

nuôi dạy con của bạn vẫn đang ổn. Nhưng trong thế giới 
việc đi bộ đang bị thiếu đi và ô tô, thang máy và xe buýt 
loại bỏ đi 'cơ hội tập thể dục' tự nhiên của chúng ta, chúng 

ta cần phải nổ lực tổng hợp để biến hoạt động thể chất trở 
thành một phần trong ngày của chúng ta và khoảng thời 
gian của con bạn.

Bất chấp tất cả những lợi ích của việc hoạt động thể 
chất, hầu hết người Mỹ ít vận động. Trẻ em không hoạt 
động có khả năng trở thành người lớn kém năng động.

Vì vậy, là cha mẹ, làm thế nào chúng ta có thể 
giúp con mình tự vận động?

“Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị rằng trẻ 
em và thanh thiếu niên nên tham gia ít nhất 60 phút hoạt 
động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ mỗi ngày”.

Tin tốt là tập thể dục có nhiều hình thức và có thể 
rất thú vị! Với một chút sáng tạo, bạn có thể dễ dàng thêm 
một số hoạt động thể chất thú vị vào phong cách nuôi dạy 
con cái của mình.

1. Người dẫn đường
Bạn cần phải làm gương tốt. Trẻ em, đặc biệt là trẻ 

nhỏ, tự nhiên sẽ học theo ba mẹ của chúng. Vì vậy, hãy 
đảm bảo rằng bạn đang chăm sóc sức khỏe của chính mình 
và ưu tiên hoạt động thể chất trong cuộc sống của bạn.

2. Tập thể dục cùng nhau
Trong thế giới có lịch trình quá mức ngày nay, 

chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta đang dành thời gian 
chất lượng cho con cái. Còn gì tuyệt hơn là cùng nhau tích 
cực hoạt động. Vì trẻ em không thể một mình đi lang thang 
trong khu phố, nên cha mẹ cần chơi với chúng.

3. Làm cho việc này trở nên thú vị hơn
Hãy bật một chút âm nhạc và khiêu vũ, chơi đuổi 

bắt, trượt Patin hay những trò chơi cơ bản. Cung cấp cho 
chúng đồ chơi và thiết bị khuyến khích chúng hoạt động 
trong khi vui chơi. Xe đạp, xe trượt tay ga, gậy khúc côn 
cầu và gậy bóng chày sẽ giúp con bạn vận động và năng 
động. 

Đối với trẻ mầm non, cưỡi trên những đồ chơi giúp 
chúng vận động như ô tô đạp, xe đạp bánh lớn và xe ba 
bánh luôn là một quyết định nuôi dạy con tuyệt vời.

4. Cổ vũ con bạn
Tạo sự tiếp viện tích cực với sự khuyến khích và hỗ 

trợ. Giúp họ tìm các môn thể thao và các hoạt động xây 
dựng lòng tự trọng của họ. Tham dự các sự kiện thể thao 
của họ và cho họ biết bạn là người hâm mộ lớn nhất của họ 
cho dù họ thắng hay thua.

5. Tắt những thiết bị điện
Tất nhiên, chúng ta cần hạn chế thời gian con cái 

chúng ta xem TV và chơi trò chơi điện tử. Nhưng hãy chắc 
chắn rằng bạn làm điều đó một cách tích cực. 

Nếu chúng tức giận vì bạn vừa tắt chương trình yêu 
thích của chúng, có thể chúng sẽ không quá hào hứng với 
việc đi chơi trượt patin với bạn. Vào sáng thứ Bảy, khi cha 
mẹ mệt mỏi có thể cần ngủ thêm vài phút.

Thêm nhiều hoạt động thể chất hơn vào thói quen 
của gia đình bạn sẽ giúp tất cả các bạn cảm thấy tốt hơn và 
có được nhiều niềm vui hơn với nhau. 

Quan trọng nhất, khi bạn làm mẫu cho một lối sống 

lành mạnh, bạn sẽ giúp truyền cho con bạn những thói 
quen lâu dài và thái độ lành mạnh đối với việc tập thể dục 
và hoạt động thể chất. ■

Công nghệ mới chẩn đoán 
nhanh sốt xuất huyết

Các nhà nghiên cứu tạo kit chẩn đoán mới có 
khả năng phát hiện bệnh sốt xuất huyết 
nhanh hơn, tích hợp được với ứng dụng 

điện thoại.
Phương pháp này gọi là Cygnus (sử dụng que thử), 

có thể thực hiện 10 xét nghiệm trở lên từ một lượng mẫu rất 
nhỏ, như mẫu máu, nước tiểu hoặc nước bọt.

Các nhà khoa học cho biết Cygnus có hiệu quả cải 
thiện đáng kể so với xét nghiệm LFT (lateral flow testing), 
còn gọi test nhanh kháng nguyên, hiện được các cơ sở y tế 
sử dụng đại trà.

Kết quả được nhóm nghiên cứu công bố trên Tạp 
chí Bệnh nhiệt đới PLOS.

Làm việc với các học giả và bác sĩ tại Thái Lan, 
nhóm nghiên cứu từ Đại học Reading đã đánh giá song 
song ba loại thử nghiệm. 

Họ nhận thấy độ nhạy lâm sàng của Cygnus là 
82%, đánh bại xét nghiệm LFT (độ nhạy 74%), tương 
đương xét nghiệm trong phòng thí nghiệm ở các bệnh viện 
(độ nhạy 83%).

Ngoài ra, kit Cygnus có thể thực hiện đồng thời 10 
phép đo, cho phép xác định chính xác loại nào (trong số 4 
loại virus sốt xuất huyết) là nguyên nhân gây bệnh.

“Nghiên cứu cho thấy tiềm năng thú vị của xét 
nghiệm que thử microfluidic, bởi nó có thể tích hợp với 
ứng dụng điện thoại và hiệu quả hơn xét nghiệm LFT”, tác 
giả chính, tiến sĩ Sarah Needs, Đại học Reading, nhận 
định.

Bên cạnh giá thành sản xuất thấp, xét nghiệm dạng 
que thử cho phép người dùng kiểm tra nhiều mục tiêu khác 
nhau trong cùng một mẫu, hữu ích để phát hiện nhiều 
bệnh, theo bà Needs.

Hiện sốt xuất huyết ảnh hưởng đến khoảng 400 
triệu người mỗi năm. Hầu hết các ca nhiễm đều nhẹ, song 
bệnh có thể dẫn đến các biến chứng, gây tử vong. Bệnh 
trầm trọng nhất ở trẻ em, là một thách thức lớn với 50% 
dân số toàn cầu.

Alexander Edwards, phó giáo sư về công nghệ y 
sinh tại Đại học Reading, đồng tác giả của nghiên cứu 
Cygnus, nhận định: “Nhiều người chỉ biết đến xét nghiệm 
tại nhà Covid-19. Trong khi đó, xét nghiệm dạng que test 
cho hàng loạt loại bệnh, có cả sốt xuất huyết, đã được sử 
dụng ở nhiều nơi trên thế giới .”

Theo ông, Cygnus giải quyết được trở ngại lớn 
nhất của các xét nghiệm tại nhà. Nó nhanh chóng, dễ dàng, 
có thể sản xuất hàng loạt với giả rẻ nhưng có hiệu quả 
tương đương phòng thí nghiệm.■
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