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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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CHUYÊN KHOA PHẪ U THU ẬT  TẠ O H Ì N H T H Ẩ M M Ỹ

BỆNH VIỆN THANH VÂN

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
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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

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

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

'Cái giá' của sự nóng giận

Khi tức giận, tim của bạn sẽ đập nhanh hơn, 
huyết áp tăng lên, thở nhanh, căng cơ, các 
hormone như adrenaline và noradrenalin 

cũng tiết nhiều hơn.
Bên cạnh cảm xúc vui vẻ, chúng ta cũng thường gặp 

cảm xúc bực bội, tức giận. Những cảm xúc tiêu cực này 
không chỉ tác động đến bản thân mà còn gây tổn thương 
cho người khác. Không ít tổn thương khó lành từ sự tức 
giận khiến con người tiếc nuối trong thời gian dài.

Tức giận là dạng phản ứng tự nhiên của con người về 
mặt cảm xúc mà ai cũng đều sẽ trải qua trong đời. Chúng 
bắt nguồn từ việc con người bị tấn công, xúc phạm, phản 
bội hay thất bại. 

Ngoài ra, sự tức giận còn có thể là triệu chứng của các 
vấn đề sức khỏe hoặc tâm lý nếu bạn thường xuyên giận 
dữ, mất kiểm soát hoặc luôn có cảm giác tức giận âm ỉ.

Khi tức giận, tim của bạn sẽ đập nhanh hơn, huyết áp 
tăng lên, thở nhanh, căng cơ, các hormone như adrenaline 
và noradrenalin cũng tiết nhiều hơn.

Tức giận có hại cho sức khỏe như thế nào?
Tức giận gây nên các vấn đề về tim mạch
Tim được coi là bộ phận chịu tổn thương nhất khi cơ 

thể chịu quá nhiều cảm xúc tức giận. Trong 2 giờ sau khi 
cơn tức giận bộc phát, nguy cơ gây nên một cơn đau tim 
tăng gấp đôi so với trạng thái bình thường. Sự tức giận kìm 
nén và điều này lặp đi lặp lặp lại thời gian dài cũng có thể 
gây nên các vấn đề tim mạch, nguy cơ mắc bệnh mạch 
vành tăng cao.

Ảnh minh họa
Tức giận làm tăng nguy cơ đột quỵ
Một nghiên cứu cho thấy rằng trong vòng 2 giờ bùng 

phát cơn tức giận, bạn sẽ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 3 
lần do nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Đối với những 
người bị chứng phình mạch ở một trong các động mạch 
của não bộ, họ có nguy cơ bị vỡ phình mạch cao hơn 6 lần 
khi giận dữ cao độ.

Tức giận gây tổn hại cho gan
Khi tức giận, cơ thể tự bài tiết ra một chất gọi là 

catecholamin, cùng với ảnh hưởng từ hệ thần kinh trung 
ương sẽ làm cho đường huyết trong cơ thể tăng cao. Đây là 
nguyên nhân gây nên tình trạng tăng huyết áp. Ngoài các 
vấn đề về huyết áp và tim mạch, chúng còn làm cho axit 
béo và độc tố tăng cao gây hại cho lá gan rất nhiều.

Tức giận gây tổn thương dạ dày
Khi tức giận sẽ làm cho thần kinh giao cảm hưng 

phấn, chúng tác động trực tiếp vào tim và trên huyết quản 
khiến cho lượng máu trong dạ dày và đường ruột giảm 
mạnh. Việc này làm mất cảm giác ngon miệng và thậm chí 
còn là nguyên nhân gây viêm loét dạ dày.

Tức giận gây tổn thương phổi
Khi tức giận, cơ thể sẽ thở nhanh và gấp hơn bình 

thường, phổi phải hoán đổi khí với tần suất cao. Lúc này, 
bao phổi không ngừng khuếch trương, thời gian thu co 
giảm xuống liên tục, do đó, cơ quan này sẽ không có thời 
gian nghỉ ngơi. Đây là nguyên nhân quan trọng gây tổn 
thương cho lá phổi.

Tức giận làm suy yếu hệ miễn dịch
Khi tức giận, não sẽ ra lệnh cho cơ thể tiết ra chất 

cortisol do cholesterol chuyển hóa thành. Chất này tích lũy 
nhiều sẽ gây chướng ngại cho hoạt động của hệ thống miễn 
dịch, làm cho sức đề kháng của cơ thể yếu đi dẫn đến tăng 
nguy cơ mắc các bệnh lý truyền nhiễm.

Cách kiểm soát cơn tức giận
Hít thở sâu
Cách này giúp điều hòa nhịp thở, lượng máu, oxy lưu 

thông đến các cơ quan phổi, não và tim hài hòa, tránh bị 
sốc. Khi các chức năng của từng bộ phận trên hoạt động 
bình thường, nhịp nhàng với nhau, cơn tức giận của bạn sẽ 
từ từ biến mất.

Nhiều người hay tức giận thường xuyên có thể tập 
thiền, yoga hoặc áp dụng bài tập hít thở sâu. Một cách đơn 
giản là ngồi thoải mái, cho phép cổ và vai bạn được thư 
giãn hoàn toàn. Sau đó, bạn nhắm hờ mắt lại rồi hít thở sâu 
bằng mũi, chú ý đến việc hóp bụng, thở ra bằng miệng. 
Bạn sử dụng bài tập này 3 lần/ngày trong 5 đến 10 phút 
hoặc khi cần thiết.

Đi dạo hoặc đi ra ngoài khỏi không gian mà bạn cảm 
thấy tức giận

Bạn nên ra ngoài để hít thở không khí trong lành, đi 
dạo. Thoát khỏi không gian kín sẽ giúp bạn mau chóng 
thoải mái hơn và bình tâm trở lại.

Nghe nhạc để thư giãn
Hãy thử nghe một vài bản nhạc mà bạn yêu thích. 

Nghe nhạc có thể làm cho tâm trí bạn trở lên thoải mái và 
cảm xúc tiêu cực sẽ lắng xuống nhanh chóng.

Chia sẻ với bạn bè và nghĩ về điều tích cực
Hãy tìm một người bạn hoặc ai đó thấu hiểu được bạn 

để chia sẻ và cảm thông. Từ đó, bạn sẽ giải tỏa được những 
áp lực và tìm hướng giải quyết cho vấn đề của bạn. Khi tức 
giận với người thân thiết, bạn hãy hình dung và nhớ lại 
những lúc cảm thấy được quan tâm, yêu thương từ người 
đó. Những ký ức vui vẻ sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và giải 
quyết sự tức giận theo hướng lành mạnh.

Gặp bác sĩ tâm lý
Nếu bạn thường xuyên tức giận kể cả những việc nhỏ 

nhặt, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và hạnh phúc gia 
đình một cách trầm trọng. Hãy tìm đến bác sĩ hoặc chuyên 
gia tâm lý, những nhà trị liệu này sẽ giúp bạn tìm được 
nguồn cơn của sự tức giận và giải quyết nó.

Tức giận là một cảm xúc tích cực nếu chúng ta biết 
kiểm soát. Nó giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ 
gây ra tác hại ngắn hạn cũng như lâu dài cho sức khỏe nếu 
chúng ta không kiểm soát được. 

Vì vậy, bạn cần học cách kiểm soát cơn giận dữ, học 
cách yêu thương và tha thứ. Điều này không chỉ tốt cho các 
mối quan hệ mà còn có lợi cho sức khỏe của chính bạn. ■ 

Tìm người yêu bằng biển quảng 
cáo

Ed Chapman cố tìm bạn gái bằng cách đăng tin 
trên bảng quảng cáo lớn, ngay bên đường cao 
tốc gần thành phố Leeds, quê mình.

“Tôi 23 tuổi mà chưa từng yêu ai nên nghĩ đã đến lúc 
hẹn hò ai đó. Tôi sẵn sàng và hy vọng có tình yêu nghiêm 
túc”, anh nói.

Chapman cho biết, anh đã thử một số ứng dụng hẹn hò 
nhưng thấy không phù hợp. Anh tin có một quảng cáo của 
riêng mình là cách tốt nhất để làm quen với nhiều người.

Trên quảng cáo, Chapman để bức ảnh đang cười rạng 
rỡ với thông điệp ngắn gọn “hẹn hò với tôi đi”.

 Anh tự thiết kế bảng quảng cáo và tự chụp ảnh. “Đây 
là việc khó nhất. Tôi đã phải xem qua nhiều tư thế, trang 
phục và cắt tóc trước khi chụp ảnh”, anh nói.

Quảng cáo này nhanh chóng phát huy tác dụng, khi 
ngay ngày đầu dựng lên, đã có người nhắn tin cho 
Chapman.

“Tôi choáng ngợi bởi số lượng tin nhắn từ các cô gái. 
Họ trong độ tuổi 18-48. Hiện tôi đang bận rộn sắp xếp cuộc 
hẹn hò đầu tiên”, Chapman cho biết.

Đây không phải người đầu tiên đăng quảng cáo tìm 
người yêu. Đầu năm nay, cũng ở Anh, không muốn bị sắp 
đặt hôn nhân, Muhammad Malik, 29 tuổi, tự quảng cáo 
bản thân bằng biển cỡ lớn tại ba thành phố ở London, 
Birmingham và Manchester để tìm vợ. Chỉ trong vòng một 
tuần, anh nhận được hơn 1.000 tin nhắn bày tỏ sự quan 
tâm.

Một triệu phú bí ẩn gây chú ý với chiến thuật tìm 
người yêu tương tự năm 2019. Một doanh nhân độc thân 
cũng mang ảnh mình lên biển quảng cáo, vì muốn tìm bạn 
đời, năm 2013. ■

 

Nghiên cứu: Những người tập thể dục 
kiểu này có nguy cơ tử vong sớm thấp 
hơn 47%

Đa số mọi người đến biết tập thể dục giúp tăng 
cường sức khỏe và có thể kéo dài tuổi thọ. 
Tuy nhiên, mới đây, một nghiên cứu ở Mỹ đã 

chỉ ra rằng những người kết hợp 2 bài tập thể dục này với 
nhau có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 47%.

Mới đây, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thường 
xuyên tập thể dục với tạ có thể giảm nguy cơ tử vong sớm. 
Các nhà nghiên cứu cho biết thói quen tập thể dục hàng 
tuần trong đó bao gồm cả tập tạ và các bài tập aerobics (các 
hoạt động thể chất làm tăng nhịp tim, giúp cơ thể sử dụng 
nhiều oxy hơn) có thể đem lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể. 
Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao của 
Anh.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa 
Kỳ ở Maryland, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu dữ liệu của 
gần 100.000 người. Những người tham gia có độ tuổi 
trung bình là 71, họ được yêu cầu cung cấp thông tin về 
thói quen tập thể dục và thói quen tập luyện với tạ của 
mình. Khoảng 23% người tham gia nghiên cứu có thói 
quen tập tạ và 16% người có thói quen tập tạ ít nhất từ 1 - 6 
lần/tuần.

Trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu theo dõi 
(9,6 năm), có 28.477 trường hợp tử vong. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy những người có thói quen tập tạ có nguy cơ tử 
vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 9%. Những người tập 
tạ đều đặn có nguy cơ tử vong thấp hơn 14%.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những 
người kết hợp tập aerobics và tập tạ ít nhất 1 - 2 lần/tuần có 
nguy cơ tử vong sớm thấp hơn từ 41% - 47%.

Theo các nhà nghiên cứu, các bài tập aerobics và các 
bài tập rèn luyện cơ bắp thường xuyên có thể đem lại lợi 
ích sức khỏe cho những người cao tuổi.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng việc sử dụng tạ có 
thể đốt cháy calo, giúp trọng lượng cơ thể, từ đó góp phần 
giúp tăng cường sức khỏe và giảm nguy cơ tử vong sớm. 
Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng những người tham 
gia cả hai loại hình tập thể dục bao gồm tập tạ và tập 
aerobics có nguy cơ tử vong thấp hơn. Các nhà nghiên cứu 
kết luận: “Người cao tuổi có thể sẽ được hưởng lợi từ việc 
thêm các bài tập tạ vào thói quen hoạt động thể chất hàng 
ngày của họ”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu trên chỉ tập 
trung vào lợi ích của các bài tập tạ. Tuy nhiên, các bài tập 
tăng cường cơ bắp khác, chẳng hạn như chống đẩy, squats 
(bài tập đứng lên - ngồi xuống sử dụng nhiều nhóm cơ 
khác nhau trên cơ thể như cơ đùi, cơ mông, cơ hông), bài 
tập pilate (một hình thức tập thể dục ở cường độ thấp nhằm 
tăng cường cơ bắp, cải thiện tư thế và tính linh hoạt cho cơ 
thể), tuck jump (bài tập đốt cháy calo hiệu quả để giảm 
cân) và tập burpees (bài tập kết hợp nhiều động tác hít đất, 
bật nhảy..., giúp đốt cháy mỡ thừa, cải thiện sức bền và sức 
bật) cũng có thể đem lại các lợi ích tương tự.

Trước đó, các bài tập aerobics đã được chứng minh có 
thể giảm nguy cơ tử vong sớm, nhưng cho đến nay vẫn 
chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc rèn luyện cơ bắp 
bằng cách tập tạ có thể đem lại những lợi ích tương tự. Do 
đó, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu trên để 
đánh giá lợi ích của việc tập tạ và các bài tập aerobics với 
việc giảm nguy cơ tử vong sớm ở người cao tuổi.

Kết
Hiện nay, người trưởng thành được khuyến khích 

tham gia các hoạt động thể chất với cường độ trung bình ít 
nhất 150 phút mỗi tuần hoặc tham gia các hoạt động thể 
chất với cường độ mạnh ít nhất 75 phút mỗi tuần.

Ngoài ra, nhóm người trưởng thành cũng được 
khuyến khích tập luyện thêm các bài tập rèn luyện cơ bắp 
như cơ ở chân, hông, lưng, bụng, ngực, vai và cánh tay ít 
nhất hai ngày một tuần để tăng cường sức khỏe.

Tóm lại, việc tham gia các hoạt động thể chất, bao 
gồm cả các bài tập tạ, bài tập aerobics hoặc các bài tập rèn 
luyện thể chất khác đều đem lại lợi ích cho sức khỏe của 
con người. ■ 
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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

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

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

Chuyên gia: Không lệ thuộc vào 
mạng xã hội để tránh trầm cảm

Một nghiên cứu từ Đại học Bath cho thấy 
những người ngừng sử dụng mạng xã hội 
trong 1 tuần đã thấy chứng trầm cảm và lo 

lắng của họ được cải thiện đáng kể. Nghiên cứu này được 
công bố trên tạp chí “Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking” (Tâm lý học Internet, hành vi và quần 
thể xã hội) của Hoa Kỳ.

Một nghiên cứu trước đó của Úc đã chỉ ra rằng những 
người không sử dụng ứng dụng hẹn hò ít bị lo âu, trầm cảm 
và chán nản hơn những người sử dụng ứng dụng này.

Trang web sức khỏe tâm thần HelpGuide đã đăng một 
bài viết có tiêu đề “Truyền thông xã hội và sức khỏe tâm 
thần”, chỉ ra rằng chứng mặc cảm, sợ bị bỏ lỡ (FOMO), cô 
lập, trầm cảm và lo lắng, bắt nạt trên mạng Internet và chỉ 
quan tâm đến bản thân là những mối nguy hiểm chủ yếu 
nhất của mạng xã hội.

Sử dụng mạng xã hội quá mức cũng tương đương với 
nghiện ma túy. Tất nhiên, không phải tất cả các loại ma tuý 
đều giống nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với các nền 
tảng truyền thông xã hội. Các kênh truyền thông xã hội vận 
hành tương tự như rượu và các loại ma túy, heroin và 
cocaine. Các ứng dụng như Snapchat, Instagram, 
Facebook và Twitter cũng tồn tại nhiều vấn đề.

Tuy nhiên TikTok, ứng dụng được tạo ra bởi 
ByteDance, công ty có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng 
sản Trung Quốc, thậm chí còn tệ hơn nữa. Trên thực tế, nền 
tảng này đã được gắn nhãn là trang web truyền thông xã 
hội “gây nghiện nhất”, được ví như ma túy đá phiên bản kỹ 
thuật số (digital cocaine crack).

Ảnh minh họa
Trong đó những người trẻ tuổi dành trung bình 12 giờ 

12 phút cho ứng dụng mỗi tuần, tức là tương đương với 
hơn 2 ngày/tháng, 24 ngày/năm.

Lướt qua cuộc sống “muôn màu muôn vẻ” của mọi 
người trên mạng Internet có thể khiến con người trở nên 
ghen tị và bất mãn, mà quên mất rằng đó chỉ là phần “cắt 
dán” của người khác, chứ không phải cuộc sống thực.

Bởi cuộc sống thực là sự chung sống giữa bóng tối và 
ánh sáng, giữa niềm vui và nỗi buồn. “Sao họ lại tốt hơn 
tôi?”, kiểu ghen tị và so sánh vô thức này là nguyên nhân 
chính dẫn đến sự tự ti, trầm cảm và lo lắng. Những người 
mắc chứng “sợ bỏ lỡ” luôn sợ bị bỏ sót thông tin nào đó, 
nên họ liên tục vuốt điện thoại di động mọi lúc mọi nơi. 
Nhiều người nhận thức được những vấn đề mà mạng xã 
hội mang lại, nhưng họ không thể thoát khỏi chúng.

Ông Sean Parker, cựu giám đốc điều hành Facebook, 
từng nói rằng ý tưởng của mạng xã hội là “làm thế nào để 
tiêu tốn nhiều thời gian và sự chú ý của người dùng hơn”.

Các nhà thiết kế sử dụng tâm lý thích giao tiếp của con 
người, để tạo ra những phần mềm này có thể khiến mọi 
người cảm thấy được kết nối với người khác mọi lúc, và 
thông qua một số thiết kế chi tiết, hướng dẫn và khuyến 

khích người dùng sử dụng liên tục, cuối cùng là phát triển 
thành thói quen sử dụng ổn định.

Ví dụ, khi nhận được lượt thích, não người sẽ tiết ra 
“hormone hạnh phúc” dopamine, từ đó kích thích mọi 
người đăng hoặc xem nhiều nội dung hơn. “Kỹ thuật dẫn 
dụ” này chính xác là thứ khiến truyền thông xã hội khó bị 
loại bỏ, thậm chí trở nên rất thú vị.

Nhưng khi rời khỏi nền tảng xã hội, con người vẫn 
phải đối mặt với mọi thứ trong thực tế. Con người không 
ngừng chuyển đổi giữa vẻ đẹp ảo và thực tế, và dưới sự so 
sánh này, bạn sẽ cảm thấy không như ý trong cuộc sống 
thực.

Bà Trịnh Kiệt, một chuyên gia từ Khoa Thần kinh tại 
Đại học Tokyo, Nhật Bản, nói với Epoch Times rằng 
những tòa nhà cao chót vót đã phá vỡ tình trạng láng giềng 
gần gũi trong quá khứ, tần suất giao tiếp xã hội khi còn trẻ 
kém xa thế hệ trước. Khi lớn lên, với sự lên ngôi của điện 
thoại thông minh và Internet, ngày càng nhiều người trẻ 
rơi vào tình trạng “sôi nổi trên mạng, trầm mặc ngoài đời”.

Bà Trịnh Kiệt đề nghị, hãy thoát ra khỏi tình trạng “lệ 
thuộc vào điện thoại di động” như: Thiết lập các giới hạn 
hợp lý và thảo luận với thanh thiếu niên về cách tránh các 
kênh truyền thông xã hội can thiệp vào các hoạt động, giấc 
ngủ, chế độ ăn uống hoặc lớp học của các em, cố gắng cải 
thiện sự tự tin và lòng can đảm của trong giao tiếp xã hội, 
đừng so sánh điểm yếu của mình với thế mạnh của người 
khác, đừng quá khắt khe với bản thân, chỉ cần cố gắng hết 
sức, không thành công cũng không sao và học cách nói 
chuyện với gia đình và bạn bè về những rắc rối của bản 
thân.

Bà nhấn mạnh rằng việc giảm sử dụng mạng xã hội, 
khuyến khích thanh thiếu niên tương tác và giao tiếp trực 
tiếp với bạn bè, sẽ khiến các em hạnh phúc hơn, cũng như 
giảm nguy cơ lo lắng và trầm cảm. Điều này đặc biệt quan 
trọng đối với thanh thiếu niên dễ mắc chứng rối loạn lo âu 
trong giao tiếp.

Bà Diệp Nhã Hinh, giám đốc Trung tâm sức khỏe tâm 
thần của Quỹ John Tung Foundation Đài Loan, tin rằng 
hầu hết mọi người sử dụng điện thoại di động của họ từ khi 
thức dậy vào buổi sáng và đi ngủ vào ban đêm; hầu hết các 
bài đăng trên các nền tảng xã hội được đặt câu hỏi, mô tả 
các sự kiện, hoặc chia sẻ khoảnh khắc cuộc sống, v.v... thu 
hút mọi người xem và phản hồi. Nhưng nếu diễn ra quá 
lâu, chúng sẽ ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày, cũng 
như sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bà Diệp Nhã Hinh gợi ý rằng việc giảm thời gian sử 
dụng có thể bắt đầu từ nửa tiếng, đặt đồng hồ báo thức nhắc 
nhở, sau đó tăng dần thời lượng “giảm thời gian sử dụng”; 
đồng thời lên kế hoạch sắp xếp thời gian rảnh rỗi, như giúp 
người nhà mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối, làm việc nhà, xem 
video và thậm chí là ngồi ngơ ngẩn, v.v..., đưa niềm yêu 
thích mới vào cuộc sống thực. ■ 

Tự chăm sóc bản thân đúng cách

Các chuyên gia y tế và tâm lý cảnh báo việc 
không quan tâm ình rất nguy hại, đến chính m
có tác ì mọi người nhận động lớn hơn những g

thấy.
Một trong những sai lầm nhiều người thường mắc là 

cho rằng việc tự chăm sóc bản thân có thể gây tốn kém. 
Thực tế, có thể ngược lại. Tiến sĩ y khoa Alisha Reed (Mỹ), 
chuyên gia về sức khỏe phụ nữ của Xavier University ở 
bang Louisiana đưa ra một số gợi ý.

Không chỉ là tập luyện
Trong khi việc chăm sóc bản thân chủ yếu tập trung 

vào cơ thể, điều này không đơn thuần chỉ là tập thể dục. 
Reed chỉ ra đó còn là chăm sóc da, ngủ đủ giấc. Trong điều 
kiện kinh tế cho phép, bạn có thể tự biến phòng tắm của 

mình thành spa, nơi bạn được thư giãn, chăm sóc cơ thể. 
Ngoài ra, việc ăn uống lành mạnh cũng rất quan trọng 
trong việc nuôi dưỡng cơ thể.

Reed cho biết có rất nhiều cách miễn phí để chăm sóc 
bản thân. Bạn có thể đi du lịch ngay trong thành phố mình 
sống, uống một ly cafe vỉa hè... mà không tốn kém nhiều. 
Chỉ cần ưu tiên bản thân, tức là bạn đã tự chăm sóc bản 
thân rất tốt.

Đừng chỉ cho mình nghỉ vào mỗi ngày chủ nhật
Việc tự chăm sóc bản thân là một việc hàng ngày. 

Reed khuyên bạn nên đặt câu hỏi: Tự chăm sóc bản thân có 
nghĩa là gì và làm thế nào chúng ta có thể thực hành tự 
chăm sóc bản thân mỗi ngày?

“Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng có thể kết hợp sự 
chăm sóc vào lối sống của bạn. Bạn không cần phải đợi 
đến chủ nhật để được nghỉ ngơi, thư giãn”, chuyên gia nói.

Tự chăm sóc bản thân về mặt tinh thần giúp kích thích 
bộ não của bạn, do đó, giúp bạn làm việc hiệu quả. Hãy 
tăng cường các hoạt động như đọc sách, giải ô chữ, đến 
phòng trưng bày nghệ thuật, đi xem kịch, làm tất cả những 
việc thu hút và kích thích tâm trí. Điều đó giúp bạn mở 
rộng kiến thức và phát triển não bộ.

Cười và khóc khi cần thiết
Thể hiện cảm xúc là điều cần thiết cho sức khỏe tổng 

thể của bạn. Reed gợi ý bạn nên lập một danh sách biết ơn 
để bạn có thể tìm ra những điều cho phép bạn khai thác 
cảm xúc của mình. Hãy viết nhật ký để ghi lại những suy 
nghĩ và cảm xúc của bạn.

Nên tận hưởng các mối quan hệ giúp nuôi dưỡng 
bạn

Tự chăm sóc bản thân liên quan chặt chẽ đến các mối 
quan hệ tích cực và tình bạn. Reed khuyên bạn nên tham 
gia các hoạt động xã hội, gặp gỡ bạn bè, thi thoảng đi tiệc 
tùng, hoặc đơn giản là ở bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 
để tận hưởng những phút giây vui vẻ. Đi du lịch cũng là 
một cách tốt để bạn tự chăm sóc mình về mặt xã hội.

Hòa hợp với tâm hồn của bạn
Chăm sóc bản thân về mặt tinh thần thực sự có nghĩa 

là hòa hợp với tâm hồn và tinh thần của bạn. Hãy thực sự 
kết nối với con người bên trong của bạn. Các thực hành 
liên quan đến chăm sóc bản thân về mặt tinh thần bao gồm 
yoga, thiền... Những điều như vậy cho phép bạn nuôi 
dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tinh thần. “Rất nhiều người 
thực hành phương pháp chăm sóc bản thân về mặt tinh 
thần để giúp kiểm soát lo âu, trầm cảm hoặc mất ngủ”, 
Reed nói.

Sống có tổ chức
Tự chăm sóc bản thân thực tế là làm những điều đó 

giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và ít căng thẳng hơn. 
Vì vậy, khi bạn là người có khả năng tự chăm sóc bản thân, 
bạn sẽ nghĩ đến việc tổ chức, lập kế hoạch cho ngày, tuần 
của bạn... hiệu quả.

Reed chỉ ra, thuê người giúp bạn dọn dẹp hoặc nấu 
nướng cũng là một hình thức chăm sóc bản thân thiết thực. 
■ 
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Jayess Mississippi

Những nơi cấm dân... chết

Do những điều kiện đặc biệt mà tại một số 
nơi trên thế giới, người dân khó mà có 
quyền được... chết.

Itsukushima (Nhật Bản)

Theo tín ngưỡng Shinton (Thần đạo) của người 
Nhật, đảo Itsukushima là một nơi linh thiêng. Việc duy trì, 
bảo vệ sự tinh khiết cho nơi này là một điều quan trọng.

Do đó, các nhà sư sống trên đảo luôn làm mọi cách 
để cái chết không xảy ra tại nơi này. Kể từ năm 1878, trẻ 
em đã chết không được phép đưa đến đảo Itsukushima. 
Phụ nữ có thai gần đến ngày sinh, những người già hay bị 
bệnh nan y cũng bị cấm tới đây.

Cuộc chiến duy nhất diễn ra tại đảo là trận 
Miyajima năm 1555 và gây ra nhiều thương vong. Tuy 
nhiên, sau khi giành được chiến thắng, người chỉ huy đã ra 
lệnh cho binh lính rời khỏi đảo ngay lập tức. Toàn bộ hòn 
đảo được tẩy rửa sạch sẽ. 

Những nơi đất thấm máu được ném đi... Trên đảo 
Itsukushima hiện vẫn chưa có nghĩa trang hay bệnh viện. 
Mỗi khi có cư dân sắp từ trần, họ được đưa đến các hòn đảo 
gần đó.

Lanjaron (Tây Ban Nha)
Năm 1999, Jose Rubio, thị trưởng của đô thị 

Lanjaron, Tây Ban Nha cũng đau đầu vì vấn đề quá tải ở 
nghĩa trang trong vùng. 

Ông cảm thấy nghĩa trang thị trấn đã quá đông đúc 
cho các linh hồn yên nghỉ. 4.000 cư dân của Lanjaron được 
khuyên "nên sống" trong khi chính quyền thành phố mua 
đất để lập nghĩa trang mới.

Thị trưởng Rubio ban hành một sắc lệnh ra lệnh 
cho cư dân “phải chăm sóc tối đa cho sức khỏe của bản 
thân và không được chết cho đến khi tòa thị chính thực 
hiện các bước cần thiết để sở hữu khu đất mới, nơi những 
người đã khuất có thể yên nghỉ”.

Một góc đảo Sellia, Italia. Longyearbyen (Na 
Uy)

Thị trấn Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard, 
Na Uy, nổi tiếng với những ngôi nhà rực rỡ trên nền tuyết 
trắng luôn mở rộng cửa chào đón du khách. 

Tuy nhiên, có một thứ tại đây bị cấm “ghé thăm” - 
đó là cái chết. Với vị trí ở vùng Bắc cực, các xác chết ở đây 
không bao giờ tan rã mà được bảo quản bởi lớp băng vĩnh 
cửu. 

Thị trấn có một nghĩa trang nhỏ, nhưng đã đóng 
cửa cách đây 70 năm. Những người dân bản địa khi bị bệnh 
nặng hay sắp chết sẽ được chuyển đi bằng máy bay hoặc 
tàu biển để đến nơi khác ở Na Uy. Tại đó, họ sẽ sống những 
ngày cuối cùng của cuộc đời.

Falciano del Massico (Italia)
Thị trấn nhỏ bé nằm ở miền nam Italia này có một 

điều luật khá hà khắc: không ai được phép chết tại đây. 
Lệnh “cấm chết” ra đời không phải vì tín ngưỡng, 

tôn giáo hay xác chết không chịu phân hủy mà do không có 
chỗ. 

Thị trưởng của thị trấn đã ra sắc lệnh: "Không cho 
phép bất cứ người dân nào tại Falciano del Massico được 
vượt quá ranh giới giữa sự sống và cái chết". Và trong khi 
chờ đợi xây dựng nghĩa trang mới, người dân vẫn không 
được phép chết ở đây.

Sellia (Italia)
Trước đây, trong một nỗ lực để giải quyết tình 

trạng dân số ngày càng suy giảm và già hóa, Sellia, ngôi 
làng thời Trung cổ ở Italia đã cấm người dân bị... bệnh. 

Thị trưởng của thị trấn Davide Zicchinella đã ký 

một nghị định không cho phép cư dân đổ bệnh. Họ cần đặt 
sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. 

Bất cứ cư dân nào ở Sellia không đi khám sức khỏe 
định kỳ mỗi năm sẽ bị phạt nặng. Năm 1960, thị trấn có 
1.300 công dân, nhưng đến năm 2015 chỉ còn 537 người 
với 60% trên 65 tuổi. 

Thị trấn có thể sẽ lụi tàn. Vì thế "lệnh cấm" này 
nhằm khuyến khích mọi người sống khỏe mạnh và chăm 
sóc tốt cho bản thân.

Sarpourenx (Pháp)
Sarpourenx là một thị trấn nhỏ, đẹp như tranh vẽ 

của Pháp. Cuộc sống của dân làng được du khách đánh giá 
là êm đềm và đáng mơ ước. 

Điều duy nhất khiến nơi đây "mất điểm" là lệnh 
cấm chết. Lệnh này được thị trưởng Gerard Lalanne đưa 
ra, những người cố tình chết tại đây thậm chí còn bị phạt 
nặng. 

Nguyên nhân là tòa án Pháp từ chối cấp phép mở 
rộng nghĩa trang trong thị trấn. Sau quyết định của cơ quan 
chức năng, người dân nơi đây tỏ ra hoang mang và lo lắng 
khi luôn phải tự hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu mình chết đi?!".

Cugnaux (Pháp)
Thuộc tỉnh Haute Garonne, miền Tây Nam nước 

Pháp, Cugnaux đã cấm cái chết vào năm 2007, khi tổng số 
chỗ trống còn lại trong nghĩa trang chỉ còn 17 chỗ và chính 
quyền địa phương không được phép xây một nghĩa trang 
mới. 

Tuy nhiên, sau đó thị trấn có khoảng 17.000 cư dân 
này đã được cấp quyền mở rộng nghĩa trang địa phương.

Biritiba Mirim (Brazil)
Năm 2005, chính quyền thành phố Biritiba Mirim, 

Brazil đề xuất luật cấm cái chết, do nghĩa trang địa phương 
đã ở mức tối đa 50.000 ngôi mộ. Thị trưởng thành phố, ông 
Roberto Pereira từng yêu cầu mở rộng đất nghĩa trang 
nhưng bị từ chối bởi các quy định về môi trường. 

Dự luật của Thị trưởng Pereira cảnh báo những ai 
vi phạm sẽ chịu trách nhiệm về hành động của họ nhưng 
không nói về hình phạt. Trong khi đó, Pereira kêu gọi 
người dân chăm sóc sức khỏe của bản thân để... "không 
chết". ■ 

Tuyệt cảnh ở nơi tận cùng Trái 
Đất

Torres Del Paine là một trong những vườn 
quốc gia đẹp nhất thế giới nằm ở Địa Cực 
Chile (Chile). Nơi đây sở hữu cảnh quan 

tuyệt sắc, thoát tục.
Vườn quốc gia đẹp tựa xứ thần tiên
Nằm ở vùng Patagonia (Nam Chile), công viên 

Torres Del Paine nổi tiếng với những ngọn núi hùng vĩ, 
những tảng băng trôi xanh biếc và các vùng đất trũng là nơi 
sinh sống của các loài động vật hoang dã quý hiếm như 
guanaco. 

Nơi đây được mệnh danh là vùng đất tận cùng thế 
giới bởi vị trí địa lý sát Nam Cực. Tới Torres Del Paine, du 
khách có thể ngắm cảnh đẹp siêu thực bên hồ Grey, thác 
Paine, hồ Sarmiento... 

Vùng Patagonia từng là nơi sinh sống của loài 
người từ năm 10.500 TCN với sự tồn tại của nhiều nền văn 
hóa khác nhau và dòng người di cư liên tiếp, nhưng miền 
đất này chỉ được thế giới biết đến từ thế kỷ 16 trong chuyến 
đi của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Magellan.

Ngày nay, du khách đến Torres Del Paine có thể 
ghé hang Milodon để tìm hiểu về sự sống lâu đời từng tồn 
tại ở vùng Patagonia. 

Kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới

Là khu dự trữ sinh quyển, được UNESCO công 
nhận vào năm 1978, Torres del Paine sở hữu thảm thực vật 
đa dạng và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang 
dã quý hiếm. 

VirtualTourist đã thực hiện cuộc thăm dò ý kiến 
bình chọn của các thành viên khắp thế giới về điểm đến 
thiên nhiên đặc biệt nhất để trở thành kỳ quan thiên nhiên 
thứ 8 của thế giới. 

Sau cuộc bỏ phiếu của hơn 5 triệu người, công viên 
bảo tồn thiên nhiên quốc gia Torres del Paine nhận được số 
phiếu bình chọn cao nhất trong số 330 điểm đến khắp thế 
giới. 

Thời gian thích hợp để ghé thăm Torres del Paine 
là từ tháng 12 đến tháng 2. Nhiệt độ lúc này mát mẻ, trời có 
nắng, thuận lợi cho việc tham quan, khám phá công viên. ■ 

Phương pháp mới “ngăn” 
Parkinson bằng công nghệ nano

Các khối protein bị gấp khúc tập trung trong 
não có liên quan đến các bệnh thoái hóa 
thần kinh như Parkinson.

Giờ đây, các vật thể nano mới được xác định cho 
thấy nhiều hứa hẹn trong việc làm mất ổn định cấu trúc của 
các khối này. Từ đó, có khả năng dẫn đến các phương pháp 
điều trị mới. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature 
Communications.

Protein trung tâm của nghiên cứu được gọi là 
alpha-synuclein. Protein này được cho là đóng những vai 
trò quan trọng trong não. Tuy nhiên, nó có thể gấp không 
chính xác và tụ lại với nhau thành những gì  thể được gọi là
Lewy.

Những chất này có thể ảnh hưởng đến chức năng 
của các tế bào thần kinh và thậm chí bắt đầu giết chết 
chúng. Đồng thời, có liên quan đến các rối loạn thần kinh 
như bệnh Parkinson.

Phần lớn các nghiên cứu về Parkinson tập trung 
vào thể Lewy này. Các nghiên cứu cho thấy “ ” đời sống kép
của protein, cách các khối có thể hình thành đầu tiên trong 
ruột trước khi đến n đó là một bệnh tự ão, hoặc thậm chí 
miễn dịch. Các nhóm nghiên cứu khác đã nhắm mục tiêu 
vào thể Lewy bằng các enzym nhân tạo hoặc peptit tinh 
chế, với kết quả đầy hứa hẹn.

Đối với nghiên cứu mới, các nhà khoa học tại hệ 
thống chăm sóc sức khỏe Johns Hopkins Medicine và 
Trường Đại học Michigan ở Ann Arbor (Mỹ), đã tìm hiểu 
về việc sử dụng nano để phá vỡ thể Lewy.

Nanobody là phiên bản nhỏ hơn của protein kháng 
thể, được hệ thống miễn dịch sử dụng nhằm tìm mầm 
bệnh. Kích thước nhỏ hơn cho phép chúng chui qua màng 
tế bào não - nơi có thể liên kết và phá vỡ các khối alpha-
synuclein.

Thông thường, các vật thể nano này sẽ bị phá vỡ 
bên trong tế bào. Vì vậy, nhóm nghiên cứu ã thiết kế đ
chúng thiếu các liên kết hóa học nhất định dễ bị tổn thương 
trong quá trình này. Họ phát hiện, cách làm này giúp các 
nano ổn định mà không làm giảm khả năng liên kết với 
khối alpha-synuclein.

Sau khi thử nghiệm 7 nanobody, các nhà nghiên 
cứu đã xác  phiên bản PFFNB2 là ứng cử viên tốt định,
nhất. Trong các thử nghiệm trên tế bào não và mô sống của 
chuột, PFFNB2 được phát hiện là ổn định. Đồng thời, liên 
kết chặt chẽ với các khối protein, giúp phá vỡ chúng một 
cách hiệu quả.

Ramhari Kumbhar - đồng tác giả nghiên cứu cho 
biết: “PFFNB2 ngăn chặn các khối alpha-synuclein lây 
lan đến vỏ não chuột. Đây là khu vực chịu trách nhiệm về 
nhận thức, chuyển động, tính cách và các quá trình khác”.

Đ , các iều quan trọng, nhóm nghiên cứu phát hiện
thể nano chỉ tấn công khối alpha-synuclein, chứ không 
phải các phân tử riêng lẻ có khả năng thực hiện những chức 
năng quan trọng trong tế bào não.

Xiabo Mao - tác giả chính của nghiên cứu cho biết, 
công nghệ nano có thể là chìa khóa giúp các nhà khoa học 
nghiên cứu những c . Nhờ đó, ăn bệnh thoái hóa thần kinh
phát triển các phương pháp điều trị mới. ■ 
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880-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù share 

phoøng Master Bedroom $600. Raát toát cho 

hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, Myõ 

Hoa, HEB. Bao ñieän, internet, giaët saáy. 

Khoâng ôû chung vôùi chuû. 

Xin lieân laïc Maïnh: 

972-854-8191
_________________________________________________

879-2025/1593

CHO THUEÂ PHOØNG 10.5.22

Coù 2 phoøng lôùn cho thueâ. Bao ñieän, nöôùc, 

giaët saáy + internet + naáu aên. Gaàn chôï Myõ 

Hoa. 

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 

832-247-6959
_________________________________________________

875-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu Hw6 & 529, 2 phoøng cho share. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an 

ninh, $350/thaùng, Northwest. 

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
_________________________________________________

873-2025/1593

SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW, gaàn chôï HK4, Vieät Hoa, 

$350/thaùng, bao ñieän nöôùc. Xin lieân laïc sau 

9h toái: 

832-964-6168

832-561-0618

(Hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)
_________________________________________________

874-2025/1593

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø môùi roäng raõi, ít ngöôøi. Dö moät phoøng 

cho thueâ, khu Aliana, West Belfort vaø FM 

1464, $400/thaùng, moät ngöôøi. Bao ñieän 

nöôùc, naáu aên, giaët saáy, internet. Öu tieân cho 

phaùi nöõ ñoäc thaân. 

Xin lieân laïc: 

669-400-9343

408-759-1752

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

869-2024/1592

NEW

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

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

812-2017/1586

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Bellaire & Hwy6, gaàn chôï Myõ Hoa, 

HEB, Fiesta, coù phoøng cho share, coù saún 

giöôøng, bao Ñieän, Nöôùc, Giaët Saáy, Internet. 

Giôø giaác thoaûi maùi. Nam Nöõ Ok.

Xin lieân laïc Hoa:

832-289-9273
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

811- 2034/1602

NEW

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
_________________________________________________

821-2020/1588

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû taïi gia. Coù license, nhaø gaàn chôï 

HK III, Thaéng Höng, Taân Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Nguyên nhân gây tử vong phổ 
biến nhưng gây tranh cãi nhất lịch 
sử

Chúng ta có thể nói về những người chết vì tuổi 
già trong lời nói hàng ngày. Nhưng người thực 
sự chết vì tuổi già về mặt y học trong thế kỷ 

XXI là ai? Theo Conversation, nguyên nhân cái chết mơ 
hồ như vậy không chỉ đặt ra câu hỏi về việc ai đó chết như 
thế nào mà còn có thể gây khó khăn cho gia đình, người 
thân ở lại.

Con người chết bằng nhiều cách
Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Anh và xứ Wales là 

chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, bệnh tim, bệnh mạch 
máu não (như đột quỵ), ung thư và Covid-19. Các thủ 
phạm đáng chú ý khác gồm các bệnh mạn tính về đường hô 
hấp dưới (như hen suyễn), cúm, viêm phổi.

Trên thực tế, “tuổi già” là nguyên nhân gây tử vong - 
cùng với mô tả mơ hồ về “mệt yếu” - thường được phân 
loại là “các triệu chứng, dấu hiệu và tình trạng không xác 
định”.

Nhóm này nằm trong 10 nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu nhưng đang ở mức thấp hơn Covid-19, trung 
bình trong khoảng thời gian 5 năm, thấp hơn cả bệnh cúm 
và viêm phổi. Những số liệu này khá tương đồng với Mỹ. 
Theo Insider, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 
bệnh Mỹ (CDC) theo dõi những gì khiến người dân thực 
sự chết tại nước này. Năm 2020, CDC cho biết nguyên 
nhân số một gây tử vong cho những người trên 65 tuổi là 
bệnh tim, sau đó là ung thư, Covid-19, bệnh mạch máu não 
(thường dẫn đến đột quỵ) và bệnh Alzheimer.

Những cái chết vì “tuổi già” thường là sự ra đi lặng lẽ, 
như cách trái tim người lớn tuổi nào đó ngừng đập trong 
giấc ngủ. Nhưng kết luận sẽ thường là người này bị đau tim 
vào ban đêm. Một ví dụ khác là ai đó bị ngã và gãy xương 
hông, sống sót sau cuộc phẫu thuật, nhưng bị viêm phổi và 
chết do nhiễm trùng.

Lịch sử của “chết vì già yếu”
Tuổi già là một phạm trù gây ra cái chết và có lịch sử 

lâu đời. Nó là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong thế 
kỷ XIX, cùng với mô tả mơ hồ về trạng thái “được tìm thấy 
đã chết”.

Con người không phải lúc nào cũng sống đủ lâu để 
bước vào giai đoạn già đi. Họ thường chết trước khi các tế 
bào da bắt đầu chảy xệ, cơ bắp teo tóp. Thay vào đó, chúng 
ta thường qua đời vì những căn bệnh chưa có vaccine, 
thuốc chữa như bệnh lao, đậu mùa. Một số người chết vì 
nhiễm trùng đường tiêu hóa, có thể gây tiêu chảy. Ở nhiều 
nước trên thế giới, tiêu chảy vẫn là nguyên nhân gây tử 
vong hàng đầu ở trẻ em, cùng với sốt rét và viêm phổi.

Khoảng những năm 1950 (ít nhất là ở Mỹ và các quốc 
gia giàu có khác), chúng ta bắt đầu sống lâu hơn gần gấp 
đôi so với tổ tiên cách đó một thế kỷ.

Vào giữa thế kỷ XIX, việc khai tử được thực hiện theo 

Đạo luật đăng ký khai sinh và khai tử 1836 (Anh). Sau đó, 
một xuất bản mang tính bước ngoặt với Bảng phân loại các 
nguyên nhân tử vong do nhà thống kê và nhân khẩu học 
người Pháp Jacques Bertillon ra đời.

Nhà triết học người Canada Ian Hacking đã viết chết 
vì bất cứ thứ gì khác ngoài những gì có trong danh sách 
chính thức bị cho là “bất hợp pháp, ví dụ, chết vì tuổi già”. 
Những dữ kiện này cho thấy việc cung cấp nguyên nhân tử 
vong chính xác là rất quan trọng. Đây là công cụ có giá trị 
để theo dõi các xu hướng tử vong ở các cấp độ dân số khác 
nhau.

“Tuổi già” đã trở thành cụm từ cuối cùng để mô tả một 
cái chết không rõ nguyên nhân. Điều này cũng xảy ra đối 
với những người chết vì một số biến chứng, nhưng không 
thể khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân cái chết chính 
xác.

Một lý do khiến cụm từ “tuổi già” hiếm khi được sử 
dụng làm nguyên nhân gây tử vong vào thế kỷ XX và XXI 
đó là nó không làm thỏa mãn gia đình của những người đã 
khuất.

Nghiên cứu cho thấy các gia đình muốn thông tin về 
việc người thân của họ đã chết như thế nào, không chỉ vì nó 
có thể hữu ích cho việc quản lý vấn đề sức khỏe mà còn 
giúp họ lựa chọn hậu sự.

Cái chết không rõ nguyên nhân có thể khiến người ở 
lại thêm đau buồn và bị chấn thương, đặc biệt nếu người 
thân ra đi đột ngột hoặc bất ngờ. Xác định cách họ chết là 
một phần trong cách các thành viên gia đình kiểm soát 
được nỗi đau của họ và tưởng nhớ những người đã khuất. ■ 

Nhiều lợi ích ít được biết đến của 
cà phê đen

Lisa Andrews, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở 
hữu của Sound Bites Nutrition ở Mỹ, cho biết: 
“Ngoài việc giúp bạn có được sự tỉnh táo mỗi 

sáng, cà phê đen còn có một số lợi ích sức khỏe như giảm 
nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ung thư, bệnh gan và 
bệnh tim”.

Giúp ích cho đường ruột
Đối với những người có vấn đề về tiêu hóa, cà phê đen 

là thức uống cứu tinh của bạn. Chuyên gia dinh dưỡng Lisa 
Andrews nói: “Cà phê giúp giữ cho đường tiêu hóa của bạn 
tốt hơn bằng cách tạo ra hệ vi sinh vật đường ruột khỏe 
mạnh”.

Hiện tượng thường gặp khi uống cà phê đen là bạn có 
thể phải chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức vì cơn đau bụng 
ập đến. Một phần là vì nó giúp mọi thứ trong đường ruột 
tiếp tục vận động trơn tru hơn. Theo Zoe, một số hợp chất 
trong cà phê giúp kích thích sản xuất axit dạ dày, hỗ trợ di 
chuyển thức ăn qua đường ruột của bạn và giữ cho nó bình 
thường.

Ngăn ngừa một số bệnh
Cà phê đen có thể hiệu quả trong việc giảm nguy cơ 

mắc các bệnh như tiểu đường loại 2, ung thư, bệnh gan và 

bệnh tim.
Bà Andrews cho biết: “Cà phê cung cấp một số chất 

hoạt tính sinh học như hợp chất phenolic (cafestol và 
kahweol), alkaloid (caffeine và trigonelline), diterpenes 
và các chất chuyển hóa khác có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh 
tật”.

Một nghiên cứu từ tạp chí AHA Circulation: Heart 
Failure đã phân tích nghiên cứu tim Framingham, chỉ ra 
nguy cơ suy tim theo thời gian giảm từ 5% đến 12% đối với 
mỗi tách cà phê được tiêu thụ mỗi ngày ở người uống cà 
phê so với những người không uống.

Hỗ trợ sức khỏe tâm thần

Đối với những người dễ bị lo lắng, cà phê đen không 
phải là ý tưởng tốt nhất vì caffeine khiến bạn cảm thấy bồn 
chồn, lo lắng hơn. Tuy nhiên, đối với các vấn đề sức khỏe 
tâm thần khác và suy giảm nhận thức, đồ uống này có thể 
hữu ích.

Một nghiên cứu từ tạp chí Molecular Psychology cho 
thấy uống cà phê thường xuyên có tác dụng tăng cường sự 
tập trung, cải thiện khả năng kiểm soát vận động và sự tỉnh 
táo bằng cách tạo ra những thay đổi trong não.

Bà Andrews dẫn ra những lợi ích thần kinh tiềm ẩn 
của việc uống cà phê đen như giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, 
trầm cảm và nguy cơ tự tử.

Điều đó không có nghĩa là uống cà phê sẽ giúp loại bỏ 
hoàn toàn các triệu chứng trầm cảm. Nhưng nó có thể là cơ 
chế đối phó dành cho những người mắc bệnh.

Cải thiện hiệu suất tập luyện
Chuyên gia dinh dưỡng Breanna Woods chia sẻ cà 

phê là thức uống tốt trước khi tập luyện. Theo Hiệp hội 
Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế (ISSN), caffeine được 
chứng minh là cải thiện hiệu suất tập luyện cho cả vận 
động viên và người luyện tập thể dục. Breanna Woods 
khuyên bạn nên bổ sung caffeine bằng cách uống cà phê 
khoảng một giờ trước khi bắt đầu tập luyện.

Cải thiện sự tập trung
Tạm biệt sương mù ảo não bằng một tách cà phê đen. 

Lauren O'Connor, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu của 
Nutri Savvy Health và là tác giả cuốn Healthy Cooking for 
One, chia sẻ thức uống buổi sáng được yêu thích này có thể 
cải thiện sự tập trung.

Lauren O'Connor đã tham khảo một nghiên cứu trên 
tạp chí Nutrients cho thấy cà phê chứa hơn 1.000 hợp chất, 
bao gồm phenolics và axit chlorogenic. Chúng được 
nghiên cứu về tác dụng có lợi cho sức khỏe con người. ■
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