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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
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SPECIALS FOR THE WEEK OF

   THU        FRI       SAT       SUN     MON     TUE     

    20        21        22         23       24        25        

OCT  2022

2.99lb$

3.99lb$

 
SUGAR CANE
JUICE DRINK

NƯỚC MÍA ÉP
300ML

 
 

6.99ea$

HONEY
POMELO

BƯỞI 5 ROI
HOÀNG

KIM

 

2.99ea$

SPICY CRAB
PASTE

GIA VỊ RIÊU
CUA
7OZ

2.59ea$ 5.99ea$

 

2.99ea$

1.19lb$

GOLDEN DRAGON
FRUIT

THANH
LONG
VÀNG

 
0.99lb$

     

DRIED
YAMAKURAGE
RAU TIẾN VUA

8OZ

5.99lb$

 

PASSION FRUIT
CHANH DÂY

16OZ

  

4.99lb$

2.29ea$

0.79lb$

 

 

ARROW ROOT
VERMICELLI

MIẾNG DONG KHÔ
10.5OZ

 

5.99lb$

CANADA
WHELK

SNAIL
ỐC HƯƠNG

CANADA

CHERIMOYA
MÃNG CẦU

BAILER
SNAIL

ỐC
GIÁC

     

9.99lb$

5.99lb$

GREEN LONG
BEAN

ĐẬU
ĐŨA

XANH

FUZZY PERSIMMON
HỒNG

DÒN

1.49ea$

YEO'S DRINK
NƯỚC UỐNG YEO'S - 6x250ML

UDON RICE
NOODLE

BÁNH CANH
ỐNG
16OZ

18.99cs$

YOUNG THAILAND
COCONUT
DỪA THÁI

TƯƠI
9CT

1.59lb$

GAILAN
CẢI LÀN

GAINT PERCH FISH
CÁ CHẼM

9.99cs$

CABELLO MANGO
XOÀI

THANH
CA

20CT

PINK GUAVA
ỔI XÁ LỊ

2.99ea$

12.99ea$

BUN
POWDER
BỘT LÀM

BÁNH BAO

 

4.99lb$

5.99lb$

1.99lb$

LONG EGGPLANTS
CÀ

TÍM

2.99lb$

PURPLE YAMS
KHOAI
LANG

DƯƠNG NGỌC

1.59ea$

POTATO CRACKERS
BÁNH

KHOAI
TÂY

3.17OZ

4.99ea$

LIVE
BLOOD
CLAMS

SÒ HUYẾT
SỐNG

STRIPE BASS
FISH

CÁ MÈ

ORO
BLANCO
POMELO
BƯỞI ỔI

0.99lb$

SHELLIHON
CẢI BẸ XANH

1.00$

CILANTRO
NGÒ RÍ

3 for

0.99lb$

FAIRYTALE
PUMPKIN

BÍ RỢ

NAPA
CABBAGE

CẢI
THẢO

1.99ea$

RICE PAPER
BÁNH

TRÁNG
20OZ  

BUY 1

GET 1
FREE

TIN KING

 

COFEE 3IN1
CAFE

SỮA
ĐÁ

88STICKS
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CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

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

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

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

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

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

TÌM HIEÅU

Hệ Hai Mặt trời sẽ ảnh hưởng thế 
nào tới quỹ đạo Trái đất và cuộc 
sống con người?

Nếu mặt trời và một ngôi sao khác tạo thành 
một hệ thống sao đôi, Trái đất và các sinh vật 
trên đó, cũng như nền văn minh của con 

người, chắc chắn sẽ hoàn toàn khác so với bây giờ.

Nếu hai ngôi sao ở tương đối gần nhau, các hành tinh 
sẽ quay quanh cả hai ngôi sao

1. Hệ thống sao đôi - Double stars
Trong thiên văn học, sao đôi quang học là trường hợp 

khi hai ngôi sao có vẻ nằm gần nhau khi được quan sát từ 
Trái đất. Có hai kiểu sao đôi quang học: sao đôi thị giác - là 
một hệ sao đôi thực thụ và sao đôi quang học biểu kiến - 
hai ngôi sao trông có vẻ gần, nhưng thực tế cách nhau rất 
xa.

Bằng mắt thường, sao đôi sẽ hiển thị gần giống như 
một ngôi sao đơn, nhưng nó có thể được phân biệt rõ ràng 
bằng kính thiên văn. 

Nhìn vào vũ trụ từ Trái đất, tất cả các ngôi sao sẽ được 
ánh xạ lên một bề mặt hai chiều gọi là thiên cầu, vì vậy 
những ngôi sao nhìn có vẻ gần nhau, nhưng trên thực tế 
chúng có thể ở rất xa nhau. Những ngôi sao đôi như vậy 
được gọi là sao đôi quang học biểu kiến và có ít ý nghĩa 
thiên văn.

Nhưng những gì chúng ta sẽ đề cập ở bài viết này lại là 
sao đôi thị giác, hay còn gọi là Binary stars - “liên tinh”, 
chúng là một hệ sao đôi thực sự và nằm gần nhau, liên kết 
với nhau ở mức đủ để có sự tương tác với nhau về mặt hấp 
dẫn và quay quanh lẫn nhau.

Theo đó những liên tinh cũng được chia ra thành hai 
dạng:

Visual binary - Hệ sao đôi trực quan, là một hệ thống 
sao đôi liên kết hấp dẫn có thể phân giải thành hai sao. 
Theo định luật thứ 3 của Kepler, những ngôi sao này được 
ước tính có chu kỳ từ vài năm đến hàng nghìn năm. Một hệ 
nhị phân trực quan bao gồm hai ngôi sao, thường có độ 
sáng khác nhau. Hay có thể hiểu đơn giản là hệ sao đôi này 
có thể nhận dạng được bằng kính thiên văn.

Non-visual binaries - Hệ sao đôi không trực quan, 

hiểu một cách đơn giản thì đây là hệ sao đôi không thể xác 
định được bằng kính thiên văn và cần có các phương pháp 
nghiên cứu chuyên nghiệp để phân biệt.

Hầu hết các sao đôi đều là những cặp song sinh được 
sinh ra trong cùng một tinh vân nguyên thủy, và chỉ một số 
ít là những hành tinh tách biệt, bị thu hút với nhau và tiến 
đến gần nhau.

2. Các hành tinh trong hệ sao đôi
Trên thực tế, nhưng hệ sao đôi sẽ xây dựng các họ 

hành tinh của riêng chúng theo những cách khác nhau. 
Nếu hai ngôi sao ở xa nhau, chúng có thể sẽ có những hành 
tinh riêng và thường ít ảnh hưởng đến nhau, vì vậy chúng 
ta có thể coi chúng như những hệ thống sao tiến hóa độc 
lập với nhau.

Nếu hai ngôi sao ở tương đối gần nhau, các hành tinh 
sẽ quay quanh cả hai ngôi sao. Các nhà thiên văn hiện nay 
đang rất quan tâm đến những hành tinh như vậy, và thường 
gọi chúng là hành tinh sao đôi (Circumbinary planet) - trên 
những hành tinh như vậy, chúng ta sẽ được chứng kiến 
hiện tượng có hai mặt trời.

Tuy nhiên mối đe dọa chính đối với các hành tinh sao 
đôi chính là hai ngôi sao ở trung tâm, vì vậy quỹ đạo ổn 
định chỉ có thể được tìm thấy ở những vùng xa các ngôi 
sao. Theo mô phỏng số của nhóm Kepler của NASA, một 
hành tinh chỉ có thể chạy trong quỹ đạo ổn định khi bán 
kính quỹ đạo của nó vượt quá 3,5 lần khoảng cách giữa các 
sao đôi.

Quá trình hình thành của các hành tinh sao đôi cũng 
rất khác so với quá trình hình thành của các hành tinh trong 
các hệ sao đơn lẻ như Hệ Mặt trời của chúng ta.

Theo thuyết tiến hóa hành tinh hiện đại, sự hình thành 
và tiến hóa của Hệ Mặt trời bắt đầu từ cách đây khoảng 4,6 
tỷ năm với sự suy sụp hấp dẫn của một phần nhỏ của một 
đám mây phân tử khổng lồ. 

Hầu hết khối lượng suy sụp tích tụ ở trung tâm, tạo 
nên mặt trời, trong khi phần còn lại dẹt ra hình thành một 
đĩa đám mây bụi tiền hành tinh tiến hóa dần thành các hành 
tinh đá ( như sao Thủy, sao Kim, Trái đất, sao Hỏa), mặt 
trăng, tiểu hành tinh và các tiểu thiên thể khác trong Hệ 
Mặt trời.

Hệ Mặt trời đã tiến hóa đáng kể từ dạng ban đầu của 
nó. Nhiều mặt trăng được hình thành từ các đĩa khí và bụi 
quay xung quanh các hành tinh, trong khi một số khác sinh 
ra độc lập nhưng về sau bị bắt vào quỹ đạo của hành tinh. 

Một số khác nữa, như mặt trăng của Trái đất, có thể là 
kết quả của những vụ va chạm khổng lồ. Va chạm thiên thể 
xảy ra thường xuyên cho tới tận ngày nay và đóng vai trò 
trung tâm trong sự tiến hóa của Hệ Mặt trời. 

Vị trí các hành tinh thường xuyên thay đổi và hiện 
tượng dịch chuyển hành tinh này được cho là thiết yếu 
trong sự tiến hóa giai đoạn đầu của Hệ Mặt trời.

Áp dụng nguyên lý này cho các hệ sao đôi, các nhà 
thiên văn học đã rút ra suy luận rằng:

Trong hệ sao đôi, các hành tinh đá như Trái đất sẽ 

không tồn tại. Điều này là do việc tạo ra các hành tinh là 
một quá trình rất tinh vi, Sự hình thành của các hành tinh sẽ 
dựa trên va chạm và đi theo hướng riêng biệt của chúng. 

Trong hệ sao đơn lẻ, một lượng lớn bụi quay dọc theo 
cùng một quỹ đạo, với tốc độ nhất định sẽ từ từ phát triển 
thành một hành tinh. 

Trong khi đó, ở gần sao đôi, rất thường xuyên xảy ra 
nhiễu loạn hấp dẫn không đều và rất khó tập hợp bụi vũ trụ. 
Ngay cả khi có các cụm bụi tích tụ thì chúng vẫn dễ dàng bị 
hất tung ra xa bởi các nhiễu động trong trường.

Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với các quan sát của 
Kepler, các hành tinh sao đôi được quan sát hiện nay thực 
sự là các hành tinh khí và băng khổng lồ và hầu hết chúng 
đều di chuyển trên rìa của vùng quỹ đạo ổn định.

Và theo đó, việc tưởng tượng Trái đất nằm trong một 
hệ sao đôi sẽ là điều không thể, vì chúng ta không có căn cứ 
tiền đề để suy luận. 

Nhưng một số người vẫn tin tưởng rằng trong các hệ 
sao đôi, các lõi tiền hành tinh sẽ tự động tìm quỹ đạo hình 
elip ổn định để không tạo ra nhưng va chạm dữ dội. Điều 
này sẽ tạo cơ hội cho các hành tinh sao đôi dần phát triển 
thành các hành tinh có bề mặt đất đá.

Ý tưởng mới lạ này có được chấp nhận hay không thì 
còn phải phụ thuộc vào việc Kepler có thể tìm thấy các 
hành tinh đá xung quanh các ngôi sao đôi trong tương lai 
hay không. 

Do đó câu hỏi được chúng ta đề cập ban đầu, cho tới 
nay vẫn chưa có lời giải, dù có muốn suy đoán thế nào thì ít 
nhất chúng ta cũng cần phải tìm được những căn cứ tiền đề 
để phát triển câu trả lời. ■ 

* Áp dụng theo lời thầy
Ông thầy thuốc nam chữa cho một con bệnh, tới thang 

thứ tư bèn ngưng, năn nỉ cách mấy cũng không chịu hốt 
thuốc tiếp, cho rằng bệnh nhân đã cãi lời thầy lén ăn quít.

Học trò hỏi thầy:
- Sao thầy biết người ta ăn quít?
- Tao thấy vỏ quít bỏ đầy dưới gầm giường nên mới 

dám cả quyết! Ðó cũng là kinh nghiệm khi đi chữa bệnh, 
các con phải nhớ lấy!

Tháng sau, một học trò của thầy đi chữa bệnh ở làng 
bên nằng nặc cho rằng con bệnh đã lén ăn thịt gà nên từ 
chối không chữa tiếp. Người ta phân trần cách gì cũng 
không nghe, cuối cùng chủ nhà tức quá đập cho một trận 
rồi đuổi về.

Thầy bèn hỏi học trò:
- Tại sao mầy dám chắc nó đã lén ăn thịt gà?
- Con áp dụng lời thầy, khi trở lại thăm bệnh cho nó, 

con thấy để ở gần bên giường bệnh một cây... chổi lông gà 
còn mới!!!

Vui Cöôøi
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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

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

NEW

889-2027/1595

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford & 

Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 sqft. Nhaø 2 

taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém röôõi. Saøn goã & 

gaïch, giaù $900/thaùng.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con nguyeän 

danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán yù Cha theå hieän 

döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng 

ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuõng tha 

keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù ñeå chuùng con sa chöôùc 

caùm doã, nhöng cöùu chuùng con khoûi moïi söï döõ.  

Amen.

                                                                 QH

Mỡ bụng vì thiếu ngủ

Thiếu ngủ hay giấc ngủ kém liên tục không 

chỉ làm ảnh hưởng đến hoạt động của não 

và hormone mà còn dẫn đến việc sản sinh 

chất béo nguy hiểm và gây tăng cân.
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu 

phát hiện ra thói quen ngủ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến số 

lượng và loại thực phẩm chúng ta ăn. Thậm chí, nó còn ảnh 

hưởng cả việc chúng ta tăng hay giảm mỡ trong cơ thể.
Theo Washington Post, mất ngủ có thể gây ra 

những thay đổi về não và nội tiết tố, kích thích cảm giác 

thèm ăn, khiến chúng ta tiêu thụ nhiều calo hơn, đặc biệt là 

từ đồ ăn vặt giàu chất béo và đường.
Nghiên cứu cho thấy nếu bạn nằm trong số hàng 

triệu người lớn bị thiếu ngủ kinh niên, chỉ cần ngủ thêm 1 

giờ mỗi đêm có thể giúp thói quen ăn uống tốt hơn, thậm 

chí có thể giúp giảm cân.
Đối với nhiều người, thật khó để có được một đêm 

ngon giấc. Các chuyên gia về giấc ngủ cho biết người 

trưởng thành trung bình nên ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. 

Tuy nhiên, ít nhất 1 trong 3 người trưởng thành thường 

xuyên không ngủ đủ. Lý do có thể là vì thức khuya làm 

việc hoặc lướt web.
Hàng triệu người trưởng thành cũng phải vật lộn 

với các tình trạng làm gián đoạn giấc ngủ như mất ngủ mạn 

tính, ngưng thở khi ngủ hoặc hội chứng chân không yên.
Vì thế, hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến thực phẩm 

hàng ngày là một bước quan trọng trong việc cải thiện sức 

khỏe tổng thể của bạn.
Ăn nhiều hơn khi không ngủ ngon
Nghiên cứu cho thấy giấc ngủ kém liên tục có thể 

dẫn đến việc tăng cân. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng 

đối với phụ nữ, một vài đêm ngủ ngắn làm giảm mức 

GLP-1, loại hormone báo hiệu cảm giác no. Ở nam giới, 

mất ngủ dẫn đến tăng đột biến ghrelin, loại hormone kích 

thích cảm giác đói.
Đồng thời, người thiếu ngủ ghi nhận những thay 

đổi trong hoạt động não của họ. Các nghiên cứu chỉ ra khi 

một người bỏ ngủ, vùng não liên quan đến việc tìm kiếm 

niềm vui và phần thưởng sẽ phản ứng mạnh hơn với đồ ăn 

vặt như kẹo, bánh rán và bánh pizza. Điều này tạo ra sự 

thôi thúc mạnh mẽ hơn để tiêu thụ đồ béo.
Và mất ngủ làm giảm hoạt động ở các bộ phận 

khác của não có vai trò điều chỉnh lượng thức ăn, khiến 

chúng ta khó kiểm soát bản thân hơn.
Marie-Pierre St-Onge, phó giáo sư y học dinh 

dưỡng tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia, 

Giám đốc Sleep Center of Excellence tại Columbia, cho 

biết: “Bằng chứng rõ ràng là khi chúng ta hạn chế ngủ, 

chúng ta lại ăn nhiều hơn”.
Năm ngoái, nhóm các nhà nghiên cứu đã phân tích 

dữ liệu từ 36 nghiên cứu bao gồm vài trăm nghìn người 

tham gia. Họ phát hiện ra người thường xuyên ngủ ít hơn 7 

tiếng mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh béo phì cao hơn 26% 

so với người ngủ đủ giấc theo khuyến nghị.
Tuy nhiên, phân tích này chỉ cho thấy mối liên 

quan giữa ngủ kém và tăng cân. Để hiểu rõ hơn về mối 

quan hệ giữa giấc ngủ và chế độ ăn uống, các nhà khoa học 

đã thực hiện thử nghiệm lâm sàng. Họ tuyển những người 

trưởng thành khỏe mạnh tham gia và theo dõi thói quen ăn 

uống của họ khi họ hạn chế ngủ hàng đêm.
Kết quả cho thấy khi mọi người chỉ ngủ 5 tiếng 

rưỡi mỗi đêm trong 2 tuần, họ tiêu thụ thêm 300 calo mỗi 

ngày, chủ yếu là từ đồ ăn nhẹ như bánh quy, khoai tây 

chiên, kem và kẹo.
Phó giáo sư St-Onge phân tích nhiều thử nghiệm 

này và kết luận rằng, trung bình, mọi người ăn nhiều hơn 

từ 300 đến 550 calo vào những ngày họ thiếu ngủ so với 

khi họ có thể ngủ từ 7 tiếng trở lên.
Sự “bành trướng” mỡ bụng
Thiếu ngủ dường như thúc đẩy một dạng chất béo 

đặc biệt nguy hiểm. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa 

học phát hiện ra khi người trưởng thành khỏe mạnh chỉ 

ngủ được 4 tiếng mỗi đêm trong vòng 2 tuần, họ ăn nhiều 

hơn và tăng cân.
Ngoài ra, họ còn trải qua sự “mở rộng” trong mỡ 

bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan nội 

tạng như thận, gan và ruột. Trong khi đó, có hàm lượng 

chất béo nội tạng cao làm tăng khả năng mắc bệnh tim, tiểu 

đường loại 2 và một số bệnh ung thư.
Nghiên cứu này công bố vào đầu năm nay trên Tạp 

chí Trường Cao đẳng Tim mạch Mỹ.
Cách cải thiện chế độ ăn bằng giấc ngủ ngon
Tuy nhiên, chúng ta có thể loại bỏ tác hại của việc 

mất ngủ gây ra đối với chế độ ăn uống và vòng eo. Đây 

được xem là tin tốt cho những người bị thiếu ngủ kinh 

niên.
Trong nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay 

trên tạp chí JAMA Internal Medicine, các nhà khoa học đã 

chọn 80 người trưởng thành thừa cân và thường ngủ trung 

bình khoảng 6 tiếng mỗi đêm.
Một nhóm được tư vấn về cách ngủ nhiều hơn. 

Nhóm khác không nhận được bất kỳ thông tin bổ sung nào 

và được dùng làm nhóm kiểm soát (nhóm không nhận 

được những thay đổi gì mới khi tham gia thí nghiệm).
Một phần quan trọng của các buổi tư vấn là hướng 

dẫn mọi người tránh xa điện thoại thông minh và các thiết 

bị điện tử khi họ chuẩn bị đi ngủ.
Esra Tasali, tác giả của nghiên cứu, Giám đốc 

Trung tâm Nghiên cứu Giấc ngủ tại Đại học Chicago, cho 

biết: “Về cơ bản, chúng tôi đang dạy mọi người cách sống 

mà không dùng thiết bị điện tử sát giờ đi ngủ”.
Các nhà nghiên cứu sau đó theo dõi các nhóm 

người tham gia trong 2 tuần. Họ phát hiện ra người trong 

nhóm tư vấn đã kéo dài giấc ngủ khoảng 1,2 giờ mỗi đêm 

và giảm lượng thức ăn xuống 270 calo mỗi ngày, mặc dù 

họ không được đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về chế độ ăn 

uống. Họ cũng giảm một ít cân so với nhóm kiểm soát và 

cảm thấy tốt hơn, có nhiều năng lượng hơn.
“Người tham gia nói rằng họ nhận ra không sao cả 

nếu không trả lời mọi tin nhắn văn bản một giờ trước khi đi 

ngủ”, bà Tasali nói.
Phó giáo sư St-Onge tại Columbia nói rằng mọi 

người nói chung nên đặt mục tiêu ngủ khoảng 7 tiếng mỗi 

đêm. Bạn sẽ biết mình có ngủ đủ giấc hay không nếu bạn 

thức dậy với cảm giác được nghỉ ngơi đầy đủ và không 

thường xuyên mệt mỏi.
Điều quan trọng là điều chỉnh các thiết bị của bạn 

và đi ngủ vào thời điểm hợp lý. “Một số người có thể chỉ 

cần ngủ 6 tiếng trong khi người khác có thể là 6 tiếng rưỡi. 

Nhưng tôi nghi ngờ bất kỳ ai cũng ổn chỉ với 5 tiếng ngủ”. 

■

Số ca tử vong trên thế giới do 

ung thư gan sẽ tăng mạnh

Đến năm 2040, số người mắc hoặc tử vong 

do ung thư gan trên toàn cầu sẽ tăng hơn 

50% nếu thế giới không nỗ lực hơn nữa 

để ph ăn bệnh này.òng ngừa c

Ảnh minh họa

Đây là kết quả phân tích được Cơ quan Nghiên cứu 

về Ung thư quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) công bố trên tạp chí Hepatology ngày 6/10.
Theo báo cáo mới của các nhà khoa học thuộc 

IARC, thế giới có khoảng 905.700 người được chẩn đoán 

mắc ung thư gan và 830.200 người ã tử vong vào n đ ăm 

2020. Dựa trên số liệu này, nghiên cứu dự báo 1,4 triệu 

người sẽ mắc ung thư gan và 1,3 triệu người sẽ tử vong vào 

năm 2040.
Tác giả chính của nghiên cứu, nhà dịch tễ học làm 

việc tại IARC - Harriet Rumgay cho biết, điều này sẽ đồng 

nghĩa với việc số ca mắc hoặc tử vong mỗi năm sẽ tăng 

500.000 nếu chúng ta không thực hiện biện pháp phòng 

ngừa ung thư gan từ sớm để giảm đáng kể tỷ lệ mắc. 
Nghiên cứu cũng cho thấy ung thư gan là một trong 

ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư tại 46 

quốc gia - và nằm trong số 5 nguyên nhân hàng đầu tại gần 

100 quốc gia. Các khu vực Đông và Đông Nam Á cùng với 

Bắc Phi là nơi có số trường hợp mắc và tử vong cao nhất 

thế giới.        
Theo đó, các tác giả nghiên cứu khuyến cáo các 

biện pháp phòng ngừa ung thư gan bao gồm giảm cân, hạn 

chế uống rượu bia, đề phòng các yếu tố rủi ro như viêm gan 

B, viêm gan C, tiểu đường. ■  

Người có thói quen ăn đêm dễ bị 

trầm cảm

Nghiên cứu từ Bệnh viện Phụ nữ và 

Brigham cho thấy những người ăn đêm 

có tỷ lệ trầm cảm, lo lắng cao hơn 26% so 

với người chỉ ăn vào ban ngày.
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Bệnh viện Phụ 

nữ và Brigham thực hiện, công bố trên tạp chí Proceedings 

of the National Academy of Sciences, ngày 12/9. Nhóm 

chuyên gia phát hiện ra rằng thời gian ăn uống cũng ảnh 

hưởng đến sức khỏe tâm thần của mỗi người.
Nghiên cứu thực hiện trên 19 tình nguyện viên, 12 

nam và 7 nữ. Tiến sĩ Frank Scheer, giám đốc Chương trình 

Sinh học Y tế tại Bệnh viện Phụ nữ cùng các đồng nghiệp 

để họ sinh hoạt trong môi trường “4 ngày giả định”, mỗi 

“ngày” kéo dài 28 giờ. Thời gian ngày và đêm được phân 

chia bằng điều kiện ánh sáng nhân tạo.
Người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên vào hai 

nhóm tính giờ ăn: nhóm chỉ ăn vào ban ngày và nhóm ăn cả 

ngày lẫn đêm (đây là kiểu sinh hoạt điển hình của những 

người làm việc theo ca). Sau đó, các chuyên gia sẽ đánh giá 

tâm trạng của các tình nguyện viên.
Ở ngày thứ 4, mức độ trầm cảm của những người 

thuộc nhóm ăn cả ngày lẫn đêm đã tăng 26%, mức độ lo âu 

tăng 16% so với ban đầu. Ngược lại, nhóm sinh hoạt điều 

độ không có sự thay đổi nào. Những tình nguyện viên bị 

lệch nhịp sinh học cũng dễ bị trầm cảm và lo âu hơn.
“Giờ ăn là khía cạnh quan trọng của chế độ dinh 

dưỡng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Chúng ta 

vẫn cần kiểm tra xem thời điểm ăn có ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe tâm thần hay không, cần thực hiện thêm các 

nghiên cứu trong tương lai nhằm xác định điều này”, tiến 

sĩ Sarah Chellappa, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.
Theo tiến sĩ Scheer, nghiên cứu mới cung cấp bằng 

chứng về thời điểm ăn uống hợp lý. Đây cũng được coi là 

cách để giảm thiểu khả năng tổn thương tâm lý ở những 

người thường xuyên bị lệch nhịp sinh học, chẳng hạn 

người làm việc theo ca hoặc thường xuyên phải di chuyển 

giữa các quốc gia.
Thực tế, lao động làm việc theo ca chiếm tới 20% 

lực lượng lao động của các nước công nghiệp, trực tiếp 

chịu trách nhiệm cho nhiều dịch vụ như bệnh viện, nhà 

máy và các ngành nghề thiết yếu khác. Họ thường bị lệch 

nhịp đồng hồ sinh học trung tâm trong não và các hoạt 

động hàng ngày, chẳng hạn chu kỳ ngủ, thức và ăn uống. 

Bên cạnh đó, họ cũng có nguy cơ trầm cảm và lo lắng cao 

hơn từ 25 đến 40%. ■
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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

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

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

Ăn nhiều chất xơ chế biến sẵn 
tăng nguy cơ ung thư gan

Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất xơ 
chế biến làm tăng nguy cơ ung thư gan. 
Những người có nguy cơ bị ung thư gan nên 

kiểm tra axit mật và hạn chế ăn chất xơ lên men.
Gần đây chuyên san Gastroenterology đã công bố 

nghiên cứu về nguy cơ ung thư gan của chế độ ăn nhiều 
chất xơ lên men ở chuột. Nghiên cứu phát hiện nguy cơ 
mắc ung thư gan ở những con chuột bị khuyết tật bẩm sinh 
là rất cao khi chúng ăn chế độ ăn giàu chất xơ lên   men. Máu 
của những con chuột này cũng có hàm lượng axit mật cao.

Dựa trên dữ liệu này, các nhà nghiên cứu cho rằng 
việc kiểm tra nồng độ axit mật có thể giúp dự đoán nguy cơ 
ung thư gan. Những người có mức axit mật cao hơn có thể 
cần phải thận trọng về lượng thực phẩm chứa nhiều chất 
xơ chế biến sẵn.

Chất xơ chế biến sẵn là gì?
Chất xơ là một loại carbohydrate cung cấp một số lợi 

ích sức khỏe nhất định cho cơ thể nhưng không cung cấp 
nhiều calo. Nguồn thực phẩm giàu chất xơ là phần quan 
trọng của chế độ ăn uống lành mạnh và có thể ngăn ngừa 
nhiều bệnh tật.

Chất xơ tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm, bao 
gồm trái cây và rau quả. Có một số loại chất xơ khác như 
chất xơ hòa tan và không hòa tan, đem lại những lợi ích sức 
khỏe khác nhau.

Mặt khác, chất xơ có thể lên men là các loại chất xơ 
mà vi khuẩn đường ruột có thể lên men và phân hủy. Các 
nhà sản xuất thực phẩm đôi khi sẽ thêm chất xơ tinh chế 
cao, có thể lên men vào thực phẩm chế biến sẵn.

Brian Power, chuyên gia dinh dưỡng giải thích với 
Medical News Today: “Kỹ thuật chế biến thực phẩm có thể 
làm cho chất xơ lên   men, có nghĩa là nó sẽ bị vi khuẩn 
đường ruột phân hủy và tạo ra nhiều sản phẩm phụ tốt cho 
sức khỏe”.

Ví dụ về thực phẩm chế biến có chứa chất xơ có thể 
lên men bao gồm đồ ăn vặt và ngũ cốc được bổ sung chất 
xơ. Nhưng thực phẩm chứa chất xơ có thể lên men không 
phải là lựa chọn lành mạnh cho tất cả mọi người.

Một số người như những người có nguy cơ bị ung thư 
gan, có thể cần phải thận trọng với chế độ ăn nhiều chất xơ 
có thể lên men.

Mối liên hệ giữa chất xơ lên   men và nguy cơ ung 
thư gan

Theo American Cancer Society, ung thư gan gây ra 
hơn 700.000 cái chết trên toàn thế giới mỗi năm. Tiến sĩ 
Yiing Lin, bác sĩ phẫu thuật gan của Trung tâm Ung thư 
Siteman tại Đại học Washington ở St. Louis nói: “Ung thư 
gan ngày càng nghiêm trọng ở Mỹ và được dự đoán là căn 
bệnh ung thư gây tử vong cao thứ 3 trong thập kỷ này”.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những con chuột mắc 
tắc nghẽn hệ thống cổng gan bẩm sinh, tác động đến lưu 
lượng máu và trao đổi máu giữa gan và phần còn lại của cơ 
thể. Những con chuột này có nguy cơ mắc bệnh ung thư 
gan cao hơn. Khi chúng ăn chế độ giàu chất xơ lên men, 
nguy cơ phát triển ung thư gan sẽ tăng lên.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng điều này có 
thể do chế độ ăn có chất xơ lên   men góp phần làm giảm hệ 
thống miễn dịch.

Mặc dù rất khó để nghiên cứu kỹ lưỡng về tắc nghẽn 
hệ thống cổng gan ở người, các nhà nghiên cứu có thể kiểm 
tra nồng độ axit mật. Họ đã xem xét nồng độ axit mật ở 
những người đàn ông bị ung thư gan và so sánh với những 
người không bị ung thư gan. Nồng độ axit mật ở người bị 
ung thư gan gấp đôi đối với người bình thường.

Điều này cho thấy việc kiểm tra nồng độ axit mật này 
có thể hữu ích trong việc dự đoán ung thư gan. Tiếp theo, 
các nhà nghiên cứu xem xét lượng chất xơ tổng thể và 
nguy cơ ung thư gan liên quan ở người. Ở những người đàn 
ông có nồng độ axit mật cao, ăn nhiều chất xơ làm tăng 
nguy cơ phát triển ung thư gan.

Tiến sĩ Yiing Lin lưu ý rằng: “Các phát hiện trên được 
nghiên cứu ở chuột mắc tắc nghẽn hệ thống cổng gan. Ở 
người, các trường hợp tắc nghẽn hệ thống cổng gan bẩm 
sinh không phổ biến, nhưng những bệnh nhân xơ gan rất 
hay mắc chứng bệnh này. Những phát hiện trong nghiên 
cứu có thể giúp những bệnh nhân bị bệnh gan và giảm 
nguy cơ ung thư gan bằng cách thay đổi chế độ ăn uống 
hoặc các biện pháp can thiệp khác”.

Hạn chế của nghiên cứu
Nhiều nghiên cứu cần được thực hiện thêm để chuyên 

gia có thể thực sự hiểu chế độ ăn giàu chất xơ chế biến ảnh 
hưởng như thế nào đến nguy cơ ung thư gan.

Điều thứ nhất, dữ liệu là từ các nghiên cứu trên chuột, 
chứ không phải trên người. Hạn chế thứ 2 là dữ liệu từ 
người tham gia nghiên cứu chỉ từ nam giới, nghĩa là các 
chuyên gia cần phải xem xét nhiều đối tượng hơn. Các nhà 
nghiên cứu cũng chưa phân biệt giữa các loại chất xơ trong 
nghiên cứu trên con người. Điều này có nghĩa là cần phải 
nghiên cứu thêm để khẳng định liệu chất xơ có thể lên men 
góp phần vào nguy cơ ung thư gan hay không. Các nhà 
nghiên cứu cũng lưu ý rằng cần có những nghiên cứu sâu 
hơn về tỷ lệ mắc bệnh gan bẩm sinh và tác động của chúng 
đến ung thư gan. ■  

Gai cột sống - bệnh nguy hiểm 
song khó phát hiện sớm

Mới hình thành, gai cột sống không có triệu 
chứng nên rất khó nhận biết, về sau chúng 
to ra và chèn vào dây thần kinh, tủy sống...

Bác sĩ Randell DuPraw, chuyên gia nắn chỉnh thần 
kinh cột sống tại Maple Healthcare, giải thích gai cột sống 
là những mảng xương thừa mọc ra dọc theo rìa các đốt 
xương sống.

Gai là một phần tất yếu của quá trình lão hóa tự nhiên, 
còn gọi là thoái hóa cột sống tuổi về già. Con người càng 
lớn tuổi, đĩa đệm mất nước và độ ẩm nên bị mòn và xẹp 
dần. Dây chằng cố định xương sống cũng lỏng lẻo. Tình 
trạng này khiến hai đốt sống liền kề cọ xát vào nhau liên 
tục, lâu dần sẽ hình thành gai cột sống.

Khi mới xuất hiện, gai cột sống có vẻ vô hại, không 
ảnh hưởng đến sức khỏe và không gây bất kỳ triệu chứng 
đau nhức nào. Vì vậy ở giai đoạn này người bệnh không 
thể cảm nhận được sự tồn tại của gai cột sống. Theo thời 
gian, gai lớn dần lên và chèn ép vào các dây thần kinh, 
thậm chí cả tủy sống, gây đau đớn và nhiều hệ lụy khác.

Tùy theo vị trí gai mọc trên cột sống, bệnh nhân sẽ có 
những triệu chứng khác nhau. Chẳng hạn bệnh xảy ra ở 
vùng cột sống cổ, bạn cảm thấy đau nhức, tê mỏi từ cổ lan 
dọc xuống hai cánh tay và ngón tay. Nếu gai ở vùng thắt 
lưng, bạn sẽ cảm thấy đau, tê dọc xuống hai chân, đau 
nhiều khi đi lại hoặc làm việc nặng.

Đau không phải là triệu chứng đáng lo ngại duy nhất 
khi bị bệnh gai cột sống. Trong cơ thể con người, hệ thần 
kinh đóng vai trò rất quan trọng vì chúng có chức năng dẫn 
truyền thông tin từ não đến tất cả cơ quan khác. Gai cột 
sống làm tổn thương dây thần kinh sẽ gây gián đoạn quá 
trình dẫn truyền thông tin và hạn chế chức năng hoạt động 
của các cơ quan nội tạng mà dây thần kinh đó chi phối. Ví 
dụ dây thần kinh L4 ở thắt lưng chi phối trực tiếp đến tuyến 
tiền liệt, cơ thắt lưng, thần kinh tọa, nếu bị chèn ép sẽ khiến 
người bệnh gặp hàng loạt vấn đề như đau thần kinh tọa, rối 

loạn tiểu tiện…
Có ba phương pháp chính để điều trị gai cột sống:
- Thứ nhất là dùng thuốc để làm dịu các cơn đau tức 

thời.

- Thứ hai là trị liệu thần kinh cột sống và tập vật lý trị 
liệu nhằm làm giảm đau vừa giúp đĩa đệm phục hồi tự 
nhiên.

- Phẫu thuật là giải pháp sẽ được cân nhắc cho các 
trường hợp gai quá to, chèn ép nhiều lên rễ thần kinh và tủy 
sống.

Theo bác sĩ Randell, để chữa bệnh gai cột sống hiệu 
quả, điều quan trọng là bệnh nhân cần theo sát phác đồ điều 
trị của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó, cần thay đổi 
những thói quen sinh hoạt xấu, thường xuyên tập thể dục 
thể thao phù hợp với thể trạng, có chế độ dinh dưỡng hợp 
lý hỗ trợ đĩa đệm mau chóng hồi phục. Bệnh phát hiện 
càng sớm thì khả năng chữa khỏi càng cao. Do vậy bác sĩ 
khuyên người từ sau 30 tuổi trở lên nên thường xuyên 
kiểm tra cột sống định kỳ để phát hiện bệnh sớm nếu có. ■

Chế ộ ỳ lạ giúp Erling Haaland  đ  ăn k
trở thành cỗ máy ghi bàn

Erling Haaland đang xô đổ nhiều kỷ lục bóng đá 
Anh. Chế độ ăn dị thường có thể là nền tảng 
giúp siêu tiền đạo người Na Uy chơi xuất sắc 

như vậy.
Trong phim tài liệu có tựa đề “Haaland: Sự lựa chọn” 

trên dịch vụ phát trực tuyến Viaplay, tiền đạo Man City tiết 
lộ thích ăn gan, tim bò và chỉ uống nước qua một hệ thống 
lọc phức tạp.

“Mọi người nói thịt không tốt nhưng phải nói là loại 
thịt nào? Thịt mua ở McDonald hay con bò đang ăn cỏ 
ngay đằng kia? Tôi thì ăn cả tim và gan bò. Những người 
khác có thể không ăn nhưng tôi chỉ quan tâm đến việc 
chăm sóc cơ thể mình. Tôi nghĩ ăn thực phẩm chất lượng 
và phù hợp với cơ địa là quan trọng nhất”, Haaland hé lộ 
khẩu phần ăn dị thường của mình.

Ngoài chế độ ăn, siêu tiền đạo người Na Uy giải thích 
thêm về hệ thống lọc nước phức tạp mà anh sử dụng.

“Điều đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là để ánh sáng 
mặt trời chiếu vào mắt. Điều này rất tốt cho nhịp sinh học. 
Tôi cũng bắt đầu buổi sáng bằng việc chắt nước uống qua 
một hệ thống lọc phức tạp. Tôi nghĩ nó có thể mang lại 
nhiều lợi ích cho cơ thể”.

Một trong những bí quyết thành công khác của 
Haaland là món lasagne trước trận đấu do cha anh, ông 
Alfie Haaland đích thân nấu. Tiền đạo này luôn ăn lasagne 
trước mỗi trận đấu trên sân nhà. HLV Pep Guardiola cũng 
biết điều này và nói đùa về bữa ăn trước trận đấu với 
Southampton.

“Chúng tôi có thể đưa ra lời đề nghị để cha của Erling 
nấu ăn cho toàn đội. Nếu đây là bí mật đằng sau khả năng 
ghi bàn của Erling, tôi sẽ thuyết phục Chủ tịch đưa ông ấy 
đến đây”. ■ 
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi

* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa

SÖU TAÀM

Jayess Mississippi

Gia đình sống tối giản ở 
Thượng Hải: 14 năm không mở điều 
hòa

Thật ra, Sherry cho rằng dịch bệnh làm con 
người ta yêu thiên nhiên hơn, thích hướng 
về những nơi tươi mát trong lành, hòa mình 

cùng ất trời.đ
Năm 2018, trang tin Yitiao phỏng vấn cô Sherry 

Poon tại nhà riêng ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô và 
chồng cùng 3 đứa con sống trong một căn nhà kiểu cũ 
80m2.

Khi sửa chữa lại căn nhà, hai vợ chồng đã cố gắng 
tận dụng thiên nhiên để cấp sáng, thông gió, giữ ấm. Nhờ 
vậy mà hai mùa hè và đông đều rất ít mở điều hòa, mỗi 
tháng tiền điện không quá 100 NDT.

Tháng 7 năm nay,  Thượng Hải hứng chịu đợt nắng 
nóng 40 độ C liên tiếp 1 tuần. Phóng viên Yitiao một lần 
nữa đến nhà của Sherry.

Liệu căn nhà lúc nào cũng giữ 20 độ C khi xưa giờ 
đây có nóng đến “tàn nhẫn” như ngoài trời không? Hay 
vẫn mát rượi như xuân sang? Hai năm dịch bệnh trôi qua, 
liệu họ còn sống với quan niệm bảo vệ môi trường nữa 
không?

Ảnh minh họa 
“Xương cốt” của nhà chúng tôi rất khỏe
Sherry và Raefer là người Canada, sống ở Thượng 

Hải đã 21 năm. Từ tháng 12/2007, cả hai chuyển đến căn 
nhà cũ kỹ 80m2. Đến nay, căn nhà đã đông vui hơn, trở 
thành tổ ấm 5 người và 1 chú mèo. Ở 14 năm, căn nhà 
không bị tu sửa quá nhiều, vì “xương cốt” của nó dưới bàn 
tay của vợ chồng Sherry vô cùng chắc chắn và khỏe mạnh. 

Sherry và chồng đều học kiến trúc, nên đã bỏ ra rất 
nhiều công sức cho đợt tu sửa lúc mới nhận nhà. Tất cả cửa 
sổ trong nhà đều được đổi thành loại kính 2 tầng càng kín 
càng tốt. Ngoài ra, trên mái nhà, phòng tắm và phòng ngủ 
áp mái của hai đứa con gái đều được lắp 5 cửa sổ lộ thiên để 
cấp sáng tự nhiên cho toàn bộ căn nhà.

Tường bên ngoài đều được sơn chất liệu cách nhiệt 
để giảm thiểu ảnh hưởng bởi những ngày nắng nóng hoặc 
đông rét.

Cứ thế, những vấn đề của căn nhà cũ đơn sơ như 
thông gió, cấp sáng, cách nhiệt, giữ ấm đều được giải 
quyết. Do đó, tổ ấm của Sherry, hè không cần mở điều hòa, 
đông không cần cấp ấm, trong nhà lúc nào cũng giữ mức 
20 độ C.

Thời gian gần đây, Thượng Hải hứng chịu đợt nắng 
nóng kinh khủng 40 độ C mấy ngày liền. Ban ngày, Sherry 
mở điều hòa ở phòng khách, cả nhà chủ yếu sinh hoạt tại 
đây. Đến giờ ngủ thì tắt điều hòa phòng khách, mở điều 
hòa ở phòng ngủ áp mái. Tóm lại, chỉ có thể mở một điều 
hòa duy nhất!

Mái nhà có lắp thái dương năng, thiết bị lọc nước 
trong nhà nhờ đó ít tiêu hao điện năng hơn.

Vì để vừa tạo thẩm mỹ vừa tiết kiệm nguyên liệu 
gỗ, vợ chồng Sherry đã thiết kế vật dụng theo cách đặc 
biệt, cố gắng tạo khoảng trống hết mức có thể để “bụi bẩn 
không chốn dung thân”.

Bàn ghế dùng hơn 10 năm, chỉ thay mỗi lớp đệm da 
bên trên. Sàn, dụng cụ gỗ đều được gia công từ các loại gỗ 
ép. Giá thành rẻ, đảm bảo tính mỹ quan, có thể tháo dỡ lắp 
ráp dễ dàng, bảo vệ môi trường. Nhiều năm trôi qua, căn 
nhà tuy cũ đi một chút nhưng không bị thay đổi quá lớn. 
Cùng lắm chỉ mài nhẵn lại những chỗ sàn gỗ, góc tường bị 
bong tróc; đổi chiếc tủ lạnh và máy giặt đã dùng mười mấy 
năm. Đợi sau khi dịch bệnh ở Thượng Hải được kiểm soát, 
vợ chồng Sherry sẽ tu sửa lại bồn cầu và ống nước trong 

nhà vệ sinh.
Hơn 30 ngày thành phố phong tỏa vì dịch bệnh, 5 

người và 1 con mèo sống trong căn nhà 80m2. Ba đứa con 
học online, Raefer tham gia cuộc họp qua điện thoại, 
Sherry cũng phải làm việc. Cả 5 người cùng nói chuyện 
nên nhà cửa hơi ồn ào. Đa số điều hòa trong nhà đều mở. 
Chỉ có 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh được lắp đặt cửa. Sherry 
thỉnh thoảng lại trốn trong nhà vệ sinh để tìm kiếm một 
chút yên tĩnh.

Về sau, Sherry nói với chồng rằng nếu quyết định 
sống ở căn nhà này lâu dài thì phải lắp thêm một vài cánh 
cửa, hơn nữa lũ trẻ cũng đã lớn, chúng cần không gian 
riêng tư. Nhà của Sherry nằm gọn trong con hẻm nhỏ. 
Muốn lên đến căn hộ của cô, phóng viên phải đi qua nhà 
bếp chung của 3 hộ dân hàng xóm. Ban đầu, hai vợ chồng 
quyết định ở đây vì muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, 
làm quen với xóm giềng nên không tìm đến khu dân cư 
hiện đại. 

Bình thường đi ngang qua nhà bếp chung, Sherry 
thường bắt chuyện với hàng xóm vài ba câu. Cứ thế đôi 
bên dần trở nên thân thiết.

Nếu đổi nhà ở Thượng Hải, vợ chồng Sherry vẫn sẽ 
chọn khu dân cư kiểu như vậy, tiếp tục dùng những chất 
liệu bảo vệ môi trường.

Dịch bệnh phong tỏa, liệu còn sống theo phong 
cách bảo vệ môi trường nữa không?

Raefer lớn lên tại một vùng nông thôn ở Canada. 
Đất đai rộng rãi, anh chưa từng biết đến sự tồn tại của 
những ngôi nhà chật chội, đã quen với việc mỗi lần nhìn ra 
cửa sổ đều là phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Về sau, anh 
còn tham gia vào dự án kiến trúc xanh hóa. Do đó, tư tưởng 
hòa hợp với thiên nhiên và bảo vệ môi trường luôn xuất 
hiện trong cuộc sống lẫn công việc của vợ chồng Sherry.

Dịch bệnh phong tỏa, Sherry được nhiều bạn bè 
hỏi rằng còn duy trì thói quen sống bảo vệ môi trường 
không? Bởi lẽ bất kể người Trung Quốc hay người nước 
ngoài đều phải chịu áp lực và khó khăn như nhau.

Bình thường Sherry đi chợ đều tự mang theo túi 
đựng, lựa chọn thực phẩm có bao bì ít nhựa nhất có thể. 
Nhưng sau khi thành phố chính thức phong toả, mỗi sáng 5 
giờ bắt đầu mở điện thoại mua thực phẩm online, không 
thể kiểm soát được việc sử dụng bao bì nhựa.

Đồng thời, hai vợ chồng cũng có mối lo trong vấn 
đề công việc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ba đứa con ở nhà 
học online. Sherry luôn hỏi han, quan tâm vì sợ chúng phát 
sinh các vấn đề tâm lý.

Do đó, gia đình Sherry bắt buộc phải sử dụng đồ 
nhựa dùng một lần như khẩu trang, túi nhựa… Đặc biệt 
trong giai đoạn này, bảo vệ sức khỏe và duy trì tinh thần lạc 
quan mới là chuyện cần quan tâm hàng đầu. Nhiều thói 
quen sống bảo vệ môi trường thật sự không thể duy trì.

Thế nhưng theo Sherry, chúng ta có thể sống bảo 
vệ môi trường theo cách chủ động hơn. Ví dụ, túi thực 
phẩm hằng ngày đều được Sherry giữ lại, hiện tại có thể 
được ra ngoài thì tận dụng để mua sắm.

Nhiều người hỏi Sherry hãy cho họ một vài tips về 
phong cách sống. Sherry đều nói: 

“Bạn phải chọn được phong cách sống cho riêng 
mình. Thu chi mỗi ngày bao nhiêu, quen mua đồ ở đâu, có 
bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, sở thích gì… Nếu ngày nào 
cũng bận rộn công việc thì việc chăm chút cho cuộc sống 
sẽ khó hơn. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ như dùng xà phòng 
cục thay vì bình nhựa… Hành động nhỏ nhưng tác động 
lớn”.

Sherry tự làm sữa chua, dùng vỏ trái cây và vụn rau 
xanh làm phân bón, tự làm bánh xà phòng, thậm chí rảnh 
rỗi hơn còn may quần áo cho con.

Nhưng nhịp sống ở Thượng Hải càng lúc càng 
nhanh, phải nỗ lực thật nhiều mới mang lại cuộc sống hợp 
lý cho gia đình. Giai đoạn dịch bệnh khó khăn, cắt bỏ 
những lãng phí nhỏ nhặt, ăn uống lành mạnh, không đặt đồ 
ăn online, đồng thời mua sắm đúng thời điểm, đúng mùa, 
đủ dùng và cần thiết. Hai, ba năm trước, Sherry thường dẫn 
con đến nông trường làm tình nguyện, ăn uống ngủ nghỉ tại 
chỗ, tỉnh dậy lại đi ra đồng làm việc, học làm nông dân.

Thật ra, Sherry cho rằng dịch bệnh làm con người 
ta yêu thiên nhiên hơn, thích hướng về những nơi tươi mát 
trong lành, hòa mình cùng đất trời. Vợ chồng Sherry hy 
vọng cách sống hiện tại có thể gieo vào lòng con cái một 
hạt giống. Sherry may đồ cho con, hai đứa con gái thấy mẹ 

thì cũng hứng thú làm theo, nên chúng đã tự may quần áo 
cho búp bê từ nhỏ, bây giờ còn dùng vải cũ may túi đeo.

Dịch bệnh hoành hành, ai cũng muốn sống tối giản 
hơn. Cả nhà 5 người của Sherry đã sống tối giản rất nhiều 
và bây giờ càng tối giản hơn nữa.

Có thể bạn cho rằng căn nhà quá mức “xịn xò” như 
vậy thì không phải tối giản. Nhưng bạn đã sai về định 
nghĩa thật sự của tối giản. 

Hãy nhìn c ủa vợ chồng Sherry xem! Mọi ăn nhà c
ngóc ngách đều cực kỳ ngăn nắp, hòa hợp với thiên nhiên, 
đầy nắng ấm và cây xanh. Ngay cả tâm thái của 2 người 
trưởng thành và 3 đứa trẻ vị thành niên cũng hướng về sự 
tối giản đúng nghĩa. ■

Mối liên hệ giữa việc dậy sớm và sự 

minh mẫn ở người già

Những người lớn tuổi thường xuyên dậy 
sớm và duy trì hoạt động cả ngày tỏ ra vui 
vẻ hơn và có khả năng tư duy tốt hơn so 

với những người có xu hướng hoạt động không nhất quán.
Phát hiện của Đại học Pittsburgh (Mỹ), được công 

bố trên tạp chí JAMA Psychiatry, cho thấy cách thức hoạt 
động - chứ không chỉ cường độ hoạt động - rất quan trọng 
đối với sức khỏe thể chất và thần kinh của người già. Giáo 
sư, tiến sĩ tâm lý và dịch tễ Stephen Smagula, trưởng nhóm 
nghiên cứu, khẳng định rằng sự thay đổi cố ý các hoạt động 
hàng ngày có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Stephen và các cộng sự đã tuyển 1.800 người già 
trên 65 tuổi để thực hiện nghiên cứu. Các tình nguyện viên 
đeo gia tốc kế - thiết bị phát hiện chuyển động trong điện 
thoại thông minh và máy theo dõi tập thể dục - trên cổ tay 
của họ trong 7 ngày để đo hoạt động. Họ cũng hoàn thành 
bảng câu hỏi để đánh giá các triệu chứng trầm cảm và chức 
năng nhận thức.

Kết quả phân tích cho thấy 37,6% người tham gia 
dậy sớm vào buổi sáng, vận động liên tục trong ngày và có 
thói quen nhất quán hàng ngày.

“Nhiều người lớn tuổi có lối sống tích cực. Họ 
thường thức dậy trước 7 giờ sáng, hoạt động trong 15 giờ 
hoặc lâu hơn mỗi ngày. Những người đó cảm thấy vui hơn, 
hiếm khi trầm cảm hơn và tư duy tốt hơn những người 
khác”, giáo sư Stephen nói.

Nhóm thứ hai - bao gồm 32,6% số người tham gia - 
có thói quen nhất quán nhưng hoạt động trung bình chỉ 
13,4 giờ mỗi ngày vì họ dậy muộn hơn vào buổi sáng hoặc 
ngủ sớm hơn vào buổi tối. Nhóm này có nhiều triệu chứng 
trầm cảm hơn và nhận thức kém hơn nhóm dậy sớm.

Ảnh minh họa
“Mọi người thường nghĩ rằng cường độ hoạt động 

là quan trọng đối với sức khỏe, nhưng có thể thời lượng 
hoạt động còn quan trọng hơn. Đây là một cách nghĩ khác 
về hoạt động: Có thể bạn không cần phải chạy nước rút 
hoặc chạy marathon mà chỉ cần duy trì hoạt động trong 
ngày”, giáo sư Stephen nhấn mạnh.

29,8% người còn trong nhóm thứ ba lại có lịch 
trình hoạt động gián đoạn. Các khoảng thời gian hoạt động 
của họ thất thường trong ngày và không nhất quán qua các 
ngày. Tỷ lệ người trầm cảm ở nhóm này đạt mức cao nhất 
và họ đạt kết quả kém nhất trong các bài kiểm tra tư duy.

“Mối quan hệ giữa sức khỏe tâm thần và thói quen 
hoạt động có thể diễn ra theo cả hai chiều: Trầm cảm hoặc 
sự suy giảm nhận thức có thể khiến bạn khó tuân theo một 
thói quen nhất quán và ngược lại, nhịp điệu hoạt động gián 
đoạn có thể khiến các triệu chứng này trở nên trầm trọng 
hơn”, giáo sư Stephen bình luận. ■
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888-2027/1595

SHARE PHOØNG

Nhaø roäng, saïch seõ, yeân tònh, chuû nhaø 1 

ngöôøi caàn cho ngöôøi ñoäc thaân, coù vieäc laøm 

möôùn 2 phoøng nguû, giaù $450 bao ÑIEÄN, 

NÖÔÙC, INTERNET, GIAËT SAÁY. 

Xin lieân laïc Coâ Hoàng: 

281-777-2225

713-405-9839
_________________________________________________

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)

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

874-2025/1593

NEW

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

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
_________________________________________________

891-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. Bao 

ñieän nöôùc, giaët saáy, coù internet. Nhaø roäng, 

saïch seõ, khoâng naáu aên. $400 moät thaùng.

Xin lieân laïc: 

713-367-5069
_________________________________________________

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
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379

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
_________________________________________________

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

Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong 

cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn 

nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ 

thấy mình không bao giờ có đủ

Rao Vaët

Danh Ngoân

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Lý do chúng ta không thể ngưng 
ăn vặt khi chiều về

Ă
n vặt là nguyên nhân dẫn đến tăng cân và các 
bệnh về tim mạch, đột quỵ. Tuy nhiên, đồ ăn 
vặt không hoàn toàn gây hại như bạn nghĩ.

15h, giống như kim đồng hồ, bộ não bắt đầu thúc đẩy 
bạn đi đến khu nghỉ ngơi của văn phòng để uống cà phê và 
dùng đồ ăn nhẹ. Hoặc nếu đang làm việc ở nhà, bạn luôn bị 
hấp dẫn bởi đồ ăn trong tủ lạnh, cứ 5 phút, bạn lại mở tủ 
một lần.

Bác sĩ Jennifer Shim, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp 
từ Bệnh viện Parkway East, Singapore, cho biết hầu hết 
mọi người đều ăn vặt ít nhất một hoặc hai lần một ngày. 
Nhiều người đã thắc mắc lý do họ luôn thèm ăn vặt ngay cả 
khi đang cố gắng giảm cân.

Giáo sư Tai E Shyong - Giám đốc Trung tâm Phòng 
ngừa & Quản lý Bệnh mạn tính, Bệnh viện Đại học Quốc 
gia Singapore - chỉ ra nguyên nhân có thể do bạn đang 
“điều chỉnh” bản thân muốn ăn vặt.

Vị chuyên gia cho biết trước 5 tuổi, thức ăn đưa vào cơ 
thể được quyết định bởi hormone, bạn chỉ nạp thức ăn khi 
cơ thể thực sự cần. Sau độ tuổi này, bạn bắt đầu quyết định 
được việc ăn uống, tùy ý lựa chọn cách nạp thực phẩm, từ 
đó, thói quen ăn vặt được hình thành. Nếu không kỷ luật, 
bạn có thể lấp đầy cơ thể bằng các món ăn nhẹ nhiều 

đường, nhiều muối và chất béo.
Ảnh minh họa
Không đói nhưng muốn ăn
Căng thẳng là một trong những lý do khiến bạn muốn 

ăn vặt. Giả sử, bạn đang có một bài thuyết trình lớn và phải 
chuẩn bị trong nhiều ngày. Trong những khoảnh khắc căng 
thẳng, bạn có thể nạp vào cơ thể đồ ăn vặt không lành 
mạnh thay vì các bữa ăn chính, hoặc bạn cảm thấy khó 
cưỡng lại việc ăn vặt.

Bác sĩ Toh Hui Moon - nhà tâm lý học lâm sàng cấp 
cao tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore - cho biết 
khi căng thẳng, cơ thể sản sinh hormone cortisol, dẫn đến 
sự thèm ăn và thúc đẩy động lực ăn tăng lên. Lúc này, thực 
phẩm đóng vai làm giảm các phản ứng liên quan đến căng 

thẳng.
Thiếu ngủ cũng có thể là nguyên nhân. Bác sĩ Serene 

Wong, chuyên gia tư vấn của Bệnh viện Alexandra, 
Singapore, cho biết việc thiếu ngủ có ảnh hưởng đến lượng 
hormone ghrelin - một loại hormone kích thích sự thèm ăn 
và hormone leptin - giúp báo hiệu cảm giác no, ngăn chặn 
cơn đói.

Khi giấc ngủ bị gián đoạn, 2 loại hormone này bị tác 
động, khiến cơ thể thay đổi chế độ ăn hoặc mức độ thèm ăn 
của chúng ta.

Ngoài ra, ăn sai cách, không ăn đủ hoặc bỏ bữa trưa 
cũng khiến bạn thèm ăn vặt vào buổi chiều. Bác sĩ Lynette 
Goh, chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Đại học Quốc 
gia Singapore, chỉ ra việc ăn quá ít có thể dẫn đến việc 
thèm ăn và hấp thụ calo nhiều hơn từ các bữa ăn vặt.

Buồn chán, vận động cơ thể hay các tương tác xã hội 
như bắt chuyện với đồng nghiệp, bạn bè cũng là nguyên 
nhân thúc đẩy bạn ăn vặt.

Ăn vặt có thể tốt cho sức khỏe
Ăn vặt là nguyên nhân dẫn đến tăng cân và các bệnh 

về tim mạch, đột quỵ. Tuy nhiên, chúng vẫn thường xuất 
hiện trong kế hoạch ăn kiêng của nhiều người. Trên thực 
tế, những người đang cố gắng tăng cơ sẽ muốn ăn nhẹ 
thường xuyên và bổ sung các bài tập cần thiết để tránh mất 
khối lượng cơ bắp.

Bác sĩ Lynette Goh cho biết đồ ăn vặt lành mạnh thực 
sự có thể thúc đẩy trao đổi chất và ngăn ngừa việc ăn quá 
nhiều vào các bữa tiếp theo. Nếu khoảng cách giữa bữa 
trưa và bữa tối là trên 4 tiếng, bạn có thể sử dụng một lượng 
nhỏ đồ ăn vặt lành mạnh. Điều quan trọng là bạn cần chọn 
đồ ăn vặt ít calo, nhiều chất xơ, sử dụng trà hoặc cà phê 
không đường.

“Điều này sẽ giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong 
máu tốt hơn, ngăn chặn cơn đói, hạn chế việc ăn quá nhiều 
hoặc sử dụng đồ ăn vặt nhiều chất béo”, vị chuyên gia nói.

Bác sĩ Jennifer Shim cũng đồng ý với quan điểm trên, 
bà cho rằng ăn vặt lành mạnh sẽ là một thói quen tốt, giúp 
tăng cường năng lượng làm việc, nhất là khi bạn có dấu 
hiệu mệt mỏi.

Nếu bạn thực sự đói, hãy chọn một món ăn nhẹ lành 
mạnh, có chứa chất xơ hoặc protein, chẳng hạn như một 
miếng trái cây tươi, một hũ nhỏ sữa chua ít béo, một chút 
hạt không ướp muối hoặc bánh quy giòn nguyên hạt kết 
hợp với pho mát ít béo.

Nếu không cần thiết phải ăn nhẹ để tập luyện hoặc 
đang cố gắng giảm cân, có một số cách có thể giúp bạn 
tránh khỏi tình trạng thèm ăn vặt như ăn no vào bữa chính 
với đầy đủ các chất dinh dưỡng, giữ bản thân bận rộn để 
tránh xa cảm giác nhàm chán... ■

Giờ đi ngủ lý tưởng để giảm nguy 

cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu mới được công bố tiết lộ giờ 
đi ngủ lý tưởng để giảm nguy cơ mắc bệnh 
tim là vào khoảng 22-23h.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch 
Châu Âu - Sức khỏe Kỹ thuật số, một tạp chí của Hiệp hội 
Tim mạch Châu Âu (ESC).

Tiến sĩ David Plans, nhà nghiên cứu tại Đại học 
Exeter, Anh, giải thích: “Cơ thể có một đồng hồ 24 giờ bên 
trong, được gọi là nhịp sinh học, giúp điều chỉnh hoạt động 
thể chất và tinh thần của cơ thể”.

“Mặc dù chúng tôi không thể kết luận mối liên hệ 
nhân quả từ nghiên cứu của mình, kết quả cho thấy việc đi 
ngủ sớm hơn hoặc muộn hơn có thể có nhiều khả năng làm 
rối loạn đồng hồ sinh học, gây hậu quả bất lợi cho sức khỏe 
tim mạch”, tiến sĩ David Plans khẳng định.

Nghiên cứu của ông xem xét mối liên quan giữa cơn 
buồn ngủ được đo lường khách quan và nguy cơ mắc bệnh 
tim, bao gồm 88.026 người lớn tham gia vào Ngân hàng 
Biobank của Anh, trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2010. 
Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 61 và 58% 
trong số họ là phụ nữ.

Dữ liệu về thời gian đi vào giấc ngủ và thức dậy được 
đo trong 7 ngày, sử dụng gia tốc kế cổ tay. Những người 
tham gia đã hoàn thành các bảng câu hỏi khác nhau (nhân 
khẩu học, lối sống, sức khỏe) và được theo dõi theo thời 
gian để chẩn đoán các bệnh tim có thể xảy ra như nhồi 
máu, suy tim, bệnh tim, đột quỵ... Nghiên cứu cho thấy đi 
ngủ sớm sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trong thời gian theo dõi khoảng 5,7 năm, 3.172 người 
tham gia, khoảng 3,6% đã phát triển bệnh tim mạch. 
Nhưng tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất ở những người ngủ vào 
lúc nửa đêm hoặc muộn hơn và thấp nhất ở những người 
ngủ trong khoảng thời gian từ 22h đến 23h.

So với việc ngủ trong khoảng thời gian “lý tưởng” 
này, nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao 
hơn 25% nếu ngủ vào lúc nửa đêm hoặc muộn hơn. Trong 
khi đó, nguy cơ mắc bệnh tim sẽ cao hơn 12% nếu ngủ 
trong khoảng thời gian từ 23h đến nửa đêm và cao hơn 
24% nếu ngủ trước 22h.

“Mặc dù kết quả không cho thấy mối quan hệ nhân 
quả, thời gian ngủ nói trên cho thấy một phán đoán rằng 
thời gian ngủ có thể là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn về bệnh 
tim và độc lập với các yếu tố nguy cơ khác. Nếu phát hiện 
của chúng tôi được xác nhận trong các nghiên cứu sâu hơn, 
thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ có thể là một mục tiêu 
y tế chi phí thấp để giảm nguy cơ bệnh tim”, tiến sĩ Plans 
kết luận. ■ 
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khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort

Chiếc vương miện cổ nhất của 
nước Anh, trải qua biết bao thế kỷ 
thăng trầm, vẻ ẹp hiện tại vẫn gây  đ
trầm trồ kinh ngạc

Chiếc vương miện có thiết kế đặc biệt và giá trị 
của báu vật này không thứ gì có thể đong đếm 
được.

Hoàng gia Anh nổi tiếng sở hữu bộ sưu tập khổng lồ 
với hàng loạt trang sức và vương miện quý giá có tuổi đời 
lâu năm cùng thiết kế tinh xảo, làm từ những chất liệu đắt 
đỏ hàng đầu thế giới. Theo tờ Harpersbazaar, có một 
vương miện hoàng gia lâu đời nhất còn sót lại của nước 
Anh, tồn tại cho đến tận bây giờ với vẻ đẹp hoàn mỹ.

Vương miện ấy có tên là Công chúa Blanche, hay còn 
được gọi là Vương miện Palatine, có niên đại từ năm 1370 
- 1380. Báu vật này được làm bằng vàng, kim cương, ngọc 
lục bảo, ngọc bích hay ngọc trai với thiết kế cầu kỳ. 

Chiếc vương miện được chế tác dưới hình dạng 
những bông hoa cân xứng với 12 hình lục giác trên chiếc 
vòng đội đầu một cách hoàn hảo. Phía trên là những thân 
cây bằng vàng, ở trên đầu tạo thành hình bông hoa huệ tây. 
Vương miện được đánh giá là một trong những thành tựu 
nổi bật của thợ kim hoàn theo phong cách Gothic.

Vương miện là của hồi môn mà Vua Henry IV dành 
tặng cho con gái yêu, Công chúa Blanche khi cô kết hôn 
với Louis III, Tuyển hầu tước Palatine. Công chúa 
Blanche đã được cha sắp xếp cho một mối hôn sự môn 
đăng hộ đối, để thắt chặt tình ngoại giao, tạo ra liên minh 
vững chắc. 

Ngoài chiếc vương miện đắt giá, nhà vua còn tặng hơn 
300kg vàng cho con gái làm của hồi môn. Hôn lễ được tổ 
chức vào năm 1402, tại Nhà thờ Cologne, nước Đức. Dù là 
hôn nhân sắp đặt nhưng cặp đôi vẫn sống hạnh phúc. 4 năm 
sau, Công chúa Anh hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. 
Mặc dù vậy, điều không may đã xảy ra.

Vào năm 1409, khi mang thai đứa con thứ 2, Công 
chúa Blanche đã đột ngột qua đời vì mang bệnh nặng và bà 
được chôn cất tại nhà thờ Thánh ở Neustadt, thuộc 
Palatinate (nước Đức). Con trai của Blanche là Rupert 
cũng qua đời ở tuổi 19 vào năm 1426, thời điểm đó anh 
chưa lập gia đình.

Chiếc vương miện về sau được gia đình nhà chồng 
của cố Công chúa Anh lưu giữ. Nhà Palatine thuộc phân 
nhánh của dòng họ Wittlesbach, nước Đức. Ngày nay 
chiếc vương miện được trưng bày cùng các kho báu khác 
của hoàng gia Đức tại Cung điện Munich.

Vào năm 1988, chiếc vương miện từng được trưng 
bày trong triển lãm Age of Chivalry tại Học viện Nghệ 
thuật Hoàng gia ở London. Đây là lần đầu tiên nó quay trở 
lại Anh kể từ năm 1401 khi công chúa rời quê hương lấy 
chồng nơi xứ Người. Hiện tại, tuy không còn giữ được 
toàn bộ cấu trúc ban đầu nhưng chiếc vương miện vẫn sở 
hữu vẻ đẹp vương giả sau hàng trăm năm khiến người đời 
trầm trồ, thán phục. ■

Thị trấn đặc biệt được dát từ 
72.000 tấn kim cương, đâu đâu cũng 
là đá quý nhưng không ai nhìn được

Hầu hết tất cả mọi con đường, ngôi nhà ở thị 
trấn Nördlingen đều được dát kim cương tự 
nhiên nhờ 1 hiện tượng thú vị đã xảy ra từ 15 

triệu năm trước.
Nördlingen là một thị trấn có khoảng 20.000 dân nằm 

ở tỉnh Bavaria, Đức. Nhìn từ bên ngoài, Nördlingen trông 
cũng như nhiều thị trấn phía nam nước Đức khác, thế 
nhưng nó có một điểm vô cùng đặc biệt, đó là “ẩn giấu” tới 
72.000 tấn kim cương ở khắp mọi nơi.

Những cư dân đầu tiên đặt chân tới Nördlingen vào 
khoảng năm 898 Sau Công nguyên. Lúc này, họ không hề 
biết mình đang sống ở trên một vùng đất đầy kim cương. 
Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ và thiên văn, cách 
đây 15 triệu năm, một khối thiên thạch đã đâm xuống khu 
vực này. Kết quả của va chạm là tạo ra một chiếc hố khổng 
lồ có đường kính 24km, sâu 100 đến 150 mét và quan trọng 
nhất là mang theo hàng triệu hạt kim cương nhỏ xíu nằm 
rải rác khắp mọi nơi. 

Kể từ đó, vùng đất hình thành nên một loại đá dăm gọi 
là suevite (một loại đá hạt thô được hình thành từ các mảnh 
góc cạnh của các vật liệu khác nhau). Áp suất vũ trụ bắt 
nguồn từ vụ va chạm đã hình thành nên những viên kim 
cương trong đá.

Người dân đến khai hoang đã sử dụng đá suevite có 
sẵn để xây dựng nên thị trấn. Chính vì vậy mà mọi công 

trình cổ ở đây từ nhà thờ, nhà dân cho đến thư viện, lối đi 
đều dát kim cương mà thậm chí ban đầu không ai hay biết. 
Những viên kim cương tự nhiên nằm trong đá suevite có 
kích thước siêu nhỏ, chỉ bé hơn 0,2mm nên hầu như không 
thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vì đặc điểm thú vị và không có ở đâu này mà thị trấn 
Nördlingen trở thành điểm du lịch hút khách. Du khách 
thập phương háo hức đến đây để được đi trên những viên 
đá kim cương vô giá, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy.

Nördlingen giống như mọi thị trấn đặc trưng của Đức 
với những ngôi nhà gỗ mái đỏ, những con hẻm rải sỏi và 
một chóp nhà thờ cao sừng sững giữa bấu trời

Theo ước tính của các chuyên gia địa chất, 72.000 tấn 
kim cương đã tạo nên thị trấn Nördlingen và chỉ riêng Nhà 
thờ St Georgs - điểm du lịch nổi tiếng nhất ở trung tâm đã 
chứa xấp xỉ 5.000 carat. Hiện tượng kỳ thú này cũng đã 
được phát hiện ở một vài nơi khác trên thế giới, nhưng 
không nơi nào có số lượng hoặc nồng độ kim cương cao 
như Nördlingen.

Dù sống trên mỏ kim cương ngày này qua ngày khác 
nhưng người dân Nördlingen dường như cảm thấy khá 
bình thường vi sự đặc biệt đó. Trong khi nhiều du khách 
lặn lội từ xa tới đây để được chiêm ngưỡng thị trấn dát kim 
cương thì một người dân địa phương lại cho biết: “Người 
ta bảo chúng tôi sống trên mỏ kim cương. Điều này đúng, 
nhưng tôi chẳng thấy gì khác lạ cả”. ■

Cụ ông 98 tuổi tại Italy vừa tốt 
nghiệp Thạc sĩ

Cụ ông Giuseppe Paterno, 98 tuổi, đã một lần 
nữa xác lập kỷ lục tại Italy khi trở thành thạc sĩ 
lớn tuổi nhất ở nước này.

Cụ Paterno đã hoàn tất bậc học thạc sĩ chuyên ngành 
Lịch sử và Triết học tại Đại học Palermo.

Kỷ lục được xác lập sau 2 năm cụ tốt nghiệp đại học 
loại xuất sắc với chuyên ngành tương ứng cũng tại ngôi 
trường này vào năm 2020 ở tuổi 96. Tuy thế cụ vẫn chưa có 
kế hoạch nghỉ ngơi và mong muốn có thể viết một cuốn 
tiểu thuyết bằng máy đánh chữ.

Cụ Paterno sinh năm 1923. Khi còn nhỏ, cụ chỉ được 
học các kiến thức cơ bản, sau đó tham gia hải quân và phục 
vụ trong Chiến tranh Thế giới thứ II. Sau chiến tranh, cụ 
trở về làm nhân viên đường sắt. Trong thời gian đó, cụ vẫn 
dành thời gian học và tốt nghiệp phổ thông khi 31 tuổi. ■ 
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Lê Đại Hàn Cải Thìa Hồng Giòn Cali Củ Ngưu Bàng

Nho Xanh Không Hạt Đu Đủ Chín Xà Lách Hộp Táo

Quả Việt Quất Đậu Bắp Nấm Sò Cải Bẹ Trắng Nhỏ

Thịt Bò TươiThịt Bò Ướp Sẳn Cốt Lết Ướp Sẳn

Đùi Gà TươiThịt Heo TươiĐùi Gà Ướp Sẳn Dầu Mè Thượng Hạng Nước Cốt Vị Bò

Tôm Vằn Không ĐầuLươn Ướp Đông Lạnh Cá Hôi Tươi Cắt Lát

Hải Sản Đủ Loại Đông Lạnh Mực Khoanh Đông Lạnh Hàu Đông Lạnh
Mì Ly Ăn Liền

Bánh Kẹp Choco Pie

Gạo Thơm Thái

Bún Gạo Ăn Liền

Sốt Kem Mì Ý Dầu Đậu Phọng Nguyên Chất

Kém Đá Xoài Nước Dừa Sữa DHA Omega-3
Mật Ong

Dầu Mè Nguyện Chất Xôi Xoài Bánh Giòn Rong Biển
Bánh Kếp Dâu/Sô Cô La

Bộ Ly Uống Rượu Bàn Nướng BBQ Điện Thớt Chống Khuẩn Bộ Nồi Thép Không Gỉ
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