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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
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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
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APARTMENT RAPE / SHOOTING
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Hong Kong Food Market laø moät chôï 

Chôï coù baùn caùc maët haøng ñoà khoâ International.

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

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

töôi ôû Ñoâng Nam 

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

raát ñeïp.

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

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

HONG KONG FOOD MARKETHONG KONG FOOD MARKET
Vieät Nam lôùn nhaát taïi Houston.  

, vòt 

AÙ.

ong voøng 2 
eû.

Hong Kong # 4 

Hong Kong # 3

Hong Kong # 2

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

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

10909 Scarsdale Houston, TX 77089
281-484-6100

Hong Kong Vùng Hobby Airport

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

For Leasing

832-866-0838

For Leasing

832-866-0838

HONG KONG FOOD MARKET



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 2B* Issue # 1590 * FRIDAY November 25, 2022

99



The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post Page 3B* Issue # 1590 * FRIDAY November 25, 2022

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

877-2025/1593

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, coù 

patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty (giöõa 

Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân 

tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. Deposit: $800

Khu Southwest

Xin lieân laïc:

281-933-1647 * 832-419-9118

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

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

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-10 

East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp giaù reû 

($59k). Tieäm good income, good location, 1,800 

sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn sale 

naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

Dấu hiệu của chứng sa sút trí 
tuệ

Các chuyên gia về não giải thích những 
nguyên nhân như lười vận động, ăn nhiều 
chất béo, đường và hút thuốc có thể dẫn 

đến chứng sa sút trí tuệ.
Theo Eat This Not That, hơn 55 triệu người trên 

toàn thế giới đang sống chung với chứng sa sút trí tuệ - một 
chứng rối loạn có thể cướp đi trí nhớ và các chức năng 
nhận thức khác của bạn như suy nghĩ, khả năng đưa ra 
quyết định, ngôn ngữ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có gần 10 triệu ca mắc 
mới mỗi năm. Chứng sa sút trí tuệ hiện là nguyên nhân tử 
vong đứng thứ bảy trong số tất cả bệnh và là một trong 
những nguyên nhân chính gây tàn tật, phụ thuộc ở người 
cao tuổi trên toàn cầu.

Mặc dù hội chứng chủ yếu ảnh hưởng đến những 
người trên 65 tuổi, những người trẻ cũng có khả năng mắc 
bệnh này.

Điều cần biết về chứng sa sút trí tuệ
William Nields, Giám đốc y tế của trung tâm não 

bộ Grey Matters, cho biết: “Chứng mất trí nhớ bắt đầu từ 
rất lâu trước khi bạn gặp phải triệu chứng đầu tiên. 

Thực tế, đó là một quá trình kéo dài 20 năm, có thể 
bắt đầu vào tuổi 40 của bạn. Đó cũng là một tin tốt, vì nếu 
bạn sớm thay đổi lối sống phù hợp, bạn sẽ có nhiều thời 
gian để ngăn chặn hoặc trì hoãn chứng mất trí nhớ”.

Không có cách chữa khỏi bệnh mất trí nhớ, tuy 
nhiên, có những cách để giúp giảm nguy cơ của chứng 
bệnh này.

Sa sút trí tuệ được đặc trưng bởi rối loạn trí nhớ, 
thay đổi tính cách và thường thấy ở những người nghiện 
rượu lâu năm.

Ảnh minh họa
Có một số khuynh hướng di truyền đối với chứng 

sa sút trí tuệ thể Lewy và chứng mất trí nhớ Alzheimer, 
mặc dù các yếu tố môi trường và lối sống có thể đóng vai 
trò quan trọng trong việc khởi phát và tiến triển của các 
dạng bệnh sa sút trí tuệ.

Hester Le Riche, Giám đốc điều hành và người 
sáng lập của công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe, nói: 
“Chứng mất trí nhớ là một thuật ngữ chung cho hơn 50 loại 
bệnh thoái hóa não khác nhau. Nó thường bắt đầu với một 
số triệu chứng khó nhận biết trực tiếp và theo thời gian, 
mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng tăng lên”.

Thay đổi lối sống có thể giảm nguy cơ sa sút trí 
tuệ

Theo tiến sĩ Giordano, duy trì sức khỏe tim mạch 
tốt và giảm các yếu tố nguy cơ trong lối sống (như chế độ 
ăn nhiều chất béo, nhiều đường, hút thuốc, uống quá nhiều 
rượu, lối sống ít vận động) có thể góp phần giúp não bộ tốt 
hơn.

Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ nhận thức như 
học các kỹ năng mới, thu thập thông tin và duy trì hoạt 
động thể chất đều quan trọng đối với sức khỏe tim mạch và 
mạch máu não cũng như duy trì chức năng não tổng thể.

Giám đốc điều hành Le Riche nói: “30% trường 
hợp sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa nếu các cá nhân bắt 
đầu lối sống lành mạnh hơn”.

Bên cạnh đó, lượng calo tiêu thụ với thực phẩm 
chế biến nhanh có liên quan đến suy giảm nhận thức. Phát 
hiện từ các nghiên cứu gần đây chỉ ra hoạt động thể chất 
thường xuyên, ngay cả hoạt động vừa phải như giãn cơ, có 
thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn 
tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ (MCI).

Dấu hiệu của chứng sa sút trí tuệ
Tiến sĩ Giordano giải thích các dấu hiệu của chứng 

sa sút trí tuệ bao gồm sự thay đổi trong khả năng nhận thức, 
chẳng hạn trí nhớ, lập kế hoạch, quen thuộc với các công 
việc hàng ngày, thay đổi bất thường trong tâm trạng, rối 
loạn giấc ngủ và tăng sự thất vọng.

Hầu hết dạng sa sút trí tuệ liên quan đến giảm trí 
nhớ ngắn hạn, tiếp theo là ngày càng mất trí nhớ, với 
những ký ức dài hạn còn tương đối nguyên vẹn, ít nhất là 
trong vài năm đầu của chứng rối loạn. Bệnh nhân trở nên 
dễ thất vọng, xúc động mạnh và có thể bị kích động hoặc 
hôn mê.

Tuy nhiên, dấu hiệu như hay quên những vấn đề 
nhỏ, lơ đãng nhẹ, thay đổi tâm trạng và thói quen ngủ 
không phải là nguyên nhân đáng lo ngại.

Nhưng nếu những dấu hiệu và triệu chứng này trở 
nên dai dẳng, phổ biến hoặc nghiêm trọng hơn, bạn cần tìm 
kiếm sự chăm sóc và lời khuyên từ bác sĩ.

Theo giám đốc điều hành Le Riche, các dấu hiệu 
của chứng sa sút trí tuệ khác nhau ở mỗi người. Các triệu 
chứng phổ biến bao gồm các vấn đề với trí nhớ, hành vi và 
thay đổi tính cách.

Một dấu hiệu khác của chứng sa sút trí tuệ là gặp 
khó khăn khi viết, đọc và nói. Bên cạnh đó, người mắc 
chứng này trong giai đoạn đầu có thể gặp khó khăn trong 
việc tìm ra từ chính xác để sử dụng trong một cuộc trò 
chuyện hoặc không hiểu những gì khác người đang nói.

Tại sao chứng sa sút trí tuệ phổ biến?
Tiến sĩ Giordano nói: “Thật khó để xác định liệu 

chứng sa sút trí tuệ có đang trở nên phổ biến hơn. Có một 
điều rằng tuổi thọ trung bình ngày càng tăng sẽ khiến khả 
năng thay đổi nhận thức liên quan đến tuổi tăng, bao gồm 
cả bệnh sa sút trí tuệ”.

Ngoài ra, người cao tuổi mắc một số bệnh mạn tính 
(bệnh tim mạch, tiểu đường...) có thể làm thay đổi chức 
năng não với các yếu tố di truyền và môi trường.

Nhà sáng lập Le Riche chia sẻ: “Cả di truyền và lối 
sống đều gây ra chứng sa sút trí tuệ. Một số loại sa sút trí 
tuệ, chẳng hạn sa sút trí tuệ tiền đình thái dương, có nhiều 
khả năng di truyền hơn bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó 
người có các hành vi không lành mạnh như uống rượu, hút 
thuốc và không tập thể dục đầy đủ đều có nguy cơ mắc các 
yếu tố để phát triển chứng sa sút trí tuệ”.

Lời khuyên dành cho người chăm sóc
Tiến sĩ Giordano giải thích: “Nhiều bệnh nhân bị 

sa sút trí tuệ trở nên dễ bối rối, lo lắng và kích động do hậu 
quả của sự thất vọng về nhận thức cũng như hành vi và khả 
năng của họ. Họ có thể lang thang, dễ bị phân tâm, lạc 
lõng, quên các mối quan hệ”.

Hơn nữa, nhiều bệnh nhân sa sút trí tuệ gặp phải 
“hội chứng nhầm lẫn vào cuối ngày”. Họ sẽ trở nên kích 
động hơn vào lúc chiều muộn và đầu giờ tối. Người chăm 
sóc phải kiên nhẫn và cởi mở với những thay đổi trong suy 

nghĩ, cảm xúc và hành vi về cả sinh lý và bệnh tật ở bệnh 
nhân.

Nhà sáng lập Le Riche nói: “Khi chăm sóc một 
người bị sa sút trí tuệ, cần phải hiểu rằng sự thờ ơ là rào 
cản. 

Ngồi yên cả ngày và không tương tác với người 
khác hoặc tham gia vào các hoạt động thể chất sẽ tác động 
tiêu cực đến các khớp, cơ và thậm chí là não bộ. Khi bạn 
không làm gì cả ngày, não bộ còn suy giảm nhanh hơn”.

Dù người thân đang ở trong cơ sở chăm sóc trí nhớ 
hay vẫn sống ở nhà, người chăm sóc nên tạo cơ hội tích cực 
để bệnh nhân tham gia với những người khác, điều đó sẽ 
tác động sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của họ. ■ 

Người chết não có thể hồi phục 
không?

Chết não là tình trạng não và thân não mất 
hoàn toàn các chức năng của chúng.

Chết não còn có một tên gọi chuyên môn là “duỗi 
cứng mất não”. Một số người thường hiểu nhầm chết não 
chỉ ão vẫn còn hoạt đơn thuần là đang hôn mê, nhưng n
động. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Các chuyên gia chẩn đoán rằng hiện tượng này là 
không thể phục hồi. Đồng nghĩa, nó được coi như là một 
cái chết thực sự. Bởi vì bộ phận não và thân não ã mất đ
hoàn toàn chức năng.

Chết não thường xảy ra sau các sự cố đột ngột hoặc 
tai nạn nghiêm trọng. Một khi toàn bộ chức năng của não 
mất ì chúng ta sẽ không còn hy vọng nào nữa. đi th Đây là 
trường hợp rất khó khăn cho người thân và bác sĩ tham gia 
chữa trị. ■ 

Bí mật đằng sau địa điểm ăn uống 
khắc nghiệt nhất thế giới

Hong Kong được biết đến là một trong 
những thành phố có các nhà hàng cạnh 
với nhau khốc liệt nhất.

Hiện tại, kinh tế ở Hong Kong đang gặp phải 
những khó khăn, kéo theo thị trường ăn uống cũng bị ảnh 
hưởng nhiều ít. Mọi người có thể biết cụ thể hơn tình hình 
ở đây thông qua nhà báo Geoffrey Wu.

Ngay tại trung tâm ẩm thực đa dạng, anh Wu có 
một mối liên hệ thân thiết với đa số các nhà hàng. Nhà báo 
Wu và công ty tư vấn 10 năm tuổi của anh - The Forks and 
Spoons đã cộng tác với khá nhiều quán ăn nổi tiếng trong 
thị trấn. Nổi bật nhất là quán ăn Tate có 2 sao Michelin và 
Ando.

Những đánh giá khắt khe
Geoffrey Wu, người đứng sau nhiều bài đánh giá 

ẩm thực nổi tiếng ở Hong Kong, đã cho biết: “Tôi sẽ không 
nói rằng chúng tôi làm tốt hơn những người khác. Tôi chỉ 
muốn nói rằng chúng tôi khác biệt”. Bên cạnh đó, anh ấy 
cũng không ngại lên tiếng về những điểm chưa hài lòng ở 
các nhà hàng. Đôi khi bạn cần một nhà tư vấn thẳng thắn để 
khắc phục những điểm yếu của mình. 

Đầu bếp đóng vai trò lớn hơn bao giờ hết
Khoảng 20 năm trước, các đầu bếp đơn thuần chỉ 

nấu và phục vụ thức ăn. Nhưng đối với bây giờ, Hong 
Kong còn có thứ được gọi là xây dựng mối quan hệ. Đầu 
bếp không chỉ ở trong ph ăn mà còng òn phải giao tiếp, trò 
chuyện cùng khách hàng. Vậy nên, công việc của một đầu 
bếp lớn hơn nhiều so với trước đây. ■

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, roäng 1,510 sqft, 2 choã 

ñaäu xe ñöôïc chæ ñònh. Coù maùy giaët vaø maùy saáy, tuû laïnh, maùy röûa 

cheùn. Khu vöïc yeân tónh vaø coù coång gaàn trung taâm mua saém 

Memorial City Mall vaø City Center ôû Spring Branch. Soá tieàn thueâ 

$1,600, ñaët coïc $1,400. 

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 832-289-9273Xin lieân laïc qua tin nhaén, Nga: 832-846-4155
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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

SÖÙC KHOEÛ

 

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

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

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193

NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 
sqft, 8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 
(free nöôùc) - Raùc. Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. 
Good location, parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng 
xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & Dairy 
Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng (High End 
Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 baøn nail. Coù 8 

thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng caàn söûa gì heát, income muøa 

heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. 

Rent everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. Chuû seõ 

chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

Hóa chất gây ung thư trong dầu 
gội khô Dove, TRESemmé

Theo CNN, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và 
Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa thu hồi nhiều 
loại dầu gội khô dạng xịt như: Dove Dry 

Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh 
Coconut, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist và Suave 
Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive...

Sau đó, Tập đoàn Unilever thông báo thu hồi nhiều 
sản phẩm dầu gội khô dạng xịt như Dove, Nexxus, Suave, 
TIGI và TRESemmé vì nghi chứa benzen, hóa chất có thể 
gây ung thư.

David Light, CEO của Valisure, phòng thí nghiệm 
độc lập ở New Haven, Connecticut, Mỹ, cho biết: “Benzen 
là phân tử xấu, đứng đầu trong danh sách 70 loại dung môi 
không được sử dụng cho con người của FDA”.

Benzen là gì?
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch 

bệnh Mỹ (CDC), benzen là chất lỏng không màu hoặc 
màu vàng nhạt, có mùi ngọt và rất dễ cháy. Đây là một 
trong 20 hóa chất được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ, thành 
phần cho các hóa chất, vật liệu khác, theo Hội đồng Hóa 
học Mỹ.

Benzen thường được tìm thấy trong dầu thô. Các 
công ty sử dụng benzen để sản xuất chất dẻo, nhựa, nylon 
và sợi tổng hợp, một số chất bôi trơn, cao su, thuốc nhuộm, 
chất tẩy rửa, thuốc và thuốc trừ sâu.

Theo các chuyên gia, con người tiếp xúc với 
benzen hàng ngày trong không khí mà chúng ta hít thở, đặc 
biệt khi chúng ta đổ xăng. Benzen cũng có trong một số 
loại thuốc lá, chất tẩy rửa, keo dán và sơn.

Tại sao benzen xuất hiện trong dầu gội khô?
Đại diện Unilever cho biết hoạt chất giúp đẩy sản 

phẩm ra ở dạng xịt là nguồn gốc của benzen. Công ty đã 
làm việc với nhà cung cấp của hoạt chất này để giải quyết 
vấn đề.

Giáo sư kỹ thuật môi trường Chris Cappa, Đại học 
California, cho biết butan là một chất đẩy phổ biến trong 
các bình xịt dầu gội khô. Nếu quá trình tinh chế butan 
không đạt chuẩn, sản phẩm có thể tạo ra khí có chứa các 
thành phần khác từ dầu thô như benzen.

Giáo sư Cappa giải thích: “Benzen rất có thể xuất 
hiện trong các bình xịt dầu gội khô theo cách này. Nếu 
muốn hạn chế khả năng tiếp xúc với benzen, người tiêu 
dùng nên ngừng sử dụng các sản phẩm dầu gội khô dạng 
xịt bị ảnh hưởng và truy cập UnileverRecall.com để được 
hướng dẫn về cách nhận tiền hoàn trả cho các sản phẩm đủ 
điều kiện”.

Vị chuyên gia cũng cho biết các bình xịt chống 
nắng ít có nguy cơ tiếp xúc với benzen cao như dầu gội khô 
vì benzen sẽ hòa tan vào không khí.

Nhà  hóa  mỹ phẩm Mar isa  P lesc ia ,  t ạ i 
Minneapolis, cho biết dầu gội khô là sản phẩm rất cơ bản 
kết hợp giữa tinh bột, silica và hương liệu để hấp thụ dầu 
trên tóc. Không có công ty nào cố tình đưa benzen vào sản 
phẩm của họ. “Đây là hậu quả của sự ô nhiễm”, bà Plescia 
nói.

Benzen có thể gây các bệnh ung thư nào?
Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ 

(FDA), hít vào, tiêu hóa hoặc hấp thụ benzen trong thời 
gian dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 
với các bệnh ung thư như ung thư máu và những rối loạn 
máu khác.

CDC cho biết benzen có thể làm chậm số lượng tế 

bào hồng cầu do tủy xương sản xuất, gây thiếu máu. Nó 
cũng có thể làm hỏng hệ thống miễn dịch của cơ thể vì thay 
đổi nồng độ kháng thể trong máu. Những người hít phải 
lượng benzen cao có thể buồn ngủ, chóng mặt và lú lẫn, 
đồng thời nhức đầu, nhịp tim không đều và run.

Nồng độ benzen cao có thể dẫn đến nôn, chóng 
mặt, buồn ngủ và co giật. Mắt, da, phổi tiếp xúc trực tiếp 
với benzen có thể làm tổn thương mô và dẫn đến kích ứng. 
Một số phụ nữ tiếp xúc với nồng độ benzen cao có kinh 
nguyệt không đều và kích thước buồng trứng giảm.

CDC cho biết: “Không biết liệu việc tiếp xúc với 
benzen có ảnh hưởng đến thai nhi đang phát triển ở phụ nữ 
mang thai hay khả năng sinh sản ở nam giới hay không”.

Giáo sư Kelly Dobos, chuyên gia về hóa mỹ phẩm, 
Đại học Cincinnati, nói: “Benzen chắc chắn nguy hiểm 
nhưng chúng ta tiếp xúc với hóa chất này hàng ngày và 
mức độ ô nhiễm trong các sản phẩm mỹ phẩm có nguy cơ 
là 1/1 triệu”.

Những sản phẩm nào khác chứa benzen?
Rất nhiều phiên bản xịt của dầu xả, chất khử mùi, 

chất khử mùi chống nấm và kem chống nắng đều đã bị thu 
hồi trong 2 năm qua do bị nhiễm benzen.

Năm ngoái, Procter & Gamble đã thu hồi hơn 30 
sản phẩm chăm sóc tóc dạng xịt, bao gồm nhiều loại dầu 
gội khô và dầu xả khô do sản phẩm này có thể chứa 
benzen. Thương hiệu P&G cũng đã thu hồi hơn chục sản 
phẩm xịt khử mùi và bình xịt nhãn hiệu Old Spice and 
Secret do nghi chứa benzen. Benzen là chất gây ung thư, 
nhưng thời gian hoặc mức độ tiếp xúc cần thiết để gây ra 
những vấn đề sức khỏe này vẫn chưa được biết. Do đó, 
cách duy nhất để hạn chế nguy cơ từ benzen là tránh sử 
dụng các sản phẩm bị thu hồi cho đến khi ngành công 
nghiệp mỹ phẩm khắc phục được vấn đề này trong chuỗi 
cung ứng. ■  

Em bé cần bế mỗi ngày do mắc 
hội chứng ít gặp

Bé Blake, sống ở West Lothian, Scotland, bị 
nứt đốt sống bẩm sinh, ảnh hưởng đến cột 
sống và biểu hiện rõ ngay từ khi mới sinh. 

Bởi vậy, mẹ của bé, Charlene Stewart, phải bế con gần như 
suốt cả ngày.

Các bác sĩ phát hiện Blake mắc chứng bệnh này từ 
khi là thai nhi 16 tuần. Tuy nhiên, Charlene, 34 tuổi, quyết 
định giữ lại con và phẫu thuật cho bé ngay khi chào đời.

Trong trường hợp nứt đốt sống, cột sống và tủy 
sống phát triển bất thường. Cột sống bị tách thành hai nửa 
do không khép lại hoàn toàn, để lại một khoảng trống.

Dự kiến bé Blake phải phẫu thuật thêm 7 lần và 
nằm viện 3 tháng. Sau đó, cậu bé có thể gắn ống thông ở 
cột sống.

Theo EdinbughLive, Charlene biết con trai mình 
sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng họ sẵn sàng làm 
bất cứ điều gì cho bé.

“Vào ban đêm, tôi phải thay đổi tư thế cho con để 
bé không bị đau do không thể tự xoay chuyển. Các cơ ở 
chân của Blake chưa phát triển hoàn toàn nên chỉ có thể 
nâng lên mà không hạ xuống được”, Charlene kể.

Để tìm hiểu thêm về tình trạng của con mình, 
người mẹ đã tham gia một nhóm hỗ trợ trên mạng. Cô đã 
học về cách kích thích cột sống có thể giúp Blake phát triển 
cơ bắp.

Nhiều gia đình đã áp dụng giải pháp này và thấy có 
sự tiến triển. Điều đó đã đem lại cho Charlene rất nhiều hy 
vọng.

Charlene có 5 đứa con khác với chồng Robin, 43 
tuổi. Phải bế Blake mọi lúc khiến cô không thể chăm sóc 
chu đáo cho các con. “Giờ đi ngủ là thời gian duy nhất tôi 
có cơ hội để dọn dẹp hoặc làm bất cứ việc gì trong nhà”, 
Charlene nói.

Charlene nói thêm: “Blake đã 6 tháng tuổi và trải 
qua rất nhiều đau đớn. Bé vẫn còn một thử thách lớn ở phía 
trước. Nhưng con dũng cảm và luôn nở nụ cười trên môi 
khiến tôi tự hào”.

Ảnh minh họa
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh mô tả nứt đốt sống là 

khuyết tật ống thần kinh. Các bác sĩ nhận định, nguyên 
nhân là yếu tố di truyền hoặc dinh dưỡng (chẳng hạn thiếu 
vitamin B9) hoặc do ống thần kinh hình thành tủy sống và 
não của em bé kém phát triển.

Cứ 1.000 ca mang thai thì có một ca bị dị tật cột 
sống hoặc não, chẳng hạn tật nứt đốt sống. Bệnh thường 
được phát hiện vào tuần thứ 18 của thai kỳ.

Tật nứt đốt sống được phát hiện trong quá trình 
siêu âm và có thể điều trị bằng phẫu thuật. Tuy nhiên, trẻ sơ 
sinh dễ có nguy cơ bị bại liệt, não úng thủy, mất khả năng 
học tập, suy giảm khả năng nói và mắc chứng động kinh. ■

Bí mật đằng sau địa điểm ăn uống 
khắc nghiệt nhất thế giới

Hong Kong được biết đến là một trong 
những thành phố có các nhà hàng cạnh với 
nhau khốc liệt nhất.

Hiện tại, kinh tế ở Hong Kong đang gặp phải 
những khó khăn, kéo theo thị trường ăn uống cũng bị ảnh 
hưởng nhiều ít. Mọi người có thể biết cụ thể hơn tình hình 
ở đây thông qua nhà báo Geoffrey Wu.

Ngay tại trung tâm ẩm thực đa dạng, anh Wu có 
một mối liên hệ thân thiết với đa số các nhà hàng. Nhà báo 
Wu và công ty tư vấn 10 năm tuổi của anh - The Forks and 
Spoons đã cộng tác với khá nhiều quán ăn nổi tiếng trong 
thị trấn. Nổi bật nhất là quán ăn Tate có 2 sao Michelin và 
Ando.

Những đánh giá khắt khe
Geoffrey Wu, người đứng sau nhiều bài đánh giá 

ẩm thực nổi tiếng ở Hong Kong, đã cho biết: “Tôi sẽ không 
nói rằng chúng tôi làm tốt hơn những người khác. Tôi chỉ 
muốn nói rằng chúng tôi khác biệt”. Bên cạnh đó, anh ấy 
cũng không ngại lên tiếng về những điểm chưa hài lòng ở 
các nhà hàng. Đôi khi bạn cần một nhà tư vấn thẳng thắn để 
khắc phục những điểm yếu của mình. 

Đầu bếp đóng vai trò lớn hơn bao giờ hết
Khoảng 20 năm trước, các đầu bếp đơn thuần chỉ 

nấu và phục vụ thức ăn. Nhưng đối với bây giờ, Hong 
Kong còn có thứ được gọi là xây dựng mối quan hệ. Đầu 
bếp không chỉ ở trong ph ăn mà còng òn phải giao tiếp, trò 
chuyện cùng khách hàng. Vậy nên, công việc của một đầu 
bếp lớn hơn nhiều so với trước 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
* Caù Moøi

SÖU TAÀM

Jayess Mississippi

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 vaø moät 

baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù vuoâng xanh 50” 

vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

Thöông Maïi
Thöông Maïi
Rao Vaët Cuoái Tuaàn

Thöông Maïi

 
 Rao Vaët Haèøng Ngaøy

The VietNam Post
* Quaûng caùo Rao Vaët Caáp Toác $75- vieát lôøi rao khoâng quaù 35 chöõ cho caùc muïc: (CAÀN THÔÏ NAILS, CAÀN NGÖÔØI, GIÖÕ TREÛ, SHARE PHOØNG, BAÙN 1 

CHIEÁC XE v.v...) hoaëc Business Classified (BAÙN 1 CÖÛA TIEÄM, 1 CAÙI NHAØ v.v..) giaù töø $140 trôû leân (tuøy theo size lôùn, nhoû) ñöôïc ñaùnh maùy, Layout 1 laàn vaø ñöôïc 
ñaêng lieân tieáp 10 tuaàn leã - 2 thaùng röôõi - toång coäng (60 soá baùo).

* Rao Vaët Caáp Toác, (Business Classified - KHOÂNG GIÔÙI HAÏN SOÁ CHÖÕ)  ñöôïc nhaän ñaêng khoaùn 10 tuaàn leã- 2 thaùng röôõi  (60 soá baùo); * Rao Vaët cuûa Quùy 
vò ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO (duøø chæ ñaêng 1 kyø baùo) - NEÁU QUYÙ VÒ MUOÁN NGÖNG ÑAÊNG - chuùng toâi seõ ngöng ñaêng vaø xem nhö rao vaët cuûa Quyù vò  ñaõ coù keát qua.û

* Rao Vaët Caáp Toác, Business Classified ÑAÕ ÑAÊNG BAÙO khoâng coù vaán ñeà TRAÛ TIEÀN LAÏI.

Thoâng BaùoThoâng Baùo

KHÔNG NHÂ ̣N SỬA ĐỔI CHI TIẾT HOẶC SỐ ĐIỆN THOẠI

Quốc gia ít người ghé thăm nhất 

trên thế giới: Không có dịch vụ thẻ 

tín dụng và chỉ có một ngân hàng 

duy nhất

Tuvalu sẽ là một đất nước thiên đường đối với 

những người “hướng nội”, yêu thích thiên 

nhiên hoang sơ và du lịch nghỉ dưỡng.
Nếu Pháp được biết đến như quốc gia thu hút nhiều 

lượt khách du lịch nhất thế giới nhờ vào những địa điểm 

lãng mạn, những kiến trúc tuyệt đẹp thì ngược lại, Tuvalu 

là quốc gia ít được khách du lịch ghé thăm nhất, theo CNN 

Travel.
Không phải bởi vì quốc gia này không đẹp nên ít 

người đến, mà bởi vì quốc gia này nằm ở một vị trí khá biệt 

lập, là một quần đảo nhỏ với kích thước khiêm tốn.

Tuvalu - quốc gia nhỏ bé nằm giữa Thái Bình 

Dương
Tuvalu được mệnh danh là một trong những quốc gia 

nhỏ bé và biệt lập nhất thế giới, trước đây được gọi là quần 

đảo Ellice và tọa lạc ở vùng biển giữa Hawaii và Úc. Và 

cũng chính nhờ sự tách biệt của mình mà quốc gia này đã 

trở thành một trong những địa điểm đáng ghé thăm nhất 

Thái Bình Dương.
Là một quần đảo yên bình và chưa bị thương mại hoá, 

nơi đây có đầy đủ các thắng cảnh xinh đẹp như những hòn 

đảo san hô, những đầm phá trong xanh đẹp như tranh vẽ 

cùng với nét văn hóa phong tục đặc sắc. Tổng diện tích đất 

liền của quốc gia này chỉ vỏn vẹn 26km2, dân số khoảng 

10.500 người sống tập trung tại đảo chính và cũng là thủ đô 

Funafuti. Trên đảo chỉ có duy nhất một sân bay với 2 

chuyến bay mỗi tuần, sau khi hạ cánh tại thủ đô, khách du 

lịch sẽ tham quan những hòn đảo khác bằng phà.
Đáng tiếc thay, quốc đảo này hiện đang nằm ở tình 

trạng cảnh báo vì rất dễ bị ảnh hưởng bởi mực nước biển 

đang không ngừng dâng cao do biến đổi khí hậu. Không có 

điểm nào cao hơn 4,5m so với mực nước biển, quần đảo có 

nguy cơ “biến mất” nếu tình trạng nóng lên toàn cầu tiếp 

tục trầm trọng hơn.
Lịch sử hình thành
Những người đầu tiên định cư tại mảnh đất này có lẽ là 

người Polynesia đến từ Samoa vào thế kỷ 14, trong quá 

trình khai phá đất đai. Một bộ phận nhỏ khác đến từ Tonga, 

quần đảo Cook, Rotuma và quần đảo Gilbert.
Người Tây Ban Nha là những người Châu Âu đầu tiên 

tìm thấy quần đảo này vào năm 1568. Với sự mở rộng của 

châu Âu, đến năm 1892, quần đảo Ellice lúc bấy giờ đã 

năm dưới quyền bảo hộ của Anh, sau đó chuyển thành một 

bộ phận của thuộc địa đảo Gilbert và đảo Ellice vào năm 

1916.
Đến những năm 1960, những mâu thuẫn về chủng tộc 

và việc làm trở nên trầm trọng giữa người dân của hai đảo. 

Yêu cầu ly khai của người dân đảo Ellice đã dẫn đến một 

cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1974, dưới sự thống nhất 

của nhân dân, hòn đảo trở thành lãnh thổ riêng biệt vào 

năm 1975 - 1976 . Đến năm 1978, quốc gia này tuyên bố 

độc lập với tên gọi Tuvalu.
Nét đẹp văn hóa và con người
Tên gọi Tuvalu bắt nguồn từ việc đất nước này gồm 8 

hòn đảo nhỏ có người sinh sống, mặc dù số lượng đảo thực 

tế là 9.
Phong cách sống của người Tuvalu đã được phương 

Tây hóa ở một mức độ nào đó do ảnh hưởng của thời kỳ 

thuộc địa, nhưng những tiện ích hiện đại phương Tây thì 

lại rất ít xuất hiện tại đây.
Đời sống của người dân ở đây vẫn còn khá giản dị và 

sơ khai, chưa có quá nhiều tiện ích hiện đại. Trong số 8 hòn 

đảo có người sinh sống, chỉ có thủ đô Funafuti mới có 

nguồn điện thường xuyên, chính phủ chỉ xuất bản truyền 

đơn chứ không hề có một tờ báo nào, dịch vụ truyền hình 

vệ tinh chỉ được cài đặt khi đã đăng ký trước, và chỉ có một 

đài phát thanh duy nhất.
Hình ảnh mang tính biểu tượng: Bộ trưởng Ngoại 

giao của Tuvalu đứng dưới biển để đưa ra phát biểu trước 

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp 

Quốc.
Đơn vị tiền tệ được sử dụng tại Tuvalu là đồng đô Úc. 

Khi ghé thăm nơi đây, du khách nên mang theo nhiều tiền 

mặt vì ở quốc gia này không có dịch vụ thẻ tín dụng. Họ chỉ 

có một ngân hàng duy nhất là Ngân hàng Quốc gia Tuvalu 

mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào thứ năm và từ 9 

giờ sáng đến 1 giờ chiều vào thứ sáu.
Hầu hết người dân của quốc gia này sinh sống trong 

những ngôi làng có vài trăm người, công việc chính là 

trồng trọt và câu cá từ những chiếc xuồng thủ công. Mọi 

người ở đây yêu thích âm nhạc và khiêu vũ, ngoài ra họ còn 

đam mê những môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá 

hay cricket (bóng gậy).
Nhìn chung, cuộc sống ở Tuvalu dù đang từng bước 

được hiện đại hoá, nhưng vẫn dựa trên nền tảng truyền 

thống vững chắc, một truyền thống mà ở đó, sự đoàn kết 

giữa mọi người và bản sắc dân tộc được đặt lên hàng đầu. ■

Phát hiện hóa thạch cá ở Trung 

Quốc giống với loài vô cùng nguy 

hiểm thời cổ đại

Theo tạp chí Nature, các nhà khoa học Trung 

Quốc đã phát hiện ra loài cá hóa thạch xuất 

hiện khoảng hơn 400 triệu năm trước với 

những đặc điểm vô cùng nguy hiểm.
Ngày nay, hầu hết các loài động vật có xương sống 

đều có răng, nhưng theo quan điểm cổ sinh vật học, đây là 

một sự tiếp thu tiến hóa tương đối gần đây, xuất hiện chỉ 

hơn 400 triệu năm trước. Và các nhà khoa học Trung Quốc 

đã may mắn phát hiện ra một loài cá hóa thạch ngay từ thời 

kỳ đó, có lẽ là loài “cá có răng” đầu tiên trên Trái đất, rất 

giống với cá mập thời hiện đại.
Trước khi xuất hiện răng và hàm, những động vật có 

xương sống cổ đại đã lục lọi trong các lớp trầm tích đáy 

mềm, lọc các sinh vật sống nhỏ. Không có răng, chúng chỉ 

có thể vô tình hút một loài giáp xác cỡ trung bình, giun 

hoặc họ hàng nhỏ hơn vào miệng.
Tuy nhiên, khoảng 425 triệu năm trước, một sự đổi 

mới tiến hóa đã xuất hiện giữa các loài cá nguyên thủy, 

quyết định quá trình phát triển của động vật có xương sống 

trong tương lai. Ở một số vòm mang không có hàm, ban 

đầu có chức năng hỗ trợ bộ máy hô hấp, đã dịch chuyển về 

phía trước, biến thành các hàm đầu tiên.
Hóa thạch “cá có răng” từ Trung Quốc có thể là tổ 

tiên có hàm lâu đời nhất của cá có răng thời hiện đại
Những động vật có xương sống đầu tiên có hàm xuất 

hiện trên Trái đất vào đầu kỷ Silur, và chính từ những sinh 

vật giống cá này có thể là nguồn gốc cho tất cả các động vật 

có xương sống trên cạn hiện đại.
Cũng trong khoảng thời gian này, những chiếc răng 

thật đầu tiên đã xuất hiện. Có một số giả thuyết về nguồn 

gốc của răng, bao gồm sự phát triển từ vảy cá hoặc hình 

thành sừng của yết hầu, nhưng cuối cùng, răng và hàm đã 

hình thành một bộ máy duy nhất dùng để tấn công và giữ 

con mồi.
Và bây giờ các nhà khoa học Trung Quốc đã mô tả loài 

cá có răng lâu đời nhất: một loài mới, được gọi là Qianodus 

Dupis, hoặc qianodus kép, sống cách đây khoảng 443-419 

triệu năm.
Các hóa thạch được phát hiện vào năm 2019 ở tỉnh 

Quý Châu, miền Nam Trung Quốc. Trên hàm của cá hóa 

thạch này, phần đầu và phần cuối hàm có những chiếc răng 

dài và sắc nhọn. Những chiếc răng này ít nhất 14 triệu năm 

tuổi so với bất kỳ chiếc răng nào khác được các nhà cổ sinh 

vật học phát hiện.
Sự xuất hiện của răng ở động vật có xương sống đã 

dẫn đến sự bùng nổ đa dạng sinh học. Các nhà khoa học 

cho rằng, có nhiều loài động vật với hàm răng sắc nhọn, đã 

bơi trong các vùng biển cổ đại, có khả năng cắn và xé xác 

con mồi.
Và các nhà khoa học cũng đưa ra phán đoán rằng, thực 

chất cá cổ đại không phải là không có hàm, thậm chí cá với 

hàm răng sắc nhọn đã xuất hiện cách đây 419 triệu năm, 

vào đầu kỷ Devon.
Đồng thời nhận định rằng, cá xương và sụn cổ đại đã 

đạt đến sự đa dạng chưa từng có, nhờ đó 
u đồng đến 211 triệu đồng để có được thứ chất độc 

này. Những con cóc sẽ tiết ra một lượng lớn chất độc khi 

cảm thấy bị đe dọa. Tác dụng của chất độc sẽ kéo dài trong 

thời gian khoảng 30 phút.
Theo Sở thú Oakland, những con cóc sa mạc Sonoran 

có xu hướng sống dưới lòng đất khi trời nóng hoặc trong 

mùa hè. Chúng sẽ hoạt động nhiều trên mặt đất trong thời 

gian có mưa nhiều, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7. ■  
ine và vùng phía nam Ayeyarwady.
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927-2031/1599

CHO THUEÂ PHOØNG 

Nhaø khu Beechnut Landing goùc Synnot & 

Beechnut, coù phoøng troáng cho thueâ. Tieän 

nghi ñaày ñuû, coù phoøng beáp naáu aên rieâng 

raát thoaûi maùi.

Xin lieân laïc Coâ Mai: 

832-768-4380
_________________________________________________

922-2031/1599

CHO SHARE PHOØNG 

Nöõ chuû nhaø, öu tieân cho du hoïc sinh nöõ. 

Bao ñieän, nöôùc, Wi-Fi, khu yeân tónh, coù 

coång saét. Westpart Tollway & Hwy6.

Xin lieân laïc Coâ Tina: 

832-684-6895
_________________________________________________

914-2030/1598

CHO SHARE PHOØNG - 77036

Nhaø dö 2 phoøng ñeïp saïch seõ, khu yeân 

tónh, an ninh. Beechnut gaàn Southwest 

Freeway. Öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân, 

khoâng huùt thuoác. $400/thaùng.

Xin lieân laïc Coâ Taâm:  

832-853-2061
_________________________________________________

906-2029/1597

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø ít ngöôøi dö phoøng cho share, ñaày ñuû 

tieän nghi. Khoâng naáu aên, nhaø saïch seõ, chæ 

cho share 1 phoøng. Ñöôøng Beechnut vaø 

Dairy Ashford. Öu tieân nam, $400/1 thaùng.

Xin lieân laïc Höông: 

832-231-1164
_________________________________________________

904-2029/1596

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø dö phoøng cho share, Khu Hk4 vaø Chôï 

Thanh Bình. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

internet, naáu aên. Öu tieân ngöôøi coù vieäc 

laøm. Nhaø troáng, coù theå doïn vaøo thaùng 

11/2022.

Xin lieân laïc: 

832-788-9606

                                   

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

930-2032/1600

CHO THUEÂ PHOØNG 

(VUØNG BELLAIRE)

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng master vaø 1 

phoøng thöôøng. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy.

+ Phoøng lôùn (master) $750.

+ Phoøng thöôøng  $350.

Khu an ninh, saïch seõ, thoaùng maùt, coù 

vöôøn rau.

Xin lieân laïc: 

Anh Quyù: 832-526-3566

Chuù Baûy: 713-985-9541
_________________________________________________

899-2028/1596

PHOØNG CHO THUEÂ

Khu Bellaire & Hwy 6, nhaø coù phoøng 

Master Bedroom môùi vaø ñeïp. Loái ñi ngoaøi 

rieâng bieät, bao ñieän nöôùc vaø internet. Khu 

an ninh, ñaày ñuû tieän nghi, yeân tónh, giaù 

$600.

Xin lieân laïc Coâ Linda: 

832-794-8083
_________________________________________________

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
_________________________________________________

912-2029/1597

CHO SHARE PHOØNG

Cho share phoøng (phoøng master vaø phoøng 

thöôøng), nhaø ôû Bellaire gaàn chôï Myõ Hoa, coù 

phoøng master vaø phoøng thöôøng. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, internet, naáu aên. Khoâng ôû 

chung vôùi chuû. 

Xin lieân laïc: 

832-289-9273
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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)
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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
_________________________________________________

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

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

896-2028/1596

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ, hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy:

Xin Goïi:

832-661-0342
_________________________________________________

915-2030/1598

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

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

HK III, Thaéng Höng, Taân Ñònh.

Xin lieân laïc:

281-895-8078
_________________________________________________

739-2025/1593

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Coù giöõ treû nhaø khu Bellaire and Synott, 

Xin lieân laïc:

832-858-2379
_________________________________________________

811-2034/1602

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Nhaø gaàn Fm1464 

& Beechnut Richmond. Nhaø roäng coù phoøng 

cho treû. Hai ngöôøi troâng nom, coù License coi 

treû.

Xin lieân laïc:

Ñaøo: 713-408-2639

Quyù: 713-392-4280

Rao Vaët

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bệnh truyền nhiễm gây tử vong 
nhiều nhất thế giới

Bệnh lao đeo bám người mắc suốt cả đời, khiến 
họ phải uống nhiều loại thuốc và chịu đau đớn 
về thể xác lẫn tinh thần.

Theo ông Mel Spigelman, Chủ tịch Liên minh Bệnh 
Lao, lao (TB) là bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất 
thế giới. Khi Covid-19 xuất hiện, chúng ta tập trung tiêu 
diệt đại dịch nhưng đó cũng là lúc bệnh lao âm thầm gây 
nên những nỗi ám ảnh trong nhóm yếu thế.

Mỗi năm, 1,5 triệu người tử vong vì căn bệnh này, 
tương đương 4.109 người/ngày.

Bệnh lao là gì?
Theo Mayo Clinic, bệnh lao (TB) là bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến 
phổi. Vi khuẩn gây bệnh lao lây từ người này sang người 
khác thông qua các hạt nhỏ li ti phát tán vào không khí khi 
ho và hắt hơi.

Lao từng là bệnh hiếm gặp ở các nước phát triển. 
Song, từ năm 1985, số ca mắc bệnh lao bắt đầu gia tăng, 
một phần là do sự xuất hiện của HIV. HIV làm suy yếu hệ 
thống miễn dịch, khiến bệnh nhân không thể chống lại vi 
trùng cao.

Tại Mỹ, nhờ các chương trình kiểm soát mạnh mẽ 
hơn, từ 1993, bệnh lao bắt đầu giảm nhưng nó vẫn là một 
mối quan tâm.

Nhiều chủng vi khuẩn lao kháng lại các loại thuốc 
dùng để trị bệnh. Những người mắc bệnh lao thể hoạt động 
phải dùng nhiều loại thuốc trong nhiều tháng để thoát khỏi 
tình trạng nhiễm trùng và ngăn ngừa tình trạng kháng 
thuốc kháng sinh.

Ảnh minh họa

Triệu chứng
Cơ thể có thể chứa vi khuẩn gây bệnh lao nhưng hệ 

thống miễn dịch thường có thể ngăn ngừa chúng ta biểu 
hiện bệnh. Do đó, bác sĩ thường phân biệt lao thành hai thể:

- Lao tiềm ẩn: Đây là tình trạng bạn bị nhiễm vi khuẩn 
nhưng nó tồn tại trong cơ thể dưới dạng hoạt động và 
không gây ra triệu chứng. Bệnh lao tiềm ẩn hay bệnh lao 
không hoạt động không lây nhiễm. Lao tiềm ẩn có thể 
chuyển thành lao hoạt động. Vì vậy, việc điều trị rất quan 
trọng.

- Lao hoạt động: Khiến người bệnh bị ốm, trong hầu 
hết trường hợp còn có thể lây cho người khác. Triệu chứng 

có thể xuất hiện sau vài tuần hoặc vài năm nhiễm vi khuẩn 
lao.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh lao thể hoạt 
động gồm: Ho từ 3 tuần trở lên, ho ra máu hoặc chất nhầy, 
đau ngực hoặc đau khi thở hoặc ho, giảm cân không lý do, 
mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi trộm, ớn lạnh, ăn không ngon...

Bệnh lao cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác 
của cơ thể như thận, cột sống hoặc não. Khi bệnh lao xuất 
hiện bên ngoài phổi, các dấu hiệu và triệu chứng sẽ khác 
nhau tùy theo cơ quan liên quan. Ví dụ, bệnh lao cột sống 
có thể gây đau lưng và bệnh lao ở thận có thể gây tiểu ra 
máu.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ 
(CDC) khuyến cáo những người có nguy cơ cao mắc bệnh 
lao nên được sàng lọc để phát hiện nhiễm lao tiềm ẩn: 
Người bị HIV/AIDS, tiếp xúc với người nhiễm bệnh, ở 
quốc gia có bệnh lao phổ biến (một số nước ở châu Mỹ 
Latin, châu Phi, châu Á), sống hoặc làm việc ở các khu vực 
bệnh lao phổ biến như nhà tù hoặc viện dưỡng lão...

Lao kháng thuốc
Bệnh lao được gọi là “kẻ giết người” nhiều nhất thế 

giới, một phần vì tình trạng lao kháng thuốc ngày càng 
nhiều. Theo thời gian, một số vi trùng lao phát triển khả 
năng tồn tại bất chấp thuốc điều trị. Nguyên nhân một phần 
là bệnh nhân không dùng thuốc theo chỉ dẫn hoặc không 
đủ liệu trình.

Các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc xuất hiện khi một 
loại thuốc kháng sinh không tiêu diệt được tất cả vi khuẩn 
mà nó nhắm đến. Các vi khuẩn sống sót sẽ đề kháng với 
loại thuốc đó và thường là cả những loại thuốc kháng sinh 
khác. Một số vi khuẩn lao đã phát triển khả năng kháng lại 
nhiều phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến nhất 
như isoniazid và rifampin (Rifadin, Rimactane).

Một số chủng lao cũng phát triển khả năng kháng với 
một số loại thuốc ít được sử dụng trong điều trị lao như 
thuốc kháng sinh fluoroquinolones, thuốc tiêm amikacin 
và capreomycin (Capastat). Những loại thuốc này thường 
được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng có khả năng 
kháng lại những loại thuốc phổ biến khác.

Các biến chứng
Nếu không điều trị, bệnh lao có thể gây tử vong. Bệnh 

hoạt động không được điều trị thường ảnh hưởng đến phổi, 
thậm chí là nhiều bộ phận khác.

Các biến chứng của bệnh lao bao gồm:
- Đau cột sống: Đau lưng và cứng khớp là những biến 

chứng phổ biến
- Tổn thương khớp: Viêm khớp do bệnh lao thường 

ảnh hưởng đến hông và đầu gối.
- Sưng màng bao phủ não (viêm màng não): Điều này 

có thể gây ra cơn đau đầu kéo dài hoặc không liên tục xảy 
ra trong nhiều tuần, thậm chí gây ra những thay đổi về tinh 
thần.

- Các vấn đề về gan hoặc thận: Gan và thận giúp lọc 
chất thải và tạp chất khỏi máu. Bệnh lao di căn đến các cơ 
quan này có thể gây suy giảm các chức năng gan, thận.

- Rối loạn tim: Hiếm khi bệnh lao có thể lây nhiễm 
sang các mô bao quanh tim. Song, nếu xảy ra tình trạng 
này, chúng gây viêm và tích tụ chất lỏng, cản trở khả năng 
bơm máu của tim. Tình trạng này, được gọi là chèn ép tim, 
có thể gây tử vong.

Phòng ngừa
Cách duy nhất để giảm ảnh hưởng do lao gây ra đó là 

ngăn ngừa bị nhiễm vi khuẩn hoặc không cho lao tiềm ẩn 
chuyển thành lao hoạt động. Chỉ có bệnh lao đang hoạt 
động mới có khả năng lây nhiễm. Nếu bị bệnh lao đang 
hoạt động, thường bạn sẽ mất vài tuần điều trị bằng thuốc 
điều trị lao trước khi không còn khả năng lây nhiễm. 
Người bệnh nên cách ly, tránh tiếp xúc với người khác 
trong vài tuần đầu điều trị.

Phòng ở của bệnh nhân cần được thông gió. Vi trùng 
lao dễ lây lan hơn trong những không gian nhỏ, khép kín. 
Nếu ngoài trời không quá lạnh, hãy mở cửa sổ và dùng 
quạt để thổi không khí trong nhà ra bên ngoài. Người bệnh 
cần che miệng khi cười, hắt hơi, ho, khăn giấy dùng để che 
miệng phải cho vào túi, buộc kín và tiêu hủy. Trong 3 tuần 
đầu điều trị, bệnh nhân cần đeo khẩu trang để giảm nguy 
cơ phát tán virus.

Uống hết thuốc là bước quan trọng nhất để bảo vệ bản 
thân và những người khác khỏi bệnh lao. Khi bạn dừng 
điều trị sớm hoặc bỏ liều, vi khuẩn lao có cơ hội phát triển 
các đột biến, vượt qua ngay cả những loại thuốc lao mạnh 
nhất. Các chủng lao kháng thuốc khiến tỷ lệ tử vong cao 
hơn, khó điều trị hơn.

Ở các quốc gia nơi bệnh lao phổ biến hơn, trẻ sơ sinh 
thường được tiêm vaccine ngừa lao bacille Calmette-
Guerin (BCG). Tuy nhiên, vaccine BCG không được 
khuyến khích sử dụng chung ở Mỹ và nhiều nước vì nó 
không hiệu quả với người lớn. Hàng chục loại vaccine 
phòng lao mới đang trong các giai đoạn phát triển và thử 
nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây là 
căn bệnh chưa có vaccine phòng ngừa. ■

Liệu pháp âm nhạc với bệnh nhân 
Alzheimer

Tại Mexico, những bài hát Mariachi sôi động 
đang có một sứ mệnh mới, đó là đánh thức ký 
ức của những người mắc bệnh Alzheimer.

Mariachi là thể loại nhạc xuất xứ từ miền tây Mexico, 
từ khoảng thế kỷ thứ 19. Dù sử dụng những nhạc cụ châu 
Âu như kèn, violin và guitar, nhưng âm thanh của loại nhạc 
này lại sống động và rất đặc trưng, là một phần không thể 
thiếu của văn hóa Mexico.

Liệu pháp nhạc Mariachi đã được Trung tâm 
Alzheimer Mexico thúc đẩy với hy vọng âm nhạc sẽ khuấy 
động hồi ức về quá khứ của những bệnh nhân mắc bệnh 
thoái hóa, khuyến khích họ hát, thậm chí nhảy theo những 
giai điệu cổ quen thuộc. Ước tính, Mexico có khoảng 1,8 
triệu người mắc chứng sa sút trí tuệ. Trong số đó, khoảng 
1,3 triệu người được cho là mắc bệnh Alzheimer. ■ 
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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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Lê Đại Hàn Nho Xanh Táo Rockit Bắp Gói 4 Trái

Lựu Trái Nấm Đông Cô Khổ Qua Đu Đủ

Khoai Lang Tím Cải Bó Xôi Táo SugarBee Bông Cải Xanh

Thịt Bò Ướp SẵnThịt Bò Tươi Ba Rọi Đông Lạnh Cắt Lát

Đùi Gà Tươi Ba Rọi Đông Lạnh Cắt KhổĐùi Gà Ướp Sẵn

Snack Bắp & Đậu Phộng
Bún Hải Sản Ăn Liến

Cá Hồi Tươi Cắt LátCá Cơm Khô Lươn Chiên Đông Lạnh

Hàu Đông Lạnh Tôm Nguyên Đầu Cá Nục Nauy
Bánh Kem Phô Mai

Bánh Tôm

Gạo Thơm Hiệu Con Voi
Mì Ăn Liên

Nước Tương
Nước Chấm 
Cay Ngọt Kiểu Thái

Snack Cậu Bé BAWANG
Nước Khoáng Lon

Sữa Hộp Trứng Gà

Nước Sốt Chuối Sầu Riêng Đông Lạnh Không Hạt Bánh Kẹp Đông Lạnh Khoai Tây Chiên

Nồi Nấu Nước Sôi

Bộ Ấm Uống Trà Bộ Bọc Nệm Gối
Kem Đánh Răng 
Muối Hồng Hy Mã Lạp Sơn
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