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Naêm Thöù 42

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng

ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.

Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.

Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.

ĐẶC BIỆT:

Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.

Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.

Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 

given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm

2025
December 13, 2022
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955-Long Term

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

NEW

881-2025/1593

Caàn Thôï Toùc 

Caàn thôï toùc Nöõ hay Nam, bieát laøm Bald 

Fade vaø Taper Fade. Bao löông tuøy 

theo khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch, tip 

cao, choã laøm thoaûi maùi.

new! New! New!

Xin lieân laïc Oanh:713-382-1071

NEW

865-2040/1608

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

Caàn nhieàu thôï nöõ söûa quaàn aùo coù chuùt hoaëc nhieàu kinh nghieäm caøng toát. Coù theå 

laøm luoân ngaøy Chuû Nhaät. Löông tuøy theo khaû naêng vaø vöøa laøm ôû tieäm vöøa laøm 

ôû nhaø caøng toát. Caàn moät ngöôøi bieát chuùt Anh ngöõ laøm part time ñeå nhaän vaø giao 

ñoà. Khoâng khí laøm vieäc vui veû, thoaûi maùi, coù vacation vaø 5 ngaøy leã chính trong 

naêm neáu laøm toaøn thôøi gian. 

Tieäm ôû Ñoâng Houston, Beltway 8 East, gaàn phi tröôøng lôùn vaø Lonestar College.

Houston, Beltway 8 East

Xin lieân laïc:

281-454-7997 * text: 832-656-2372

NEW

905-2029/1597

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caán gaáp thôï nails coù kinh nghieäm vaø 
chaân tay nöôùc. Bao löông $1,200. 
Tuaàn 6 ngaøy. Tieäm ôû khu Kroger.

Khu Kroger

Hoaëc:
Xin lieân laïc:646-249-7912

903-723-5730

NEW

909-2029/1597

Caàn Thôï Massage 

Caàn thôï massage, neáu bieát laøm 

theâm toùc hoaëc chaân tay nöôùc caøng 

toát. Tieäm naèm khu Southwest.

Southwest

Xin lieân laïc Tina: 713-842-0918

NEW

921-2030/1598

Caàn Thôï May/Söûa Quaàn AÙo

Tieäm may ôû Sugar Land 
caàn ngöôøi bieát may, söûa 
quaàn aùo.

Sugar Land

Xin lieân laïc: 346-409-5779

l Now hiring Full time & Part time Nail Technicians.

l Seeking friendly and energetic techs with great             

customer service skills.

l Flexible hours and great pay

Caàn Thôï Nails / Now Hiring Nail TechsI

Please email your resume to: jobsatisle@gmail.com

Call / Text:
Cindy: 832-788-8288

Amy: 832-228-6965

924-2047/1615

October 2022

887-2025/1594

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

916-2072/1640

Caàn Tuyeån Thôï Nails Gaáp 

Tieäm ôû Tyler, Texas, treân ñöôøng Broadway, caàn tuyeån nhieàu thôï Nails, löông 
cao, tip cao, moâi tröôøng laøm vieäc toát. Löông oån ñònh, töø $1,100 – $2,500 trôû leân 
moät tuaàn, tuøy theo khaû naêng. Thôï boät / dip / chaân tay nöôùc / full time / part time.

Thôï boät: bao $1,100 – $1,500 / tuaàn;  Thôï dip: bao $1,000 – $1,300 / tuaàn.

Thôï chaân tay nöôùc: bao $900 – $1,100 / tuaàn. 

Tip cao, chia turn hôïp lyù, coâng baèng. 

Coù choã ôû cho thôï ôû xa.  Caùch Garland/Dallas 1 tieáng 30 phuùt.

Khu Kroger

Neáu khoâng nghe kòp, vui loøng nhaén tin, text

903-355-9537Xin lieân laïc:

NEW

933-2033/1601

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc lôùn tuoåi cuõng ñöôïc. Tieäm 

Myõ Traéng, Tip Cao, tieäm môû cöûa 5 ngaøy, ñoùng cöûa 

Chuû Nhaät vaø Thöù Hai. Môû cöûa töø 10h saùng ñeán 6h 

chieàu. Tieäm caùch Bellaire 1 tieáng laùi xe. Chuû chôû 

ñi moãi ngaøy. Choã laøm vui veû, thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 1h laùi xe

Xin lieân laïc Lynn: 832-964-7313

NEW

936-2034/1602

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Bellaire 15’ laùi xe. Caàn thôï nails coù kinh 

nghieäm laøm Fullset & taát caû caùc loaïi boät maøu bao löông 

$800. Caàn 2 thôï nails nöõ  laøm chaân tay nöôùc bieát sôn  

Shellac. Income oån ñònh laøm vieäc 6 ngaøy/tuaàn. Choã 

laøm thoaûi maùi.

Caùch Bellaire 15’ laùi xe

(Khi baän xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc text)

713-979-6848 * 713-885-8769 Xin lieân laïc:

NEW

938-2034/1602

Caàn Thôï Nails Gaáp 

Khu da maøu, 610/288 Down Town. Caàn thôï boät, hoaëc 

tay chaân nöôùc (bieát laøm eyelash caøng toát, bao löông 

$180/ngaøy). Nails, Tay Chaân bao löông $130/ngaøy. Öu 

tieân cho thôï Nam, raát coâng baèng cho thôï.

Down Town

Xin lieân laïc Baïch Traàn

713-738-6245 * cell: 832-489-6956
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NEW

872-2025/1593

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån nhaân vieân laøm haõng 
thöïc phaåm daây chuyeàn saûn xuaát 
vaø caàn ngöôøi laùi xe giao haøng.

New! New! New!

Xin lieân laïc anh Kieán: 281-908-6800

NEW

944-2025/1603

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc ñi chôï naáu aên vaø 

doïn deïp cho oâng baø ôû Taây Southwest 

Houston (610 & Beechnut), hai ngaøy 

moãi tuaàn. Phaûi bieát laùi xe.

610 & Beechnut

Xin lieân laïc Jennifer: 832-236-5366

NEW

903-2029/1596

Caàn Ngöôøi

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 
baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû 
laïi nhaø. 2 thaùng nghó 1 ngaøy. Löông 
$2,800/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood, gaàn 
Galleria, zip code 77056.

GaLleria - 77056

Xin lieân laïc Huyeàn: 281-605-9319

NEW

907-2029/1597

Vuøng Southwest

Caàn cho thueâ, möôùn shop söûa xe vuøng Southwest (Caùch Hong Kong 4 nöõa mile 

veà phía Baéc). Goàm coù Building roäng 4,000 sqft + 4 con ñoäi xe (lift) + maùy tieän ñóa 

thaéng + maùy balance baùnh xe + maùy laøm voû xe + 2 daøn eùp baïc ñaïn, etc ....

Xin lieân laïc Cell: 832-830-2969 * 832-867-4585

Auto Repair Shop

For Rent

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

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

*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

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

ÖÙng vieân quan taâm, vui loøng lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát:

NEW

910-2029/1597

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng chuùng toâi ñang tuyeån nhieàu 
vò trí löông cao nhö: Tieáp taân, chaïy baøn, 
ñaàu beáp, nhaân vieân beáp chieân ...

New! New! New!

832-756-6516

NEW

934-2033/2001

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

943-2035/1603

Caàn Thôï Söûa Xe

Tieäm söûa xe vuøng Northwest caàn moät thôï söûa 

xe coù kinh nghieäm veà Diagnostic, vaø moät thôï 

coù kinh nghieäm söûa xe, löông cao, choã laøm 

roäng raõi, laøm vieäc thoaûi maùi.

Northwest Houston

Xin lieân laïc soá phone:

832-794-6446 * 281-580-1565

NEW

885-2026/1594

Caàn Ngöôøi

Experienced housekeeper needed, Mon-Sat 9AM-

8PM. Help with kids too. Must be clean, organized, 

high salary.

Caàn quaûn gia coù kinh nghieäm. Laøm töø 9AM - 8PM vaø 

troâng treû em. Phaûi saïch seõ, ngaên naép. Löông cao

New! New! New!

Xin lieân laïc Kim: 281-853-4493
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Nghiên cứu của 3 trường 
ĐH nổi tiếng thế giới: Thường 
xuyên ăn “món này” giúp tăng 
tuổi thọ, tránh xa ung thư

Một kết quả nghiên cứu được công bố trên 
Tạp chí Y học Anh bởi 3 trường đại học nổi tiếng 
nhất thế giới: Đại học Oxford, Đại học Harvard và 
Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc về tác dụng 
của việc ăn cay.

Ba trường đại học đã cùng nhau thực hiện 
một nghiên cứu kéo dài 8 năm đối với gần 500.000 
người Trung Quốc từ 30 đến 79 tuổi, cho thấy 
những người ăn đồ cay hằng ngày có nguy cơ tử 
vong sớm thấp hơn, giảm tỷ lệ ung thư, bệnh tim và 
các bệnh về tim mạch, đường hô hấp.

Vị cay mà chúng ta nhắc đến ở đây bao gồm 
các loại thực phẩm như ớt, gừng, hành, tỏi, hạt 
tiêu,…

Ảnh minh họa
Chín lợi ích của vị cay
1. Kích thích thèm ăn
Trong ớt có chứa capsaicin, dưỡng chất này 

có thể cải thiện hiệu quả tình trạng chán ăn, đồng 
thời giúp loại bỏ khí tích tụ trong đường tiêu hóa, 
có tác dụng trị hôi miệng.

2. Thúc đẩy tuần hoàn máu
Nhiều người không biết rằng đồ ăn cay 

cũng có giá trị chữa bệnh tốt, y học cổ truyền Trung 
Quốc cho rằng, ăn cay ở mức độ vừa phải có thể 
giúp cơ thể con người khử phong hàn, tiêu đờm, 
hút ẩm.

Nghiên cứu y học hiện đại cũng cho rằng, 
ăn đồ cay có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó 
cải thiện các triệu chứng khó chịu như lạnh, tê 
cóng, đau đầu do mạch máu.

3. Giảm đau tim và đột quỵ
Đồ cay cũng giúp giảm xơ vữa động mạch, 

tăng cường hoạt động tiêu huyết khối và bảo vệ 
chống lại một số yếu tố dẫn đến cục máu đông, tất 
cả đều có thể giúp giảm nguy cơ đau tim.

4. Hỗ trợ thông mũi do cảm lạnh
Capsaicin, hoạt chất có trong ớt giúp tạo vị 

cay, có tác dụng làm loãng dịch nhầy ở mũi, từ đó 
giúp thông mũi do cảm lạnh, thông thoáng hơi thở, 
có lợi cho việc hồi phục sau khi bị cảm.

5. Bảo vệ trái tim
Bệnh nhân bệnh tim có thể ăn đồ cay như 

ớt, hành, gừng, tỏi với lượng thích hợp trong cuộc 
sống hằng ngày, có tác dụng trì hoãn sự phát triển 
của xơ vữa động mạch, bảo vệ tim, giúp tim mạnh 
khỏe.

6. Bảo vệ da
Ớt đỏ rất giàu carotene, có thể thúc đẩy sự 

hình thành vitamin A trong cơ thể, bảo vệ làn da và 
bảo vệ sự toàn vẹn của màng nhầy trong cơ thể.

Một nghiên cứu khác cho thấy, hàm lượng 
các thành phần chống oxy hóa trong ớt gấp 42 lần 
so với táo và 12 lần so với cam… Đặc tính chống 
oxy hóa tốt giúp da duy trì độ đàn hồi tốt hơn.

7. Ngăn ngừa sỏi mật
Ăn ớt xanh thường xuyên có thể ngăn ngừa 

sỏi mật. Ớt xanh rất giàu vitamin, đặc biệt là 
vitamin C, có thể chuyển hóa cholesterol dư thừa 
trong cơ thể thành axit mật, từ đó ngăn ngừa sỏi 
mật, người bị sỏi mật nên ăn nhiều ớt xanh, có tác 
dụng nhất định trong việc giảm bớt tình trạng bệnh.

8. Bảo vệ dạ dày và tiêu hóa
Ăn cay vừa phải có tác dụng kích thích lành 

tính đối với miệng và đường tiêu hóa, có thể tăng 
cường nhu động đường tiêu hóa, thúc đẩy quá trình 
tiết dịch tiêu hóa, cải thiện cảm giác thèm ăn.

Một số chuyên gia y tế và dinh dưỡng ở 
Trung Quốc đã tiến hành điều tra ở Hồ Nam, Tứ 
Xuyên và các tỉnh khác, và phát hiện ra rằng tỷ lệ 
mắc bệnh loét dạ dày ở những tỉnh thích ăn ớt này 
thấp hơn nhiều so với các tỉnh khác. Điều này là do 
vị cay có thể kích thích cơ thể con người giải phóng 
“prostaglandin E2”, có lợi cho việc thúc đẩy quá 
trình tái tạo màng nhu động dạ dày và duy trì chức 
năng của các tế bào đường tiêu hóa.

9. Khử khí lạnh, giảm đau nhức xương 
khớp

Capsaicin trong ớt, allicin trong tỏi và dầu 
dễ bay hơi trong hành tây có thể kích thích một số 
tế bào thần kinh, ngăn chặn các chất dẫn truyền 
thần kinh truyền tín hiệu đau, từ đó giúp giảm 
đau.■

Tám cách giúp giảm nhịp 
tim

Hoạt động thể chất thường xuyên, 
ngủ đủ giấc, chế độ ăn uống lành 
mạnh, tránh hút thuốc, hạn chế 

caffeine có thể giúp giảm nhịp tim.
Nhịp tim là thước đo giúp xác định mức độ 

tim cung cấp máu giàu oxy đến các bộ phận của cơ 
thể. Nhịp tim khi nghỉ ngơi thấp có nghĩa tim đang 
khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả. Thực hiện một 
số thay đổi thói quen lối sống có thể giúp giảm nhịp 
tim, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim tổng 
thể.

Tập thể dục 
Tập thể dục điều độ giúp cải thiện hoạt 

động của tim, giảm nhịp tim khi nghỉ ngơi. Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ 
(CDC) khuyến cáo người lớn nên tập thể dục nhịp 
điệu cường độ trung bình khoảng 150 phút mỗi 
tuần, trung bình 30 phút đi bộ nhanh 5 ngày trong 

tuần.
Giảm căng thẳng
Giảm mức độ căng thẳng có thể làm giảm 

nhịp tim. Một số cách giúp giảm căng thẳng gồm 
đọc sách, viết nhật ký, thiền, yoga, hít thở sâu, nghe 
nhạc, đi dạo...

Thay đổi chế độ ăn uống
Thực phẩm tiêu thụ hàng ngày có thể góp 

phần làm tăng nhịp tim. Muối (natri) nói riêng ảnh 
hưởng tiêu cực đến tim. Người bệnh nên chú ý đến 
hàm lượng natri trước khi mua các sản phẩm chế 
biến sẵn, đồ đông lạnh. Ngoài ra, bạn cũng nên tăng 
cường lượng rau xanh lá tiêu thụ mỗi ngày, ăn 
nhiều hoa quả mọng, các loại hạt tốt cho sức khỏe.

Bỏ thuốc lá: Hút thuốc làm tăng nhịp tim 
khi nghỉ ngơi, hút thuốc càng nhiều càng ảnh 
hưởng đến tim. Ngừng hút thuốc không chỉ giúp 
cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn cải thiện khả 
năng thở, bảo vệ phổi.

Tránh caffeine 
Tiêu thụ caffeine có thể làm tăng nhịp tim. 

Nếu nhịp tim của bạn thay đổi sau khi sử dụng 
caffeine, bạn nên hạn chế chất này. Một số loại 
nước có thể chứa chứa caffeine gồm, cà phê, trà, 
nước tăng lực, soda...

Theo dõi nhịp tim nghỉ ngơi để hiểu được 
tình trạng sức khỏe tim mạch tổng thể

Giữ đủ nước 
Mất nước làm lưu lượng máu thông qua cơ 

thể sẽ ít hơn. Do đó, tim phải đập nhanh hơn để duy 
trì hoạt động bơm máu. Mất nước cũng có thể gây 
ra các triệu chứng tiêu cực khác, chẳng hạn như 
chóng mặt, khô miệng, chuột rút cơ. Người lớn nên 
uống 4-6 cốc nước mỗi ngày (tương đương 2 lít).

Ngủ đủ giấc
Thiếu ngủ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 

tim mạch. Người bị thiếu ngủ triền miên, nhịp tim, 
huyết áp sẽ cao hơn bình thường. Để tránh mất ngủ, 
bạn nên hạn chế căng thẳng, không sử dụng chất 
kích thích trước 3-4 giờ khi đi ngủ, vệ sinh giấc ngủ 
tốt và chuẩn bị không gian ngủ phù hợp. Nói 
chung, người lớn cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

Nhịp tim cao xảy ra do nhiều yếu tố khác 
nhau, bao gồm căng thẳng, điều kiện y tế, hành vi 
lối sống như hút thuốc, mất nước.

Nhịp tim tăng cao liên tục khi nghỉ ngơi có 
thể là một dấu hiệu cảnh báo một số tình trạng bệnh 
lý tiềm ẩn như bệnh tim, phổi, thần kinh, nhiễm 
trùng, viêm, chứng thiếu máu, bệnh mạch máu, các 
bệnh nội tiết và tự miễn dịch... ■ 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Bệnh phong xuất hiện từ 
khi nào và ai là người đầu tiên 
tìm ra thuốc điều trị căn bệnh 
quái ác này?

Trải qua hàng vài thế kỷ, các nhà 
khoa học trên thế giới mới có thể 
tìm ra thuốc đặc hiệu chữa bệnh 

phong. Vậy căn bệnh quái ác này xuất hiện từ khi 
nào và quá trình tìm ra phương pháp chữa trị ra 
sao?

Người đầu tiên tìm ra vi khuẩn gây bệnh 
phong

Bệnh phong còn được gọi là “bệnh 
Hansen”, là một bệnh truyền nhiễm mãn tính làm 
tổn thương các dây thần kinh ngoại biên nhắm vào 
da, mắt, mũi và cơ. Bệnh phong có thể xảy ra ở mọi 
lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến người già, nhưng có thể 
chữa khỏi, trong đó các phương pháp điều trị có thể 
ngăn chặn tình trạng tàn tật. Nó được phát hiện vào 
năm 1873 bởi bác sĩ người Na Uy, Gerhard 
Armauer Hansen (1841-1912), khi ông đang tìm 
kiếm vi khuẩn trong nốt da của bệnh nhân mắc 
bệnh phong. Nó là vi khuẩn đầu tiên được xác định 
là gây bệnh cho người.

Hansen sinh ra tại Bergen và học y khoa tại 
Trường Đại học Hoàng gia Frederik (hiện nay là 
Đại học Oslo), tốt nghiệp năm 1866. Ông thực tập 
nội trú tại Bệnh viện quốc gia tại Christiania (Oslo) 
ở Lofoten. Năm 1868 Hansen quay về Bergen để 
tìm hiểu về bệnh phong cùi và làm việc với Daniel 
Cornelius Danielssen, một chuyên gia nổi tiếng 
nghiên cứu về nguyên nhân và cách chữa trị bệnh 
phong.

Vào thời điểm đó, bệnh phong được coi là 
có nguồn gốc do di truyền hay khí độc gây ra. Tuy 
nhiên, Hansen đã kết luận rằng những nghiên cứu 
cơ bản về mặt dịch tễ học cho thấy đây là một căn 
bệnh đặc biệt do một nguyên nhân khác. Trong 
khoảng thời gian 1870-1871 Hansen tới Bonn 
(Đức) và Viên (Áo) để học hỏi những kỹ năng cần 
thiết cho việc xây dựng giả thiết của mình. Năm 
1873, ông công bố phát hiện ra vi khuẩn 
Mycobacterium leprae trong mô của tất cả bệnh 
nhân bị mắc.  Ông báo cáo rằng khi nhỏ nước vào 
các tế bào bong ra từ cơ thể người bệnh phong, một 
cơ số những “sinh vật hình que” chui ra bên ngoài.

Những sinh vật hình que này chính là 
khuẩn M. leprae. Quan sát của bác sĩ Hansen là lần 
đầu tiên trong lịch sử vi khuẩn được khẳng định 
liên quan đến một căn bệnh mạn tính. Khám phá 
của Hansen cũng khiến bệnh phong còn được đặt 
theo tên của chính ông, “bệnh Hansen”.

Nhờ những nỗ lực của Hansen, trong suốt 
những năm 1877 và 1885, số ca mắc bệnh phong 
giảm đáng kể. Cống hiến không ngừng của ông đã 
được Hiệp hội Phong Quốc tế công nhận tại Bergen 
năm 1909.

Năm 1860 Hansen qua đời vì bệnh tim 
mạch. Để tưởng nhớ công lao của Hansen, ở 

Bergen, Na Uy một bảo tàng y khoa đã được đặt tên 
Hansen (thường được biết đến với cái tên Bảo tàng 
Leprosy). Trường Đại học Bergen cũng đã đặt tên 
một khoa - Tòa nhà Armauer Hansen - tọa lạc tại 
Bệnh viện Đại học Haukeland ở Bergen. Các di 
tích ở Bergen đã được UNESCO ghi vào danh 
sách Ký ức của thế giới.

Thuốc điều trị bệnh phong đầu tiên ra 
đời thế nào?

Vào thập niên 1910, nhà hóa học người Mỹ 
gốc Phi tên là Alice Ball đã phát triển phương pháp 
điều trị hiệu quả đầu tiên cho những người mắc 
bệnh phong, một căn bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn 
có thể gây ra những tổn thương thần kinh nghiêm 
trọng và viêm loét da.

Alice Ball sinh ra tại Seattle, Washington 
(Mỹ) vào ngày 24/7/1892. Mẹ của cô là nhiếp ảnh 
gia và bố là luật sư nên kinh tế của gia đình tương 
đối khá giả. Sau khi tốt nghiệp trường trung học 
Seattle vào năm 1910, cô theo học chuyên ngành 
hóa dược tại Đại học Washington. Cùng với thầy 
giáo của mình, cô đã xuất bản một bài báo dài 10 
trang trên Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Mỹ với 
tiêu đề “Benzoylations in Ether Solution” 
(Benzoyl hóa trong dung dịch este). Đây là thành 
tích hiếm có đối với một phụ nữ trong xã hội đương 
thời.

Năm 1915, Ball trở thành người phụ nữ đầu 
tiên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học 
Hawaii. Sau đó cô tham gia công tác nghiên cứu và 
giảng dạy tại khoa hóa học của ngôi trường này.

Trong luận văn thạc sĩ của mình, cô đã 
nghiên cứu thành phần hóa học của cây kava (Piper 
methysticum), một loại thảo mộc được sử dụng 
rộng rãi với tác dụng an thần và làm dịu cơn đau. 
Công trình này đã thu hút sự chú ý của Harry 
Hollmann, một bác sĩ tại Bệnh viện Kalihi ở 
Hawaii. Hollmann đã tìm đến sự giúp đỡ của Ball 
với hy vọng phân lập các thành phần hoạt tính từ 
thiên nhiên để điều trị bệnh phong.

Nhà khoa học-bác sĩ Jacinto Convit đã 
cống hiến đời mình cho các bệnh truyền nhiễm, cụ 
thể là bệnh phong

Vào thời điểm đó, các bệnh nhân phong 
người Mỹ thường được đưa đến một khu biệt lập ở 
Hawaii nhằm ngăn chặn sự lây lan cho cộng đồng. 
Không chỉ tại Mỹ, căn bệnh này đã gây ra tổn 
thương thần kinh và tổn thương da nghiêm trọng 
cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

Loại thuốc điều trị bệnh phong phổ biến 

nhất vào đầu thế kỷ XX là dầu chiết xuất từ hạt của 
cây chaulmoogra (đại phong tử), một loại cây 
thường xanh nhiệt đới. Người ta sẽ bôi dầu bên 
ngoài da, uống hoặc thậm chí tiêm vào tĩnh mạch. 
Mặc dù sức khỏe của những bệnh nhân trải qua 
phương pháp điều trị này đôi khi được cải thiện, 
nhưng nó thường gây ra các tác dụng phụ nghiêm 
trọng như buồn nôn và áp xe bên dưới da. Nguyên 
nhân là do ở dạng chưa tinh khiết, dầu 
chaulmoogra không tan trong nước và có thể gây ra 
một số phản ứng bất lợi đối với cơ thể.

Từ lời đề nghị của Hollmann, Ball đã phát 
triển một kỹ thuật mới để phân tách các thành phần 
hoạt tính trong dầu của hạt chaulmoogra, bao gồm 
các axit béo. Sau đó, cô biến đổi chúng về mặt hóa 
học để tạo thành những phân tử este etylic có thể 
hòa tan trong nước, dễ dàng được cơ thể hấp thụ 
thông qua phương pháp tiêm trong khi vẫn giữ 
nguyên tác dụng điều trị bệnh.

Hợp chất tiêm do Ball điều chế là loại thuốc 
điều trị hiệu quả đầu tiên cho những người mắc 
bệnh phong mà không gây ra tình trạng áp xe trên 
da hoặc các tác dụng phụ không mong muốn khác.

Thật đáng tiếng, Ball qua đời một cách đột 
ngột sau khi gặp biến chứng do hít phải khí clo 
trong một tai nạn giảng dạy ở phòng thí nghiệm vào 
năm 1916. Khi đó cô chỉ mới 24 tuổi và chưa công 
bố những thành quả nghiên cứu mang tính cách 
mạng của mình.

Sau này, Arthur Dean - một người bạn đồng 
nghiệp của Ball và cũng là hiệu trưởng của Đại học 
Hawaii - đã công bố kết quả nghiên cứu của Ball và 
bắt đầu chiết xuất một lượng lớn các thành phần 
hoạt tính từ hạt chaulmoogra để điều chế thuốc 
tiêm. Tuy nhiên trong các bài báo, Dean lại khẳng 
định đây là công lao nghiên cứu của riêng mình mà 
không đề cập đến Ball, thậm chí còn gọi quá trình 
điều chế thuốc là “Phương pháp Dean”.

Cuối cùng, Hollmann - người ban đầu 
khuyến khích Ball phân lập các thành phần hoạt 
tính từ thiên nhiên để điều trị bệnh phong - đã lên 
tiếng về vấn đề này. Năm 1922, ông xuất bản một 
bài báo đề cập đến các nghiên cứu của Ball. Ông 
nêu rõ Ball mới là người đầu tiên điều chế thành 
công loại thuốc tiêm chữa bệnh phong thay vì 
Dean.

Năm 1918, tổng cộng 78 bệnh nhân phong 
tại Bệnh viện Kalihi đã hết tổn thương và xuất viện 
sau khi điều trị bằng thuốc tiêm của Ball. Kết quả 
thử nghiệm được công bố chi tiết trên Tạp chí của 
Hiệp hội Y khoa Mỹ. Kể từ đó, loại thuốc này dần 
trở thành phương pháp điều trị bệnh phong tiêu 
chuẩn trong nhiều thập kỷ cho đến khi các loại 
thuốc sulfonamide xuất hiện vào những năm 1940.

Năm 2000, Đại học Hawaii đã treo một tấm 
bảng bằng đồng trên cây chaulmoogra duy nhất ở 
trong khuôn viên trường để tôn vinh cuộc đời của 
Ball và công trình nghiên cứu khoa học quan trọng 
của cô. Cùng lúc đó, Mazie Hirono - Thống đốc 
bang Hawaii - tuyên bố ngày 29/2 là “Ngày Alice 
Ball” và lễ kỷ niệm được tổ chức bốn năm một lần. 
Năm 2007, Hội đồng Quản trị Đại học Hawaii đã 



Trang 06

Issue # 2025 * Tuesday, December 13,  2022

945-2035/1603

CAÀN NGÖÔØI

Caàn tuyeån moät ngöôøi: troâng coi ngöôøi 

giaø (Nam). Caàn coù kinh nghieäm: Chaêm 

soùc, veä sinh caù nhaân, ñi boä, leân xuoáng 

giöôøng, taém röûa. Moät tuaàn 6 ngaøy: 

9AM-6PM. Löông boång thöông löôïng

Xin lieân laïc Coâ Hieàn:   

281-948-2662
__________________________________________

939-2034/1602

NEW

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

Fu l l  t ime ,  va ø  Pa r t  t ime .  Khu 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû 

Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

926-2031/1599

CAÀN THÔÏ SÖÛA QUAÀN AÙO

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm. Full time or Part time. good 

benefit. Vacation holiday pay ôû 610 & 

Richmond

Xin lieân laïc Kim:   

281-236-8880
__________________________________________

925-2031/1599

CAÀN NGÖÔØI

Tieäm Dry Clean caàn ngöôøi laøm 

counter, bieát tieáng Anh, ôû 610  & 

Richmond. Good benefit, holiday 

vacation pay. Full time or Part time.

Xin lieân laïc Kim:   

281-236-8880
__________________________________________

878-2025/1593

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät, bieát laøm design part 

time/full time. Bao löông $1,200 ñeán 

$1,500. Vaø caàn thôï tay chaân nöôùc. Môùi 

ra tröôøng Ok.

Xin lieân laïc: 

832-983-4030
__________________________________________

911-2029/1597

CAÀN THÔÏ BOÄT

Caàn thôï boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû 

khu vöïc Gessner vaø W.Airport. Tieäm 

ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc Phöông: 

713-367-4825

931-2033/1601

CAÀN GAÁP THÔÏ CHAÂN TAY NÖÔÙC

Caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc gioûi, bieát 

laøm boät caøng toát, lôùn tuoåi ok. Bieát laøm 

ñuû thöù ok, bao löông cuõng ok. Coù theå ñi 

chung xe vôùi chuû.

Xin lieân laïc: 

713-384-5805
__________________________________________

890-2027/1595

CAÀN THÔÏ NAILS NÖÕ

Tieäm vuøng Northwest 290. Antoine & 

Tidwell, caàn laøm Fulltime or Parttime, 

bieát ñaép boät vaø chaân tay nöôùc, bao 

löông $600-$700 1 tuaàn, hoaëc aên chia 

6/4. Nôi laøm vieäc thoaûi maùi.

Xin lieân laïc Kim: 

713-688-2489 (W) 

281-919-5124 (C)
__________________________________________

883-2026/1594

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùi bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa Hk2 & 4

Xin lieân laïc: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224

898-2028/1596

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

KHU BELLAIRE 

Caàn moät baùc gaùi bieát laùi xe ñöa ñoùn ñi 

hoïc. Giuùp ít vieäc nhaø, khu Bellaire. ÔÛ 

laïi hoaêc veà trong ngaøy. Bao aên, ôû, coù 

phoøng rieâng, löông haäu.

Xin lieân laïc: 

713-417-1172

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

937-2034/1602

CHO SHARE PHOØNG 

Nhaø cöûa thoaùng maùt, saïch seõ, coù 

phoøng cho thueâ. Nhaø ôû ñöôøng Boone 

sau Lee Sandwiches, gaàn Hong 

Kong 4. Bao ñieän nöôùc, internet.

Xin lieân laïc Thaûo: 

713-909-5269

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

942-2034/1603

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø coøn dö phoøng cho share, khu 

yeân tónh, saïch seõ, ñaày ñuû tieän nghi, 

öu tieân cho ngöôøi ñoäc thaân. Khu 59 & 

Bellair.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

906-2029/1596

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
__________________________________________

922-2031/1599

NEW

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
__________________________________________

912-2029/1597

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
__________________________________________

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)

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted
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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
__________________________________________

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
__________________________________________

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

__________________________________________

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

__________________________________________

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

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
__________________________________________

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

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

Trong cuộc sống, nơi nào có một 

người chiến thắng, nơi đó có một 

người thua cuộc. Nhưng người biết hi 

sinh vì người khác luôn luôn là người 

chiến thắng.

Rao Vaët

Danh Ngoân

“Công chúa nhạc 
Pop” Britney Spears bị 
tổn thương thần kinh 
không thể phục hồi: 
Căn bệnh này nguy 
hiểm như thế nào?

Những di chứng từ việc 
giám hộ suốt 13 năm 
khiến Britney Spears 

phải chịu đựng một căn bệnh cả đời.
Theo một báo cáo của trang 

Rolling Stones, ca sĩ quốc tế và hiện 
tượng nhạc pop thập niên 90 Britney 
Spears tiết lộ rằng, cô đã bị tổn 
thương thần kinh không thể hồi phục 
trong thời gian nhập viện vào năm 
2019.

Britney Spears bị giám hộ 
trong suốt 13 năm, cuối cùng có thể 
chấm dứt quền này vào năm ngoái 
sau nhiều năm đấu tranh pháp lý. Về 
cơ bản, quyền giám hộ là lệnh của tòa 
án cho phép ai đó quản lý tài chính 
của trẻ vị thành niên hoặc người mất 
năng lực. Cô đã đấu tranh giành 
quyền tự do cho mình sau những tổn 
hại về thể chất mà phía người giám 
hộ đã gây ra.

Có thông tin tiết lộ rằng, 
Britney Spears đã bị tổn thương thần 
kinh trong thời gian dài điều trị tại cơ 
sở chăm sóc sức khỏe tâm thần vào 
năm 2019. Theo tài liệu của tòa án, 
ngôi sao nhạc pop quốc tế tuyên bố 
hành động này trái với ý muốn và gây 
hại cho sức khỏe của cô.

“Tôi bị tổn thương dây thần 
kinh phía bên phải cơ thể và không có 
cách nào chữa trị. Những tổn thương 
này đôi khi khiến oxy không đủ lên 
não, khiến não của bạn như ngừng 
hoạt động”, Britney Spears viết trên 
trang Instagram.

Ảnh minh họa
Mặc dù Britney Spears không 

tiết lộ chi tiết về tình trạng của mình 
nhưng những tổn thương thần kinh 
phần lớn không thể phục hồi được. 

Cô cho biết hiện mình đang sử dụng 
thuốc để kiểm soát những ảnh hưởng 
lâu dài của chấn thương.

Tổn thương thần kinh nguy 
hiểm như thế nào?

Trong cơ thể con người có 3 
loại dây thần kinh. Đầu tiên, các dây 
thần kinh tự trị kiểm soát các hoạt 
động không tự nguyện hoặc một 
phần tự nguyện của cơ thể bạn, chẳng 
hạn như nhịp tim, huyết áp, tiêu hóa 
và nhiệt độ cơ thể.

Dây thần kinh vận động là dây 
thần kinh truyền thông tin từ não và 
tủy sống đến các cơ, từ đó cho phép 
bạn di chuyển và hành động.

Các dây thần kinh cảm giác 
chuyển tiếp thông tin từ da và cơ đến 
tủy sống và não, nơi thông tin được 
xử lý để cho phép bạn cảm nhận cơn 
đau và các cảm giác khác.

- Tổn thương thần kinh xảy ra 
như thế nào?

Người ta ước tính rằng, có hơn 
100 loại tổn thương thần kinh khác 
nhau, mỗi loại có các triệu chứng và 
cách điều trị khác nhau. Có một số 
nguyên nhân có thể gây đau và tổn 
thương dây thần kinh bao gồm các 
bệnh tự miễn dịch như viêm khớp 
dạng thấp (RA), bệnh đa xơ cứng, 
tiểu đường, tác dụng phụ của thuốc 
và các chất độc hại.

- Tổn thương thần kinh ảnh 
hưởng đến các chức năng cơ thể như 
thế nào?

Các triệu chứng tổn thương các 
dây thần kinh bao gồm yếu cơ, chuột 
rút, co giật cơ không kiểm soát được, 
có thể bị tê hoặc ngứa ran ở bàn tay 
hoặc bàn chân. Do khả năng truyền 
thông tin về xúc giác, nhiệt độ và cơn 
đau, những dây thần kinh này có thể 
gây ra nhiều triệu chứng khác nhau.

- Tổn thương thần kinh được 
điều trị như thế nào?

Thông thường, tổn thương 
thần kinh không thể được loại bỏ 
hoàn toàn, nhưng có nhiều phương 
pháp điều trị có thể giúp giảm các 
triệu chứng.

Ngoài ra, do tổn thương thần 
kinh thường tiến triển, điều quan 
trọng là phải tham khảo ý kiến     bác sĩ 
càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giảm 
thiểu nguy cơ tổn thương vĩnh viễn.

Việc điều trị thường bắt đầu 
bằng việc giải quyết nguyên nhân cơ 
bản gây đau hoặc tổn thương dây 
thần kinh. ■

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG
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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

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu
Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

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

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

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

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

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

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

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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Làm thế nào để yêu công 
việc?

Một số người mắc kẹt trong công việc 
họ không bao giờ muốn, trong khi 
người khác nắm giữ bí quyết ể tạo đ

đ để sự nghiệp thăng hoa.am mê, cháy hết mình 
Hầu hết chúng ta đều cần một công việc tám 

tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài 
lòng với công việc đó, có thể bạn có một người sếp 
tồi, đồng nghiệp tệ hoặc áp lực quá lớn.

Tuy nhiên, dù là người yêu hay ghét công việc 
hiện tại, cũng có những thời điểm chúng ta căng 
thẳng, mệt mỏi vì nó. Vì vậy, bạn hãy hành động, ít 
nhất là từ bây giờ, để tìm thấy tình yêu công việc:

Nghỉ ngơi
Không làm công việc trong một thời gian có 

thể khiến bạn nhận ra mình thực sự thích công việc 
đó đến mức nào. Vì vậy, hãy nộp đơn xin nghỉ phép 
và có một kỳ nghỉ thú vị, dài ngày hoặc lên lịch cho 
một kỳ nghỉ ngắn, trước khi bị kiệt sức vì công 
việc.

Xem chương trình truyền hình trong đó 
nhân vật chính làm công việc tương tự

Khi biết công việc mình làm hàng ngày thú vị 
đến độ mọi người có thể xem, bạn sẽ được nâng cao 
cái tôi. Xem bộ phim về nghề nghiệp của mình 
cũng có thể giúp bạn biết nên làm gì hoặc không 
nên làm gì, trong cuộc sống thực tế.

Bạn có thể xem Mad Men nếu làm nghề quảng 
cáo, The White Lotus nếu là một nhân viên khách 
sạn và bản hit mới nhất là The Bear dành cho đầu 
bếp.

Thay đổi những gì đang làm phiền bạn
Bạn thấy ghét mọi điều liên quan đến công 

việc của mình, nhưng nếu dừng lại và suy ngẫm, 
bạn nhận ra chỉ có một số điều thực sự gây khó 
chịu.

Viết ra những điều này và lý do, cùng cách cải 
thiện. Sau đó, hãy nói chuyện với sếp về những suy 
nghĩ và đề xuất giải pháp. Đây là cách đơn giản 
giúp giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, sếp không phải nhà trị liệu, hãy nhớ 
giữ thái độ chuyên nghiệp và khách quan. Đôi khi, 
cấp trên không biết công việc hàng ngày đối với 
bạn thế nào (dù họ nên làm vậy) nhưng sẽ sẵn sàng 
thay đổi có lợi cho mọi người. Nếu không, ít nhất 
bạn cũng thấy dễ chịu hơn khi nói ra bức xúc trong 
lòng.

Kết thân với đồng nghiệp
Kết thân với đồng nghiệp, bạn sẽ có người 

cùng chia sẻ những buồn bực, bức xúc. Hình thành 
tình bạn tại nơi làm việc cũng giúp không gian đó 
dễ chịu, thân thiện hơn.

Bạn có thể nghĩ theo cách này: Văn phòng 
không phải nơi phải làm việc mình ghét, mà là nơi 
được gặp những người mình yêu thương.

Tận dụng mọi lợi ích của công việc
Nếu có bảo hiểm, hãy thường xuyên đến gặp 

bác sĩ và nha sĩ để kiểm tra sức khỏe. Yêu cầu bộ 
phận nhân sự chi trả mọi khoản phí di động, 
internet và vận chuyển nếu có thể. Tìm mọi phiếu 
giảm giá và tận dụng mọi chiết khấu đối tác công 
ty.

Hạnh phúc không tự tìm đến bạn mà bạn phải 
tìm kiếm nó.

Nghĩ đến khoản lương được trả

Đến kỳ lương, bạn có đột nhiên nghĩ sếp tuyệt 
vời, khối lượng công việc hợp lý và sức khỏe tinh 
thần ổn định? Nếu có, hãy nhớ rằng cảm giác đó 
nhất định sẽ đến đều đặn vào mỗi tháng, làm động 
lực để trân trọng công việc đang có. ■ 

Năm cách giúp giảm nguy cơ 
ung thư do nghề nghiệp

Tầm soát ung thư, tạo môi trường làm 
việc lành mạnh, ít căng thẳng, bổ sung 
dinh dưỡng là những cách giúp giảm 

nguy cơ mắc ung thư do nghề nghiệp.
Theo Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe 

Nghề nghiệp Mỹ, khoảng 5-8% tổng số ca ung thư 
trên toàn thế giới có nguyên nhân do tiếp xúc với 
chất gây ung thư tại nơi làm việc. Người lao động 
thường xuyên đối mặt với các loại bụi, khí và hóa 
chất độc hại... có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Bên cạnh những yếu tố nguy hại thường được 
khuyến cáo thì nguy cơ ung thư còn có thể đến từ 
những thói quen tiềm ẩn, ít ai ngờ như ngồi nhiều, 
phơi nắng, thức đêm... Một số loại ung thư nghề 
nghiệp phổ biến là ung thư gan, phổi, dạ dày, máu, 
trực tràng, tuyến tiền liệt.

Theo các chuyên gia, ngoài việc tuân thủ quy 
định của pháp luật về bảo vệ người lao động trong 
môi trường độc hại, doanh nghiệp nên thường 
xuyên thực hiện những điều dưới đây để góp phần 
giảm nguy cơ ung thư do nghề nghiệp.

Nâng cao ý thức của nhân viên về nguy cơ ung 
thư: Người sử dụng lao động có thể truyền thông 
cho nhân viên về nguy cơ, cách phòng ngừa và lợi 
ích của tầm soát, ung thư, đồng thời trao cho nhân 
viên quyền chủ động chăm lo sức khỏe của họ.

Tạo điều kiện cho nhân viên tầm soát bệnh 
nghề nghiệp qua khám sức khỏe định kỳ: Khi khám 
sức khỏe định kỳ, ngoài những xét nghiệm thông 
thường, người lao động trong môi trường độc hại 
cần được tầm soát nguy cơ mắc các bệnh ung thư 
liên quan đến nghề nghiệp.

Tạo môi trường làm việc trong lành, ít căng 
thẳng: Môi trường làm việc không khói thuốc, 
nhiều cây xanh sẽ góp phần cải thiện không khí, tạo 
cảnh quan trong lành, thân thiện hơn với người lao 
động.

Công ty cũng nên sáng tạo nhiều biện pháp để 
giảm căng thẳng nơi làm việc như: cải thiện quy 
trình làm việc, lắng nghe ý kiến người lao động, tổ 
chức nhiều hoạt động giải trí, tư vấn tâm lý cùng 
chuyên gia...

Dinh dưỡng lành mạnh: Dinh dưỡng tốt là 
phòng tuyến đầu tiên chống lại bệnh tật. Nếu có 
điều kiện, doanh nghiệp nên cung cấp bữa ăn cân 
bằng dưỡng chất cho nhân viên tại nơi làm việc. 
Người sử dụng lao động có thể mời chuyên gia 
dinh dưỡng đến chia sẻ về vai trò của thực phẩm tốt 
đối với việc giảm thiểu nguy cơ ung thư.

Lãnh đạo nêu gương: Ban giám đốc nên 
nghiêm túc khám sức khỏe đúng lịch, tuân thủ đầy 
đủ quy định an toàn lao động, xây dựng lối sống 
lành mạnh... để làm gương, truyền cảm hứng cho 
nhân viên. Ý thức bảo vệ bản thân, chủ động ngăn 
ngừa ung thư cần trở thành thói quen thường nhật 
của mọi người.

Vì sao nên tầm soát ung thư định kỳ?
Nếu xem nguy cơ mắc ung thư là một rủi ro 

khó tránh trong công việc thì tầm soát thường 
xuyên chính là giải pháp quản lý rủi ro. Tầm soát 
ung thư giúp nhận diện, xác định phạm vi, phân 
tích, đo lường, để phát hiện bệnh giai đoạn sớm, 
thuận lợi trong điều trị hoặc phòng ngừa. ■

7,5 triệu trẻ em trên thế giới 
mồ côi vì đại dịch COVID-19

USA Today cho biết, ước tính thế giới 
có khoảng 7,5 triệu trẻ em trở thành 
trẻ mồ côi, trong khi 3 triệu trẻ em 

khác mất đi người chăm sóc vì đại dịch.
Nghiên cứu được công bố ngày 6/9 không tính 

cụ thể con số của từng quốc gia trên thế giới, nhưng 
cho thấy trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở các 
nước Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Nigeria và 
Pakistan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa 
dịch bệnh (CDC) Mỹ, trẻ em mồ côi hoặc mất 
người chăm sóc phải đối mặt với nguy cơ nghèo 
đói, bị lạm dụng, gặp nhiều thách thức về sức khỏe 
tâm thần, cùng những trở ngại khác.

Một nghiên cứu cũng cho thấy sự chênh lệch 
đáng kể về chủng tộc ở những trẻ em mất cha mẹ do 
đại dịch, trong đó trẻ em da màu bị mồ côi chiếm 
65%.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi các quan chức y tế 
có biện pháp giải quyết những tác động lâu dài mà 
COVID-19 gây ra cho trẻ em, bên cạnh công tác 
tiêm chủng và phòng ngừa dịch bệnh. ■ 
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 12/12 đến 18/12/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Công việc của Bạch 

Dương trong tuần này có xu 
hướng phát triển rất tốt. 
Tình hình tài chính trong 
tuần này không quá dồi dào, 
cần thực sự cố gắng thì mới 

mong thu được thành quả tốt. Xem bói tình yêu 
nhận định rằng trong tuần này chuyện tình cảm của 
bạn đang diễn ra khá yên bình. Sức khỏe trong tuần 
này có phần hơi kém sắc, do bạn làm việc quá 
nhiều dẫn đến mệt mỏi và căng thẳng. 

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Công việc của 

Kim Ngưu trong tuần này 
diễn ra khá suôn sẻ, sự 
nghiệp cũng vì thế mà 
thăng tiến không ngừng. 

Tài chính trong tuần này khá tốt, bạn rất nhạy cảm 
nên những việc làm ăn, kinh doanh được đầu tư khá 
thuận lợi. Chuyện tình cảm không ổn định cho lắm, 
bạn khá cố chấp và bảo thủ nên hay cãi vã với nửa 
kia của chính mình. Sức khỏe của Kim Ngưu ổn 
định, mặc dù công việc bận rộn nhưng bạn cũng 
đừng quên rèn luyện thân thể và bồi dưỡng thể chất 
nhé. Việc vận động chỉ nên giữ ở mức vừa phải.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Chuyện tình cảm 

của Song Tử khá ổn định. 
Công việc của bạn vẫn tiến 
triển bình thường. Tình 
hình tài chính trong tuần 

này khá sa sút khi trong thời gian trước bạn đã 
không làm chủ được chi tiêu của chính mình nên 
tháng này bạn đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ. 
Bạn nên hạn chế những chi phí không cần thiết để 
tiết kiệm nhé. Sức khỏe của Song Tử tương đối ổn 
định, bạn có một thể chất tràn trề năng lượng, vì 
vậy nên cố gắng duy trì hiện trạng tốt đẹp này để 
thực hiện những mục tiêu của mình. 

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Cự Giải đang gặp 

phải một số rắc rối trong 
công việc khiến cho bạn 
phải làm thêm giờ, về 
muộn hơn thường ngày 

rất nhiều. Nhưng sự cố gắng của bạn lại không 
nhận được những đánh giá tích cực từ cấp trên nên 
bạn cảm thấy khá chán nản. Tình hình tài chính duy 
trì ở mức bình ổn. Chuyện tình cảm tốt đẹp. Sức 
khỏe của Cự Giải tuần mới không được tốt lắm, 

nếu có thể hãy đi kiểm tra toàn diện để kịp thời phát 
hiện mầm bệnh bên trong...

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Công việc của 

Sư Tử đang tiến triển 
rất tốt. Tài chính ở mức 
khá,  bạn có nhiều 
khoản thu nhập bên 
ngoài, nhưng chủ yếu 

là các khoản nhỏ chứ không nhiều lắm. Chuyện 
tình cảm của chòm sao này rất đỗi ngọt ngào, nồng 
thắm, mối quan hệ của bạn và người ấy đang có 
những bước tiến nhanh chóng theo chiều hướng vô 
cùng tích cực khiến mọi người xung quanh không 
khỏi ghen tị. Sức khỏe của cung hoàng đạo này 
nhìn chung ổn định và có chuyển biến tốt, phần lớn 
là do bạn có ý thức tự chăm lo cho bản thân mình. 

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Chuyện t ình 

cảm không tốt khiến 
Xử Nữ cảm thấy khá 
buồn phiền. Công việc 
tiến triển khá thuận lợi, 

bạn cũng đang cố gắng hết sức mình vì công việc, 
giành được vị trí như mong muốn. Về phương diện 
tài chính của Xử Nữ nhìn chung là ổn, không có 
khoản thu nào bất ngờ. Sức khỏe của chòm sao này 
đang có dấu hiệu đi xuống, một phần là do rất lâu 
rồi bạn không vận động, dẫn đến mệt mỏi, ốm yếu. 
Cần xây dựng thói quen rèn luyện thể dục thể thao 
mỗi ngày nhé!

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
T h i ê n  B ì n h 

đang tận hưởng những 
ngày tháng ngọt ngào 
trong tình yêu. Công 
việc không được thuận 
lợi, bạn làm việc kém 

hiệu quả, quên đi nhiệm vụ được giao dẫn đến 
chậm trễ trong công việc. Tài chính có xu hướng 
tăng lên, nguồn thu chủ yếu đến từ bên ngoài. Sức 
khỏe của chòm sao này tiến triển rất tốt, bạn tự tin 
thử qua bất cứ hoạt động thể chất tốn nhiều năng 
lượng hay mạo hiểm nào. Nhìn chung không còn 
tình trạng ốm vặt hay khó chịu, nếu tiếp tục duy trì 
thì thể lực sẽ được củng cố tốt hơn. 

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Chuyện tình cảm 

của Bọ Cạp không mấy 
suôn sẻ. Công việc tuần 
mới tiến triển khá thuận 
lợi. Tình hình tài chính có 
nguy cơ giảm sút do chi 
tiêu quá mạnh tay. Dù 

nguồn thu bên ngoài của bạn cũng không hề nhỏ 
nhưng với cách sử dụng tiền bạc này của bạn đã 
dẫn đến những thất thoát khá lớn về ngân sách. Sức 
khỏe trong thời gian này ổn định. Tuy nhiên vì thời 

tiết hiện tại khá lạnh, nên cần giữ ấm cho cơ thể, 
ngoài ra nên tập thể dục hàng ngày để tăng cường 
thể lực và nâng cao sức đề kháng.

Nhân Mã 
(22/11 – 21/12) 
Công việc trong tuần 

này của Nhân Mã diễn ra khá 
bình thường. Tài chính ổn 
định, có thêm một số khoản 
thu bất ngờ nên trong lòng 
cũng cảm thấy khá vui vẻ và 

thoải mái hơn. Chuyện tình cảm của Nhân Mã 
trong tuần mới vô cùng thăng hoa, ngọt ngào. Sức 
khỏe của cung hoàng đạo này rất tốt, thời gian này 
bạn khá chăm chỉ tập thể dục thể thao hàng ngày 
nên không những khỏe mạnh mà còn giữ được vóc 
dáng đáng ngưỡng mộ. 

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Ma Kết có những 

bước phát triển ổn định 
trong sự nghiệp của mình. 
Tình hình tài chính đang tụt 
dốc khá nghiêm trọng, do 

một số khoản chi bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn. 
Trong tuần này bạn phải chi đến một số tiền khá lớn 
cho ngày lễ sắp tới. Chuyện tình cảm hài hòa, tốt 
đẹp, bạn có những ngày vui vẻ bên nửa kia của 
chính mình. Sức khỏe khá tốt, tuy nhiên cũng cần 
chú ý tập thể dục để rèn luyện bản thân của mình. 
Bạn cũng nên bổ sung chế độ dinh dưỡng đầy đủ.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Trong tuần này Bảo 

Bình có nhiều chuyển biến 
trong chuyện tình cảm. Về 
phương diện công việc 
không quá xấu, bạn không 

bị cấp trên phê bình nhưng cũng không nhận được 
sự tán thưởng, ủng hộ nào. Tài chính không được 
tốt cho lắm, thậm chí tiền bạc tích lũy bấy lâu còn 
bị tiêu hao. Thu nhập không tăng mà lại tiêu tốn 
quá nhiều cho những mối quan hệ xã giao. Sức 
khỏe của Bảo Bình suy giảm, có thể là do không 
vận động đều đặn nên cơ thể thường xuyên mệt 
nhọc, xuống cấp nhanh chóng.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Chuyện tình cảm 

không mấy ổn định, mối 
quan hệ giữa bạn và người 
yêu không được gắn kết. 
Công việc có nhiều sự cố 
bất ngờ phát sinh khiến bạn 

chán nản, không còn hứng thú làm việc. Tình hình 
tài chính không được tốt lắm, tình hình kinh doanh 
không ổn định khi chưa thu được lợi nhuận về tay. 
Một vài người còn đưa ra quyết định sai lầm về tiền 
bạc, có thể bạn sẽ mất một khoản tiền không nhỏ. 
Sức khỏe của Song Ngư bù lại rất tốt, thậm chí có 
dấu hiệu tích cực khi bạn chủ động luyện tập thể 
dục thể thao hàng ngày. ■
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Brenda Milner: Người sáng 
lập ngành tâm lý học thần kinh

Brenda Milner là một trong số những 
nhà khoa học tiên phong trong việc 
nghiên cứu về não người. Bà đã 

sáng lập ngành tâm lý học thần kinh, tạo ra một 
cuộc cách mạng trong hiểu biết của chúng ta về 
cách thức bộ não chi phối các chức năng học tập, trí 
nhớ và lời nói.

Brenda Milner
Brenda Milner sinh ra tại Manchester, Anh 

vào ngày 15/7/1918. Cha của bà là một nhà phê 
bình âm nhạc và mẹ là giáo viên dạy nhạc. Năm 
1936, bà theo học chuyên ngành toán học tại Đại 
học Cambridge. 

“Tôi đến Cambridge chưa được bao lâu thì 
tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ đạt được 
những thành tựu lớn trong toán học, do đó tôi đã 
chuyển sang tâm lý học. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh 
giá cao tính lý luận và sự tao nhã của toán học”, 
Milner cho biết.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của tiến sĩ 
Oliver Zangwill tại Đại học Cambridge, Milner bắt 
đầu chú ý đến việc nghiên cứu các tổn thương ở não 
và khả năng kiểm tra các chứng rối loạn nhận thức 
để có được những hiểu biết sâu sắc về hoạt động 
của bộ não bình thường.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge, 
Milner tiếp tục học chương trình thạc sĩ tại ngôi 
trường này. Khi đó, những nghiên cứu của bà chủ 
yếu liên quan đến tâm lý học thực nghiệm. 

Các kết quả thí nghiệm ngay lập tức được 
áp dụng trong một dự án nhằm làm tăng sức chiến 
đấu của nước Anh trong cuộc Chiến tranh Thế giới 
lần thứ hai vào năm 1939. 

Bà là thành viên của nhóm nghiên cứu giúp 
tuyển chọn phi công lái máy bay chiến đấu và phi 
công lái máy bay ném bom thông qua các bài kiểm 
tra năng khiếu.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ 
năm 1944, Milner cùng người chồng mới cưới đã 
mạo hiểm chuyến đến Montreal, Canada. Ở đây, bà 
tham gia công tác giảng dạy về tâm lý học ở Đại 
học Montreal trong thời gian bảy năm.

Năm 1952, Milner bảo vệ thành công luận 
án tiến sĩ tại Đại học McGill với sự hướng dẫn của 
tiến sĩ Donald Hebb. Công trình nghiên cứu của bà 
liên quan đến việc điều tra những tác động nhận 
thức của tổn thương thùy thái dương ở người. 

Ngay sau đó, Hebb đã giới thiệu cho Milner 
một vị trí nghiên cứu ở Viện Thần kinh Montreal 
(MNI) – nơi bà đã hợp tác với nhà giải phẫu Wilder 
Penfield để tìm hiểu hành vi của các bệnh nhân 
động kinh tuổi trưởng thành.

“Tôi bắt đầu thực hiện những nghiên cứu 
mới tại MNI, và tôi ngay lập tức nhận ra rằng đây là 
loại công việc mà tôi muốn theo đuổi, bất chấp 
những khó khăn thực tế mà tôi phải đối mặt”, 
Milner cho biết.

Những đóng góp đáng kể của Milner đối 
với sự hiểu biết của chúng ta về cấu trúc não người 
chủ yếu là nhờ vào các nghiên cứu lâu dài, có 
phương pháp khoa học chặt chẽ, và ghi chép kỹ 
lưỡng về bệnh nhân ở cả thời điểm trước và sau khi 
phẫu thuật não.

Năm 1955, William Beecher Scoville – 
một bác sĩ giải phẫu thần kinh ở Hartford, 
Connecticut (Mỹ) – đã mời Milner đến Hartford để 
nghiên cứu Henry Molaison (gọi tắt là H.M), người 
sau này trở thành bệnh nhân nổi tiếng nhất trong 
lĩnh vực khoa học thần kinh nhận thức.

Bệnh nhân H.M là một nam giới 29 tuổi 
sống ở Connecticut. Anh ấy đã trải qua ca phẫu 
thuật loại bỏ một số phần của bộ não để làm giảm 
các cơn động kinh nghiêm trọng bao gồm thùy thái 
dương hai bên và phần chính của vùng hồi hải mã 
(hippocampus).

Mặc dù ca phẫu thuật thành công trong việc 
điều trị chứng động kinh, tuy nhiên bệnh nhân H.M 
đã phải hứng chịu các tác dụng phụ nghiêm trọng, 
chẳng hạn như không thể tạo ra những sự kiện mới 
đối với trí nhớ dài hạn.

Nói cách khác, bệnh nhân này mất khả 
năng hình thành ký ức mới, cũng như không thể 
nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trước đó sau khi trải 
qua ca phẫu thuật não.

Nhưng thông qua các nghiên cứu lặp đi lặp 
lại vào cuối thập niên 1950, Milner nhận thấy bệnh 
nhân H.M vẫn có thể học cách thực hiện các nhiệm 
vụ mới, ngay cả khi sau này anh ta không nhớ gì về 
việc đó. 

Ngoài ra, các khả năng nhận thức khác bao 
gồm ngôn ngữ, nhận thức và lý luận của H.M vẫn 
còn nguyên vẹn. Điều này đã dẫn đến phát hiện có 
nhiều loại hệ thống ghi nhớ trong não, theo Hiệp 
hội Khoa học Thần kinh Canada.

Công trình nghiên cứu của Milner đóng vai 
trò quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về 
chức năng của các vùng khác nhau trong não, 
chẳng hạn như vai trò của hồi hải mã và thùy trán 
trong việc ghi nhớ và cách thức hai bán cầu não 
tương tác với nhau.

Phát hiện mang tính đột phá của Milner về 
nhiều hệ thống ghi nhớ khác nhau trong bộ não đã 
thúc đẩy một số lượng lớn các nghiên cứu quốc tế 
vào thời điểm đó.

Năm 1957, Milner và Scoville công bố bài 
báo chứng minh rằng các thùy thái dương của não 
đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhớ. Bài báo 
này đã trở thành một trong những ấn phẩm được 
trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực khoa học thần 
kinh.

Nghiên cứu của Milner đối với bệnh nhân 
H.M là tiền đề cho sự ra đời của ngành tâm lý học 
thần kinh. Đây là ngành khoa học liên kết cấu trúc 
với chức năng của bộ não, xem xét vai trò của các 
vùng não khác nhau đối với hoạt động tâm lý của 
con người. 

Từ đó, các bác sĩ có thể tìm hiểu sự thay đổi 
trong hành vi của bệnh nhân khi bộ não của họ bị 
tổn thương hoặc mắc hội chứng thần kinh để đưa ra 
các chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Trong những năm tiếp theo, Milner đã thực 
hiện một số nghiên cứu nhỏ nhằm xác định các 
vùng não liên quan đến ngôn ngữ, song ngữ (nói và 
sử dụng hai thứ tiếng) và tầm quan trọng của vùng 
hồi hải mã bên phải của não đối với trí nhớ không 
gian. 

Bà cũng là người tiên phong trong việc sử 
dụng natri amytal để làm bất hoạt tạm thời các phần 
khác nhau của não trước khi phẫu thuật như một 
cách để đánh giá các chức năng của bộ nhớ, một 
phương pháp sau này được sử dụng rộng rãi trên 
toàn thế giới.

Năm 1989, Milner và đồng nghiệp Michael 
Petrides đã nhận một khoản tiền tài trợ lớn của tổ 
chức McDonnell-Pew để thành lập một trung tâm 
nghiên cứu về khoa học thần kinh nhận thức. 

Năm 1990, bà trở thành giáo sư tâm lý học 
tại Đại học McGill, nơi bà đã theo dõi quá trình học 
tập và nghiên cứu của hàng chục nghiên cứu sinh.

Trong suốt sự nghiệp, Milner được trao 
tặng hơn 20 bằng danh dự và nhiều giải thưởng 
danh giá của các hội khoa học quốc tế. Bà là thành 
viên của Hiệp hội Hoàng gia London, Hiệp hội 
Hoàng gia Canada và Học viện Khoa học Quốc gia 
Mỹ. ■

* Chuyện vặt
Hai bác sĩ đứng bên giường một bệnh nhân 

bị tai nạn xe hơi. Một người nói:
- Thật là không may, phải cưa chân bên trái 

của anh ta!
- Không, phải cưa cả hai! - Bác sĩ thứ hai 

lên tiếng.
- Không, cắt một thôi!
- Cả hai chứ!
- Ừ thì cả hai! Mà việc gì chúng ta phải to 

tiếng với một việc vặt vãnh như thế nhỉ?!

Vui Cöôøi
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Điều ước đêm Giáng sinh

hi bé Amy Hagadorn vòng qua góc Kphòng họp bên cạnh lớp học, cô bé 
không để ý nên va phải một cậu bé 

học lớp 5 đi ngược lại.
Cậu này hét vào mặt cô bé: “Đi đứng thế hả, 

đồ dị hợm”, sau đó với ánh mắt giễu cợt, cậu ta 
nhấc chân phải lên và bắt chước dáng đi cà nhắc 
của Amy.

Bị xúc phạm, nhưng cố hết sức, Amy tự nhủ 
“kệ xác hắn” và lầm lũi bước về lớp học. Thế 
nhưng khi đi học về, Amy cứ nghĩ mãi về hành 
động của đứa bé kia và cậu ta không phải là đứa 
duy nhất. 

Kể từ lúc học lớp 3, Amy đã phải chịu đựng 
những lời giễu cợt của các bạn về cách phát âm và 
cái chân cà nhắc của mình. Amy cảm thấy tủi thân, 
trong phòng học đầy bạn bè, nhưng cô bé lúc nào 
cũng thấy mình đơn độc.

Bữa ăn tối hôm đó, Amy chẳng nói một lời 
nào. Mẹ cô bé đoán ngay đã có gì không hay xảy ra. 
Để giúp bé vui hơn, bà thông báo: “Amy này, có 
một cuộc thi về điều ước Đêm Giáng sinh. Hãy viết 
thư cho ông già Noel và con có cơ hội đoạt giải 
thưởng. Mẹ nghĩ cô bé tóc vàng đang ngồi trên bàn 
ăn có thể tham gia đấy”.

Amy cười khúc khích, cuộc thi có vẻ thú vị. 
Amy bắt đầu miên man suy nghĩ về điều ước của 
mình. Chợt cô bé mỉm cười, biết mình phải ước gì. 
Lấy giấy và bút chì, cô bé bắt đầu viết về điều ước 
của mình bằng câu “Kính gửi ông già Noel”.

Cả nhà bắt đầu đoán già đoán non Amy sẽ 
ước gì, chị của Amy - Jamine và mẹ cô đoán Amy 
sẽ ước con búp bê, bố Amy lại đoán là một cuốn 
sách hình. Còn Amy thì vẫn giữ bí mật. Đây là bức 
thư Amy gửi ông già Noel.

“Kính gửi ông già Noel,
Cháu tên là Amy. Năm nay cháu 9 tuổi. 

Cháu có chuyện khó xử ở trường. Ông có thể giúp 
cháu không? Các bạn luôn chế giễu cách cháu 
phát âm và cái chân cà nhắc của cháu. Cháu bị 
bệnh liệt não. Cháu chỉ ước một ngày không bị 
cười nhạo... Thương yêu ông!

Cháu Amy”
Hôm ấy tại đài phát thanh WJTL ở Fort 

Wayne, bang Indiana, rất nhiều thư từ khắp nơi đổ 
về tham gia cuộc thi “Điều ước đêm Giáng sinh”. 
Nhân viên đài đôi khi phải bật cười vì những món 
quà khác nhau mà các cô bé, cậu bé mong ước.

Đến lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin 
đọc đi đọc lại mãi. Ông biết liệt não là một căn bệnh 
rối loạn cơ, mà bạn bè của Amy chắc chẳng thể nào 
hiểu được. Ông cho rằng, cần phải cho mọi người ở 
Fort Wayne nghe về câu chuyện đặc biệt của cô bé 
học lớp 3 và điều ước khác thường của cô. Ông 
nhấc máy gọi một tờ báo địa phương đến.

Ngày hôm sau, hình của Amy và lá thư cô 
bé gửi ông già Noel xuất hiện trên trang nhất của tờ 
News Sentinel. Câu chuyện nhanh chóng lan 
nhanh. Trên cả nước, báo chí, đài phát thanh và 

truyền hình đều tường thuật về câu chuyện của cô 
bé ở Fort Wayne, Indiana. Cô bé chỉ mong một 
món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của đêm 
Giáng Sinh: “Một ngày không bị cười nhạo”.

Hôm ấy như thường lệ bưu tá lại đến nhà 
Hagadorn. Rất nhiều thư được gửi cho Amy, cả trẻ 
em và người lớn trên khắp nước Mỹ. Đó là những 
thiệp mừng hoặc những lời động viên khích lệ.

Suốt mùa Giáng sinh, hơn 2000 người trên 
khắp thế giới đã gửi đến cho Amy những lá thư thân 
ái và động viên. Cả nhà Amy đọc từng lá thư một. 
Một số viết rằng họ cũng bị tật và bị chế giễu khi 
còn nhỏ. 

Mỗi lá thư là một lời nhắn gửi đặc biệt. 
Thông qua những lá thư và thiệp của mọi người, 
Amy phát hiện ra một thế giới toàn những bạn bè 
thực sự quan tâm và lo lắng cho nhau. Cô bé nhận 
ra rằng, không còn bất cứ lời chế giễu nào có thể 
làm cho cô cảm thấy bị bỏ rơi.

Nhiều người đã cảm ơn Amy đã dám mạnh 
dạn bày tỏ mong ước của mình. Những người khác 
động viên Amy bỏ ngoài tai những lời chế nhạo và 
phải luôn luôn ngẩng cao đầu. Lynn - một cô bé học 
lớp 6 ở Texas, đã gửi cho Amy: “Mình muốn làm 
bạn của cậu và nếu cậu muốn thăm mình, chúng ta 
có thể chơi đùa với nhau. Không ai có thể cười cợt 
chúng ta và dù họ có làm như thế, chúng mình cũng 
chẳng thèm nghe”.

Amy đã có một điều ước thật đặc biệt 
không bị giễu cợt ở trường tiểu học South Wayne. 
Hơn thế, tất cả mọi người ở trường được thêm một 
bài học. Cả thầy và trò cùng nói chuyện với nhau về 
việc chế nhạo đã làm cho người khác cảm thấy bị 
tổn thương như thế nào.

Năm đó, thị trưởng Fort Wayne chính thức 
tuyên bố ngày 21 tháng 12 là ngày Amy Jo 
Hagadorn trên khắp thành phố. Thị trưởng giải 
thích rằng, bằng cách dám đưa ra một điều ước đơn 
giản như thế, Amy đã dạy cho mọi người một bài 
học.

Thị trưởng phát biểu rằng: “Mọi người đều 
mong muốn và xứng đáng được người khác đối xử 
tôn trọng, thân ái và quý mến”. ■

Tường Hân (dịch)

Con búp bê của ông già 
tuyết

ẹ của Alice mất khi cô bé mới Mn m tuổi. Dù cả chín anh chị của ă
Alice đều rất yêu quí và chăm lo 

cho cô bé, nhưng không gì có thể thay thế tình yêu 
của người mẹ. ó là n m 1925 và cuộc sống ngày Đ ă
càng trở nên khó kh n...ă

Cô bé Alice qua thời gian ã trưởng thành đ
và giờ ây chính là mẹ của tôi. Bà kể lại với tôi rằng đ
khi ó gia ình nghèo tới mức không thể mua nổi đ đ
cho mẹ tôi một con búp bê. 

Để bù lại những mất mát của tuổi thơ, mẹ 
tôi dành hết tình yêu thương cho các thành viên 
trong gia ình: ông tôi và giờ là bố tôi, ba chị em tôi đ
cùng những ứa cháu của bà.đ

Vào một ngày cuối n m tôi nhận ược công ă đ
việc ở ngân hàng ịa phương. Một buổi chiều, đ
chúng tôi ngồi trang trí cho cây thông ở ngoài hành 
lang, vui vẻ hát những bài thánh ca, ai cũng sẵn 
sàng chờ ợi một mùa Giáng sinh sắp ến. ột đ đ Đ
nhiên, một trong số những khách hàng của chúng 
tôi lại gần, cho tôi xem một số mẫu búp bê khâu tay 
của cô ấy. Những con búp bê thật xinh ẹp! Cô ấy đ
nhận ặt làm búp bê cho dịp Giáng sinh.đ

Tôi quyết ịnh ặt một con cho Katie, con đ đ
gái tôi, hiện cũng ã đ được gần năm tuổi. Nhưng rồi 
tôi chợt nảy ra một ý: Tôi hỏi cô gái kia liệu có thể 
làm một con búp bê thật ặc biệt dành cho mẹ tôi đ
không, một con búp bê có mái tóc hoa râm và eo đ
kính lão. 

Cô thợ khâu búp bê cho rằng ý kiến ấy thật 
đ đ độc áo và quyết ịnh nhận nó như là một thử thách 
về sự sáng tạo cho chính bản thân mình. Vậy là tôi 
đặt hai con búp bê: một con tóc vàng cho Katie và 
một con tóc hoa râm cho mẹ.

Mọi chuyện càng tuyệt vời hơn khi một 
người bạn của tôi cho biết, bố của anh ấy - người sẽ 
đóng vai Ông Già Tuyết cho một số quỹ từ thiện 
trong khu vực tôi sống, rất sẵn lòng đến thăm nhà 
tôi vào sáng ngày Giáng sinh để tặng quà cho 
Katie! Biết rằng hôm đó bố mẹ tôi cũng sẽ có mặt, 
tôi nghĩ ra một ý ể biến hôm ó trở thành một đ đ
trong những ngày áng nhớ nhất trong cuộc ời đ đ
của mẹ tôi.

Lễ Giáng Sinh cuối cùng cũng tới úng như đ
dự kiến và cả Ông Già Tuyết nữa. Tôi ã chuẩn bị đ
những món quà nhờ Ông Già Tuyết tặng, cùng với 
cả con búp bê dành cho mẹ ược ặt ở cuối túi quà. đ đ
Katie ã rất bất ngờ và sung sướng vì Ông Già đ
Tuyết ã đ đến tận nhà thăm con bé, tôi chưa bao giờ 
thấy con bé hạnh phúc như thế.

Mẹ tôi ứng yên lặng một góc, ngắm nhìn đ
đứa cháu gái háo hức với vị khách đặc biệt. Rồi đột 
nhiên, trước khi ra về, Ông Già Tuyết nhìn lại một 
lần nữa vào trong túi và nhận ra vẫn còn một món 
quà sót lại. Ông hỏi ai là Alice và mẹ tôi ã rất ngạc đ
nhiên khi thấy có người hỏi tên hồi trẻ của bà. Ông 
Già Tuyết đưa cho bà gói quà, có kèm theo một tấm 
thiệp:

“Gửi Alice!
Ông ã dọn lại cỗ xe kéo trước khi i phát đ đ

quà vào n m nay và nhận ra món quà này bị sót lại. ă
Đ đ ăáng lẽ nó phải ược gửi từ ngày 25 tháng 12 n m 
1925 mới úng. Món quà bên trong cũng ã già đ đ
rồi, nhưng ông nghĩ rằng chắc cháu vẫn muốn có 
nó. Ông rất xin lỗi vì món quà muộn màng này.

Yêu cháu,
Ông già Tuyết”.
Đó là một trong những giây phút xúc động 

và đáng nhớ nhất mà tôi từng được chứng kiến. Mẹ 
tôi không thể nói nên lời, chỉ ôm chặt con búp bê 
mà bà đã chờ đợi trong 57 năm, cùng với những 
giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên má. Con búp 
bê được “Ông Già Tuyết” mang tới ngày hôm đó, 
đã biến mẹ tôi thành “ ẻ” hạnh phúc nhất trên đứa tr
thế giới này. ■

Nghi V n (dịch)ă
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Anh vẫn mãi chờ em

Chuyến tàu muộn dừng chân trong 
giây lát, cô xốc ba-lô bước xuống 
tàu và đi dọc sân ga. 

Có lẽ giờ này cả Huế đã chìm sâu vào giấc 
ngủ chỉ còn đôi ba ánh đèn dầu đìu hiu và tiếng 
nhạc Trịnh bãng lãng đâu đây... 

Nhấp ngụm trà đặc, thứ nước uống sánh, 
đắng chát lại tỏ ra vô cùng hữu hiệu trong những 
ngày đông giá rét, hơi nóng cuộn thành làn khói 
mỏng thấm vào từng thớ da thịt đang tê buốt. 

Cô ngồi yên tận hưởng thứ cảm giác dễ 
chịu, cho đến khi tiếng phát thanh viên vang lên 
nhắc nhở mọi người nhanh chóng lên tàu. 

Giờ đây mưa cũng đang giăng cả đất trời. 
Anh vẫn ngồi đấy rất gần bên cô, vẫn là đôi mắt sâu 
thẳm, khuôn hàm rắn rỏi với những đường nét 
cương nghị ăn nhập một cách kì lạ với đôi môi 
mỏng bướng bỉnh. Nhưng có những thứ đã mãi xa 
rồi.

- Cậu sao thế? Ăn mau đi kẻo nguội! Hay là 
cậu bị ốm? - Anh nói, cố xua tan bầu không khí im 
ắng đến lạ thường giữa họ.

Đêm qua từ khi cô gọi điện báo đang ở ga 
Huế họ gần như chẳng nói với nhau lời nào. Anh 
lặng lẽ đến đón cô, lặng lẽ pha cho cô cốc sữa nóng 
khi hai bàn tay nhỏ tím tái vì lạnh và cũng âm thầm 
như thế ôm chăn gối ra sofa ở phòng khách nhường 
lại chiếc giường ngủ ấm áp cho cô.

- Không! Mình ổn mà - Cô nói vội, chiếc 
mũi nhỏ không ngừng sụt sịt.

- Cậu cảm thật rồi. Chắc tại hôm qua cậu ăn 
mặc phong phanh quá, lại còn tắm lúc nửa đêm.

- Thói quen cậu ạ, biết là không tốt nhưng 
mình cũng chẳng bỏ được.

An bỏ lửng câu nói và bắt đầu chúi mũi vào 
tô bún hến trước mặt dù biết Dương đang chăm chú 
nhìn mình. 

Trong những năm ở Sài Gòn đôi khi lang 
thang trên đường trong những buổi chiều muộn cô 
lại thèm quay quắt món ăn này, nhưng thực sự bún 
hến ngon nhất chỉ có ở Huế, thứ bún ở Sài thành âu 
cũng chỉ là vay mượn. 

Và Sài Gòn cũng không có những ngày 
đông lạnh để ngồi sát vào nhau, nắm lấy bàn tay mà 
tận hưởng vị thanh ngọt của nước dùng quyện vị 
cay nóng của gừng.

- À, Dương này! Cậu có thể tìm cho mình 
một căn phòng nhỏ được không? Mình định ở lại 
đây một tuần - Cô nói sau một thoáng ngập ngừng.

- Không cần phải vậy đâu, cậu có thể ở chỗ 
của mình mà.

- Mình ngại lắm, nhà cậu cũng nhỏ, vả lại 
bạn gái cậu sẽ ghen đấy!

- Bạn gái? 
- Ừ!
- À, trùng hợp là bạn gái mình vừa đi công 

tác. Mình cũng thường kể cho cô ấy nghe về cậu, 
không sao đâu. Hơn nữa, ở Huế mình là người thân 
thiết nhất của cậu, mình phải hoàn thành trách 
nhiệm của một người bạn tốt chứ - Giọng anh trầm 

ấm.
“Và cũng để thực hiện lời hứa của bảy năm 

trước phải không Dương” - Cô khẽ nhủ thầm khi lơ 
đãng ngắm màn mưa...

Những ngày Huế mây mù ảm đạm, người 
con gái yếu đuối này có nỗi lòng chi mà luôn khóc 
suốt mỗi độ đông sang. Cảnh vật nhuộm xám pha 
tím ngắt, mây hờ hững trôi và sông Hương cũng 
lặng lẽ uốn mình mang chút thê lương. 

Cảm giác như ai vốc từng mớ nỗi buồn thả 
xuống làm lòng người cũng tự nhiên ủ dột. Mỗi 
ngày cô dành nửa buổi sáng đi chợ nấu cho anh 
những món ăn thật ngon, bữa ăn nóng hổi sẽ tốt hơn 
là những suất cơm hộp nguội ngắt, đó cũng là điều 
duy nhất cô có thể làm để cảm ơn anh.

Thời gian còn lại cô lang thang khắp ngóc 
ngách của Huế. Cô cứ đi mãi đến khi đôi chân mỏi 
nhừ, việc còn lại là rút điện thoại nhắn một cái tin 
và Dương sẽ đến. 

Đôi lúc cô tự hỏi mình sẽ làm gì nếu chờ 
mãi mà anh không đến. Vài ba đáp án vụt qua: đi 
tiếp, tìm đường trở về, hay đơn giản chỉ cần vẫy 
một chiếc taxi ra sân bay và một tiếng sau sẽ có mặt 
ở Sài Gòn. 

Nhưng những dự định kia chẳng bao giờ có 
dịp thực hiện, bởi Huế nhỏ lắm và chỉ cần anh 
muốn tìm nhất định sẽ tìm ra. Mỗi lần nghe thấy 
tiếng xe quen thuộc và dáng người cao gầy, cô lại 
cười tươi rói đến độ hai mắt trở thành đôi đường chỉ 
mỏng. 

Cảm giác hạnh phúc, được chở che, an toàn 
và tin tưởng luôn khiến cô thấy mình nhỏ bé. Tựa 
hồ chú cá nhỏ dù bơi đến Bắc Cực vẫn luôn có dòng 
nước hiền hòa bao bọc.

Khi họ đi bên nhau nơi công viên dọc bờ 
sông bãng lãng sương mù, lang thang dọc quán xá 
hay những đêm ngồi sau xe anh trong phố xá tĩnh 
lặng, gió bấc đã có anh che chở, buồn ngủ đã có tấm 
lưng rộng ấm áp chở che, cô lại thấy hối tiếc. 

Sau khi chia tay họ vẫn gọi nhau là bạn 
nhưng hầu như chẳng còn liên lạc. Mối tình đầu kết 
thúc, không cãi vã, giận hờn, khoảng cách địa lý trở 
thành hố sâu ngăn cách khiến tình cảm nhạt dần và 
cuối cùng, đơn giản chỉ là buông tay - khi đó cả hai 
còn quá trẻ...

Ngày cuối tuần, chiếc xe lướt nhanh trên 
con đường “phượng bay”. Nếu đến đây vào mùa hè 
sẽ thấy cả bầu trời nhuộm đỏ sắc phượng, những 
cánh hoa nương theo gió phủ kín mặt đường. 

Nếu đến đây vào mùa thu, sẽ thấy gió heo 
may mang theo những cơn mưa vàng phai pha 
xanh úa của những chiếc lá mỏng đang hát khúc tạ 
từ. 

Nhưng bây giờ là đông, hàng phượng già 
đâm những nhánh khô lên bầu trời xám xịt. Gió 
lạnh len lỏi qua hàng cây ngấm dần vào da thịt. 
Chiếc áo khoác dày không giữ được hơi ấm cho cô. 

Bảy năm sống ở Sài Gòn với những lần về 
nhà ít ỏi, khả năng chịu lạnh vốn dĩ kém cỏi của cô 
gần như mất hẳn. Cô cọ chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh 
vào lưng anh, nép sát vào anh. Rồi cũng tự nhiên 
như thế đặt hai bàn tay nhỏ lọt thỏm vào túi áo anh. 

Vào ngày hôm đó, ở ga Huế, khi cô quyết 
định không đi Sapa nữa, cô đã tự hỏi liệu mình có 
sai lầm khi đến đây. Cô sẽ đối diện với anh như thế 
nào sau những gì đã qua giữa họ. 

Nhưng rồi nhịp sống êm ả, cứ chầm chậm 
chảy trôi khiến cô thấy bình yên và nhẹ nhõm. Và 
rồi cô tự nhủ thôi thì hãy để mọi chuyện an nhiên 
như những gì vốn có.

Với danh nghĩa sinh viên cũ về thăm 
trường họ nhanh chóng được cho vào bên trong và 
mượn được cây dù của bác bảo vệ tốt bụng. Chiếc 
dù nhỏ khiến cả hai phải nép sát vào nhau để tránh 
cơn mưa ngày một nặng hạt.

Hàng tương tư già, mờ ảo sau màn mưa. Cô 
nheo mắt ngước nhìn, những tia nước nhỏ len lỏi 
qua lớp vỏ sần sùi, nhánh cây xòe rộng bao bọc 
nhau như bàn tay kiếm tìm hơi ấm. 

Giữa khung cảnh ảm đạm và thê lương ấy, 
đôi ba chấm thắm đỏ nhỏ xíu hiện lên như nét chấm 
phá của một bức tranh thủy mặc. Những hạt tương 
tư ẩn hiện sau lớp vỏ nâu chuẩn bị bung mình 
xuống đất.

Đã lâu lắm rồi từ buổi chiều anh kể cho cô 
nghe về loài cây đặc biệt chỉ có ở trường anh. Cô 
thích thú và tò mò đến mức năn nỉ anh nhặt giúp cô 
một lọ. 

Anh lắc đầu bảo chỉ tặng tương tư cho 
người mình thương yêu. Rồi họ thành một cặp, đột 
ngột như kẻ đi song song trên khúc độc hành chợt 
tìm thấy nhau. Anh ngày ngày nhặt tương tư, 
nhưng khi đủ 1000 hạt thì họ đã xa nhau mất rồi.

- Cậu đã đứng ở đây nhặt tương tư cho mình 
sao?

- Ừ, mỗi chiều sau giờ tan học mình đều 
đến đây và chờ đợi. Tương tư chỉ đỏ thắm khi tự 
mình rơi xuống đất. Nếu leo lên cây mà hái xuống 
màu đỏ chẳng khác gì tim vỡ.

- Như tình yêu vậy phải không, sẽ chẳng 
còn là hạnh phúc nếu hai trái tim gượng gạo. Đôi 
khi người ta chia tay không phải vì hết yêu mà chỉ 
vì đến lúc phải làm như thế! - Cô nói khẽ cho chính 
mình mà cũng là cho anh.

- Lọ tương tư cậu tặng mình vẫn giữ. Đôi 
lần mình ngạc nhiên tại sao ngần ấy năm chúng vẫn 
đỏ thắm và đẹp đẽ đến vậy...

- Sau khi chia tay cậu, mình chẳng còn 
quay trở lại nơi đây.

- Vì lời hứa?
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- Ừ, mình sẽ chẳng nhặt tương tư cho ai 
ngoài cậu và cậu cũng sẽ là người con gái duy nhất 
cùng mình ngắm tương tư - Ánh nhìn của Dương 
xa xăm.

- Xin lỗi, mình ích kỉ quá phải không.
- An! - Anh đột ngột cúi xuống nhìn rất sâu 

vào mắt cô, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá chắn 
cảm xúc mà cô đang dựng lên - Có lẽ mình...

- Mình biết, chúng ta bây giờ chỉ là những 
người bạn. Cậu đã có bạn gái và mình có lẽ cũng 
nên nhận lời một anh chàng nào đó. Mọi chuyện 
của quá khứ chỉ là những xúc cảm bồng bột của 
tuổi trẻ... - Cô dứt lời cố gắng lảng tránh đôi mắt 
anh.

Bảy năm đã qua, nhưng chưa một lần cô 
dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ánh nhìn tha thiết 
kia không phải dành cho cô và cô không được phép 
chết đuối trong đó một lần nữa. Những mối tình 
đến rồi đi, sâu nặng có, hời hợt cũng có. 

Cô vẫn yêu chân thành nhưng sau cuối, hết 
lần này đến lần khác hình bóng anh vẫn tồn tại đâu 
đó trong hàng ngàn sợi cơ đập liên hồi và hàng triệu 
neuron thần kinh đang vận động. Một nỗi nhớ 
không quay quắt đớn đau nhưng dai dẳng.

- Mình có thể ôm cậu một lát được không?
Rồi không đợi cô trả lời, đôi bàn tay nhẹ ôm 

cô vào lòng bao dung và yên ổn. Một người con gái 
chỉ cần thế, để yêu thương chàng trai của họ suốt 
đời. Cô gục đầu vào vùng ngực rắn rỏi này. 

Cái ôm, nụ hôn đầu và lần nắm tay vụng dại 
tất cả như sống dậy. Cô nghe bên tai tiếng trái tim 
anh đập, cô còn nghe cả vị mặn chát của giọt nước 
nơi khóe mắt. Và cô ước giá cô đủ can đảm để sống 
thật với lòng mình, giá như anh bây giờ không là 
của một người con gái khác.

- Chúng ta đã xa nhau quá rồi!
Anh siết chặt thân hình nhỏ bé đang run rẩy. 

Trái tim nhói lên từng nhịp và cổ họng nghẹn đắng.
- Phải, có lẽ đã quá xa thật rồi...
Dương về nhà khi trời đã tối muộn, công 

việc ở viện nghiên cứu cuối năm bận rộn đến mức 
ngày Noel anh cũng không được nghỉ. Không biết 
giờ này An đang làm gì. 

Sau lần dầm mưa hôm ấy cô bị sốt và họ rơi 
vào trạng thái ban đầu khi sự im lặng bao trùm. Hay 
đúng hơn là anh cố bắt chuyện và cô luôn tìm cách 
lảng tránh. Đôi lần trái tim anh mách bảo rằng cô 
cũng đang có chung những cảm xúc như anh. Rằng 
giữa họ vẫn còn một sợi dây ràng buộc vô hình 
không thể xóa bỏ. 

Nhưng khi anh tiến tới thì cô lại lùi ra xa. 
An là một cô gái đặc biệt, cô như loài thảo mộc kì lạ 
mà nhà sinh vật học như anh có ra sức nghiên cứu 
cũng chẳng thể nào nắm bắt, chẳng thể nào lý giải.

Căn nhà vắng tanh không một bóng người, 
ánh sáng vàng ấm hắt xuống mặt bàn nơi có mảnh 
giấy nhỏ và sợi dây chuyền có mặt bằng bạc mỏng 
uốn lượn quanh hạt tương tư thắm đỏ.

“Thực ra mình yêu Huế nhiều lắm, nhưng 
mình sợ khi đến đây, nặng lòng với nơi này, rồi khi 
mình ra đi với Huế mình vẫn chỉ là một người lạ 
không hơn. 

Với cậu cũng vậy, những ngày ở đây mình 
nhận ra một điều tình cảm với cậu không chỉ còn là 
nỗi nhớ đơn thuần mà lâu nay mình vẫn ra sức 
huyễn hoặc bản thân, mỗi ngày trôi qua mình lại 
thấy mình yêu cậu nhiều hơn một chút. Và mình 
biết mình phải ra đi, giờ này nếu không đi có lẽ 
mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể rời xa cậu. 

Khi đọc những dòng này đừng tìm mình 
nhé, cũng không cần phải khó xử đâu, mình chỉ 
muốn nói ra cho nhẹ lòng, ngày mai mình sẽ quên 
tất cả và bắt đầu lại một cuộc sống không có cậu. 
Hãy trao sợi dây chuyền cho cô ấy, người con gái 
xứng đáng với cậu. Mình xin lỗi vì thời gian qua đã 
ích kỉ giữ nó cho riêng mình. ‘Người ta không yêu 
Huế bằng một tình yêu mãnh liệt nhưng Huế khiến 
lòng người tương tư’; có lẽ mình đã yêu Huế và cậu 
như thế...”.

Mắt anh nhòe đi vì lệ nóng, trong vô thức 
anh phóng xe ra đường, linh cảm cho anh biết cô 
đang ở ga Huế. Nỗi hoang mang và lo sợ ập đến, 
anh không muốn mất cô lần nữa. 

Bảy năm qua, anh luôn nghĩ cô đã thay đổi, 
trái tim cô đã không còn chỗ cho anh nữa nhưng 
giờ đây cô nói là cô vẫn yêu anh. Họ đã làm gì với 
trái tim mình, trò chơi cút bắt mà chẳng có kẻ thắng 
người thua, hay sự chờ đợi khi nỗi nhớ ngày một 
đong đầy. 

Họ đã đi trong sương mù nên chẳng thể 
nhận ra nhau, hay sự kiêu hãnh khiến chẳng ai chịu 
bước tới. Anh chẳng biết, cũng chẳng còn thời gian 
để suy nghĩ, điều duy nhất anh phải làm ngay bây 
giờ là đi tìm cô. Đường phố đêm Noel đông nghẹt, 
mỗi phút trôi qua anh cảm giác như trái tim mình 
sắp vỡ tung.

Anh chạy dọc sân ga, huy động công suất 
của năm giác quan cộng với giác quan thứ sáu 
mang tên trái tim. Rồi anh thấy cô ở đó, lọt thỏm 
giữa ánh đèn dầu vàng vọt, đôi vai run run như 
đang khóc. Anh bước đến, khẽ cất tiếng gọi.

- Cậu tới đây làm gì? - Cô nói trong tiếng 
nấc nghẹn.

- Mình có chuyện cần nói - Giọng anh rắn 
rỏi.

- Cậu không cần phải nói gì nữa...
- Mình phải nói. Chưa bao giờ mình quên 

cậu cả, tình cảm ấy, mình chỉ có thể vờ quên đi chứ 
không thể nào xóa bỏ. Những ngày qua cậu lại làm 
nó trỗi dậy và bây giờ nó đang bóp nghẹt trái tim 
mình. Mình xin lỗi vì đã luôn hèn nhát chẳng thể 
thừa nhận tình cảm của mình. An à, bảy năm qua 
mình vẫn luôn tương tư cậu và giờ đây một lần nữa 
mình lại yêu cậu mất rồi!

- Còn bạn gái cậu thì sao? - Cô nức nở.
- Chẳng có người bạn gái nào cả. Chỉ là 

mình bịa ra để chúng ta có thể thoải mái như những 
người bạn thế thôi! - Anh nhìn sâu vào mắt cô, dịu 
dàng kéo cô vào lòng.

- Mình có thể tin được không. Tại sao lại 
dối mình. Tại sao lại bắt mình chờ lâu đến vậy?! - 
An nói, giọng tắc nghẹn trong mớ cảm xúc hỗn 
loạn, rồi đôi môi cô bị bao phủ bởi một đôi môi 
mềm ấm áp. Một nụ hôn thật dài và dịu ngọt. 

Dương mỉm cười, anh cũng đã chờ cô rất 
lâu. Ngoài kia, thời khắc Giáng Sinh đang đến... ■

Hoài Thương

Món quà Giáng Sinh

êm nay là đêm Giáng Sinh. Như Đnhiều người con xa nhà khác, tôi 
cũng vội vã bắt xe về nhà.

Mong ngóng mãi mà xe vẫn chưa đến, vừa 
rét vừa đói, tôi ghé vào quán bắp nướng bên đường 
tranh thủ ăn và cũng để sưởi nhờ cho đỡ lạnh. 

Tôi tần ngần kiểm tra lại mấy món quà vừa 
mua, đôi vớ và đôi giày cho cậu em trai, đôi găng 
tay và chiếc mũ cho cô em gái, cuối cùng là một 
chiếc khăn len màu tím than ấm áp cho mẹ. Vì là 
món quà Giáng Sinh đầu tiên mua được bằng chính 
những đồng lương ít ỏi của mình nên lòng tôi có 
chút rạo rực.

Bất chợt một đứa bé con tầm sáu, bảy tuổi 
đến trước mặt tôi rụt rè chìa ra chiếc mũ lưỡi trai 
cáu bẩn. Tôi nhìn nó từ đầu đến chân. Nó mặc chiếc 
áo khoác cũ kỹ dài quá đầu gối, môi tím bầm và đôi 
chân run run đứng nhìn tôi. Tôi chắc thằng bé lạnh 
và đói lắm nên hỏi nó: “Ăn bắp không?”. Nó bẽn 
lẽn gật đầu. 

Trong lúc chờ đợi bắp chín, tôi thấy bàn 
chân nó xê dịch dần đến bên cạnh chiếc bếp lò còn 
đôi tay nó từ từ hơ trên làn khói. Trời lạnh vậy mà đi 
chân trần. Nhận trái bắp nóng hổi từ tay cô bán 
hàng, nó ăn ngấu nghiến, cái lạnh buốt trong cơ thể 
có lẽ đã làm nó quên đi cái nóng của trái bắp vừa 
nướng.

Đợi thằng bé ăn xong tôi mới hỏi chuyện. 
Nó nói nhà nó có bà ngoại và mẹ. Mẹ nó lâu lâu về 
một lần, cho bà ngoại nó ít tiền rồi lại đi, cũng có 
lúc chẳng cho đồng nào cả. Bà nó già rồi không 
kiếm ra tiền. Thế là bà ngoại gửi nó theo chị hàng 
xóm lên thành phố ăn xin, dăm ba ngày nó lại mang 
tiền về. Nó chưa bao giờ được nhìn thấy bố. 

Ngồi nghe chuyện thằng bé tôi đã bỏ qua 
một chuyến xe. Mẹ tôi gọi điện hỏi về đến đâu rồi, 
còn mấy đứa em thì cứ liên tục nhắc tôi đừng quên 
quà Giáng Sinh. 

Xe bus đang đến tôi bối rối nhìn thằng bé. 
Hai mươi ngàn tôi cho nó có đủ để mua một đôi dép 
không? Chần chừ một lúc bất giác tôi nảy ra một ý 
và quay sang hỏi nó: “Em có muốn đón Noel cùng 
chị không?”. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi rồi gật 
đầu lia lịa.

Trên xe bus, thằng bé háo hức vỗ vỗ đôi bàn 
tay đang đeo găng rồi lại nhìn đôi giày mới tôi xỏ 
vào chân nó, hơi rộng một chút nhưng chắc là sẽ ấm 
hơn nhiều. Nụ cười tươi rói trên môi nó làm tôi thấy 
ấm áp lạ. Tôi nhìn thằng bé và cười theo.

Hẳn mẹ và các em tôi sẽ ngạc nhiên với 
“món quà Giáng Sinh” tôi mang về nhà. Nhưng tôi 
tin họ chắc chắn sẽ vui, cứ cho là tôi “có vấn đề”, 
nhưng chẳng phải Giáng Sinh đã về rồi sao và hãy 
để không gian hôm nay được ngập tràn tình người 
ấm áp. ■

Thùy Vân (dịch)
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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 ngaøy713.244.9944713.244.9944713.244.9944

3100 Wilcrest Dr, Ste 130, Houston, TX 77042

*Hình ảnh kết quả sau khi điều trị

Da bị 
sẫm màu

Sưng
phù

Gân nổi 
màu tím đỏ

Vết thương
không lành

Lở loét Giãn 
tĩnh mạch

Gân nổi 
màu xanh

Chuyeân ñieàu trò suy giaõn tónh maïch

Giãn tĩnh mạch chân là gì?
Động mạch dẫn máu giàu oxy từ tim đến các cơ quan 

khác trong cơ thể và tĩnh mạch mang máu ít oxy trở về 

tim. Khi các tĩnh mạch bị yếu đi, không thể hỗ trợ đưa 

máu trở ngược về tim, làm mạch máu bị ứ đông lại 

trong tĩnh mạch. Các tĩnh mạch bị giãn ra, phồng lên, 

đổi màu xanh, tím, ngoằn ngoèo.

Nguyên nhân gây nên bệnh Giãn Tĩnh Mạch:

Công việc làm đứng nhiều như bán hàng, làm nhà hàng, làm tóc - nails, 
giáo viên, nhân viên làm trong các hãng - xưởng, ngồi sai hoặc 
vận động khiêng nặng

Do di truyền Phụ Nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai

Người lớn tuổi Mang giày cao gót Người béo phì

Triệu chứng của Giãn Tĩnh Mạch
Mỏi chân, chân nặng Chân bị nhức, tê buốt

Chân bị sưng, ngứa, khô, ghẻ lở, chảy máu

Nhiễm trùng, vết thương lâu lành Bị chuột rút, chân không yên

Cảm giác châm chít ở chân như có kiến bò

Da chân đổi màu

Gân nổi ngoằn ngoèo, xanh-đỏ-tím dưới da, gân nổi dạng mạng nhên

Điều trị suyĐiều trị suy
giãn tĩnh mạchgiãn tĩnh mạch
như thế nào?như thế nào?

Điều trị suy
giãn tĩnh mạch
như thế nào?

Mang vớ áp lực y khoa

Tiêm thuốc vào các tĩnh
mạch bị suy giãn

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Điều trị bằng laser tại
văn phòng, không đau,
về trong ngày

Không cần nghỉ làm trong
thời gian điều trị

Phẫu thuật

Hầu hết các chi phí do 
Bảo Hiểm chi trả

Nhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaidNhận Bảo Hiểm-MediCare-MediCaid

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8:30 am - 5 pm

Before After

Before After
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