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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

Naêm Thöù 43

2030
January 17, 2023
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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

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

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:

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.

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

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

January 2023

953-2037/1605

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 $1,200.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

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

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

NEW

957-2038/1606

Caàn Thôï Söûa Quaàn AÙo

EXPERT ONE HOUR ALTERATION. 
Caàn gaáp thôï söûa Quaàn AÙo. Full/Part 
Time. Phaûi noùi chuùt tieáng Anh.

New! New! New!

Xin lieân laïc

713-533-9995 * 832-274-8717

NEW

965-2039/1607

Caàn Thôï Toùc Nöõ 

Caàn thôï toùc nöõ kinh nghieäm. Tieäm naèm 

gaàn Sugarland South 59/99. Khaùch 99% 

Myõ Traéng. Löông cao, tip haäu. Tieäm ñoùng 

cöûa Chuû Nhaät. Full time or Part time

Sugarland - South 59/99

Xin lieân laïc Quyønh:346-857-4748

NEW

972-2039/1607

Caàn Thôï Toùc

Caàn thôï toùc coù Kinh nghieäm. Baét ñaàu 

$12/giôø. Bieát tieáng anh chuùt ít. 

Coù baøn Nail cho möôùn.

Gaàn Sugarland, 77459

Xin lieân laïc:

Cell: 408-318-4256 * (W) 281-261-9091

NEW

978-2039/1607

Caàn Thôï May

Caàn thôï may coù kinh nghieäm söûa 
ñoà. Öu tieân cho ngöôøi bieát raùp ñoà, 
aùo ñaàm hoaëc ñoà kieåu. Löông tuøy 
theo khaû naêng.

New! New! New!

Xin goïi Trinh:281-248-6418
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NEW

960-2038/1606

Tuyeån Nhaân Vieân

Nhaø phaân phoái thieát bò chieáu saùng gaàn Saân 

bay IAH, tuyeån caùc vò trí: laùi xe, giao nhaän 

haøng vaø laép raùp. Yeâu caàu noùi tieáng Anh haøng 

ngaøy. Full time, ñöôïc traû löông cho ngaøy leã.

IAH Airport

Email: cindy@lumivertlighting.com

281-250-0874Text or call:

NEW

Vaên phoøng Baùc só chuyeân khoa vuøng Bellaire/Southwest Houston caàn tìm nhaân vieân daøi haïn. 

ª Thoâng thaïo tieáng Anh vaø tieáng Vieät. 

ª Caàn tìm ngöôøi coù kinh nghieäm, vui veû. Chaêm chæ vaø coù oùc caàu tieán. 

ª Coù benefit vaø retirement plan for permanent employees. 

TUYEÅN NHAÂN VIEÂN

970-2039/1607

Please email resume to: houstoncardiology@gmail.com

Hoaëc lieân laïc: 832-930-7794

NEW

Qualifications: Chinese and English speaker, Vietnamese a plus.

Responsibilities include: Room take vitals to room patient, scheduling patients based on 
MD orders, ordering supplies, cleaning instruments.

Basic clerical skills such as typing on a computer, answering phones, scheduling patient 
appointments. Must have own transportation.

CERTIFIED MEDICAL ASSISTANT NEEDED

Please call 713-935-9758 to schedule in office interview

963-2038/1606

NEW

973-2039/1607

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

944-2035/1603

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

948-2036/1604

Caàn Ngöôøi Giuùp Vieäc

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø, naáu aên. 

ÔÛ laïi nhaø, tuoåi treân 55. 

Khu vöïc Southeast Houston.

Southeast Houston

Xin lieân laïc coâ Duyeân:714-369-7165

NEW

951-2037/1605

Traïi Gaø Caàn Ngöôøi

Traïi gaø caàn tuyeån ngöôøi laáy tröùng gaø, caùch 

Houston 1h45’ laùi xe. Bao aên ôû. Löông 

$1,300 - $1,500/thaùng (tuøy theo kinh 

nghieäm)

Caùch Houston 1h45’

Xin lieân laïc:281-348-6392
714-746-2097 * 714-478-8994

955-Long Term

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

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:

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

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

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

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

The VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam PostThe VietNam Post

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Chiếc điện thoại nằm im 
cũng khiến bộ não phân tâm

Ngày càng nhiều bằng chứng cho 
thấy thông báo đẩy trên điện thoại 
khiến con người giảm năng suất, 

mất tập trung tại công sở và trường học, CNA đưa 
tin.

Theo Channel News Asia (CNA), dù để chế 
độ im lặng, điện thoại chỉ cần xuất hiện trước mắt 
con người cũng có thể khiến họ phân tâm. Theo 
nhiều ước tính khác nhau, trung bình một người 
kiểm tra điện thoại 85 lần/ngày, mỗi 15 phút/lần.

Theo đó, cứ mỗi 15 phút, não lại bị phân 
tâm một lần vì điện thoại. Và mỗi người sau đó 
cũng cần thêm vài phút để hoàn toàn tập trung trở 
lại vào công việc bị điện thoại làm phân tâm.

Hai kiểu gây phân tâm
Theo bà Sharon Horwood, Giảng viên Cao 

cấp về Tâm lý học tại ĐH Deakin, điện thoại gây ra 
2 kiểu phân tâm.

Tiếng thông báo điện thoại được gọi là “sự 
phân tâm ngoại sinh”, chỉ một yếu tố bên ngoài 
xung quanh con người làm phân tâm họ. Con người 
đã sinh ra phản xạ có điều kiện là cảm thấy hồi hộp 
khi nghe tiếng chuông thông báo.

Nếu điện thoại để chế độ im lặng, chúng 
vẫn sẽ là “một sự phân tâm nội sinh”. Nhiều người 
đang tập trung làm việc nhưng mắt thấy điện thoại, 
họ lại cầm nó lên để kiểm tra thông báo dù điện 
thoại không reo. Trong trường hợp này, con người 
mong đợi những thứ họ quan tâm khi nhìn vào điện 
thoại. Vì thế, họ không cần đợi thông báo mới kiểm 
tra điện thoại.

Ảnh minh họa
Hãy để bộ não nghỉ ngơi
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy 

thông báo đẩy điện thoại liên quan đến việc giảm 
năng suất làm việc, kém tập trung và gây phân tâm 
tại môi trường công sở và trường học.

Kết quả của một nghiên cứu về sóng não đã 
chỉ ra những người dành nhiều thời gian trên điện 
thoại có ít khả năng hồi phục sự tập trung hơn so 
với nhóm đối tượng còn lại.

Ngoài ra, thông báo điện thoại có thể khiến 
nhiều người thấy căng thẳng vì bị áp lực phải phản 
hồi. Ngoài ra, điện thoại thông minh liên tục đẩy 
thông báo cũng gia tăng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) ở 
nhiều người.

Không những vậy, người thường xuyên sử 
dụng điện thoại một cách không hiệu quả có thể có 

mức độ hạnh phúc thấp hơn.
Do vậy, việc chuyển điện thoại sang chế độ 

im lặng có thể không khắc phục được tật hay kiểm 
tra điện thoại ở nhiều người.

Bà Horwood gợi ý độc giả nên tắt tất cả 
thông báo không cần thiết nếu muốn bắt đầu giảm 
số lần kiểm tra điện thoại.

Đầu tiên, nên để điện thoại ở một căn 
phòng khác, đặc biệt là lúc ngủ. Thông báo điện 
thoại có thể khiến nhiều người khó ngủ và đánh 
thức họ.

Thứ hai, suy nghĩ về tác dụng của việc kiểm 
tra điện thoại ngay lúc mình muốn.

“Ví dụ, khi xoay người lấy điện thoại kiểm 
tra, bạn nên dừng lại và tự hỏi bản thân liệu hành 
động này có mục đích nào khác hay chỉ đơn giản là 
bạn đang bị phân tâm”, bà cho biết.

Thứ ba, hãy thử phương pháp Pomodoro để 
tập trung vào một nhiệm vụ.

Bạn nên chia nhỏ thời gian, dành 25 phút để 
bản thân tập trung, sau đó tự thưởng cho mình một 
khoảng thời gian nghỉ ngắn khoảng 5 phút để kiểm 
tra điện thoại của bạn. Thời gian tập trung có thể 
tăng dần, tỷ lệ thuận với thời gian nghỉ.

Theo bà Horwood, việc học cách tập trung 
có thể mất nhiều lời gian đối với những người hay 
cắm mặt vào điện thoại. ■ 

Phát hiện ung thư da qua 
vệt đen dài trên móng tay

Cô Charmaine Sherlock (34 tuổi) có 
vệt đen dài trên móng tay. Sau 
nhiều lần sinh thiết, bác sĩ kết luận 

cô mắc loại bệnh ung thư da ác tính, hiếm gặp và 
khó phát hiện.

Theo Insider, vào mùa hè, Charmaine 
Sherlock phát hiện một đường mỏng, màu đen bên 
dưới lớp biểu bì của ngón tay cái bên trái. Lúc ấy, 
cô nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng tự miễn dịch.

Sau đó, cô đi khám da liễu vì bị phát ban. 
Điều dưỡng ở đây đã yêu cầu Sherlock đi khám 
xem vết đen trên móng tay có liên quan đến ung thư 
không.

Phát hiện ung thư
Vào thời điểm đó, Sherlock không nghĩ 

một vết nhỏ trên móng tay lại có thể nguy hiểm như 
ung thư hắc tố da. Đây được xem là loại ung thư da 
hiếm gặp và nguy hiểm hơn những loại khác vì nó 
có nhiều khả năng lây lan trong cơ thể, theo Hiệp 
hội Bác sĩ Da liễu Anh.

“Tất cả bức ảnh trên Google đều rất kinh 
khủng. Những chiếc móng tay có màu đen và giống 
như bị rơi ra. Hầu hết người mắc bệnh đều có toàn 
bộ móng tay màu đen và đường kẻ trên móng rất 
dày”, cô Sherlock nói.

Đường kẻ đen trên móng cô ấy trông nhỏ 
hơn so với những người mắc bệnh khác.

Theo Học viện Da liễu Mỹ, các dấu hiệu 
của ung thư hắc tố trên móng tay có thể bao gồm: 
Vệt sẫm màu, vùng da sẫm màu xung quanh móng 
tay, móng tay tách khỏi nền móng, móng tay bị nứt, 

bị sưng hoặc có cục u nhỏ.
Học viện Da liễu Mỹ khuyến cáo bất kỳ ai 

có thay đổi về móng tay đều nên đến gặp bác sĩ da 
liễu. Ung thư hắc tố trên móng tay thường được 
chẩn đoán ở giai đoạn muộn hơn so với trên da. Vì 
thế, nó rất nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta.

Đường kẻ đen bắt đầu tiến triển mỗi 
ngày

Để kiểm tra dấu hiệu ung thư, bác sĩ đã làm 
sinh thiết, bao gồm việc đục lỗ trên móng tay. Sau 
khi sinh thiết, cô Sherlock theo dõi đường này bằng 
cách chụp ảnh hàng ngày và nhận thấy nó đang lan 
rộng từ ngày này sang ngày khác.

Cô cho biết trong vòng một tháng, đường 
kẻ này tiến triển từ một vết khó nhận thấy ở gốc 
móng tay cái đến chiếm hơn một nửa nền móng.

Sau 2 tuần, bác sĩ nói kết quả sinh thiết cho 
thấy cô Sherlock mắc u hắc tố ác tính, có thể tiến 
triển thành ung thư hắc tố da.

Ảnh minh họa
Sherlock vẫn lo lắng đường kẻ trên móng 

sẽ ngày càng lan rộng và cô đã thực hiện sinh thiết 
lần 2. Kết quả lần này phát hiện ra cô mắc một loại 
u ác tính hiếm gặp, được gọi là u ác tính dưới móng.

Tiến sĩ Adam Friedman, Trưởng khoa lâm 
thời của khoa Da liễu tại trường Y khoa và Khoa 
học Sức khỏe George Washington, nói với Today 
vào tháng 4 rằng khối u ác tính dưới da rất hiếm nên 
thường không được chú ý và nó tiến triển suốt 
nhiều năm mà không bị phát hiện.

“Nó chắc chắn trở nên nguy hiểm hơn nếu 
không được chẩn đoán. Đó là quy luật của tất cả 
khối u ác tính”, tiến sĩ Friedman nói.

Cách chữa trị
Cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư của cô 

Sherlock diễn ra vào tháng 11. Nó đã làm tổn 
thương một số gân của cô ấy, điều này ảnh hưởng 
đến các vấn đề về vận động suốt đời. Tuy nhiên, 
Sherlock nhận được kết quả tốt nhất.

“U ác tính đã biến mất”, Sherlock nói.
Cô đã chia sẻ câu chuyện của mình để 

khuyến khích mọi người nên đi khám bác sĩ nếu 
nhận thấy những thay đổi trong cơ thể, ngay cả khi 
chúng không ảnh hưởng đáng kể. ■ 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Có bao nhiêu vi khuẩn ở 
phòng tập thể dục?

Nghiên cứu do FitRated thực hiện 
quan sát thấy các thiết bị như tạ, xe 
đạp tập thể dục và máy chạy bộ có 

hơn 1 triệu đơn vị hình thành khuẩn lạc.
Theo Mayo Clinic, những lợi ích của việc 

tập thể dục đều đặn là giúp kiểm soát cân nặng, 
giảm nguy cơ mắc bệnh, cải thiện tâm trạng, giấc 
ngủ và mang lại cho bạn khoảng thời gian vui vẻ 
hơn.

Bên cạnh đó, điều mà nhiều người còn chủ 
quan khi đến phòng tập là bạn có thể phải tiếp xúc 
với rất nhiều vi khuẩn.

Vi trùng đang ẩn nấp ở mọi nơi
Tiến sĩ Mike Bohl, giám đốc Nội dung và 

Giáo dục Y tế, thành viên Hội đồng Chuyên gia Y tế 
của Eat This Not That chỉ ra: “Một điều đã xảy ra 
trong thời kỳ Covid-19 là mọi người nhận thức sâu 
sắc về cách bảo vệ bản thân để tránh bị ốm. Mọi 
người bắt đầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách 
xã hội, sử dụng nhiều chất khử trùng tay hơn, lau 
sạch đồ đạc trước khi chạm vào và thực hiện các 
biện pháp khác để cố gắng giảm thiểu lượng vi 
trùng mà mọi người phải tiếp xúc”.

Tuy nhiên, sự thật là vi trùng bao gồm vi 
khuẩn, virus và nấm có ở khắp mọi nơi và không có 
cách nào để mọi người tránh chúng hoàn toàn.

Ảnh minh họa
Các thiết bị ở phòng tập có hơn 1 triệu 

đơn vị vi khuẩn
Một nghiên cứu do FitRated thực hiện đã 

xem xét lượng vi khuẩn được tìm thấy trên thiết bị 
ở các phòng tập thể dục. Các nhà nghiên cứu đã đo 
“đơn vị hình thành khuẩn lạc”. Họ quan sát thấy 
các thiết bị như tạ, xe đạp tập thể dục và máy chạy 
bộ có hơn 1 triệu đơn vị hình thành khuẩn lạc trên 
mỗi cm.

Điều này đáng lo ngại, nhưng tiến sĩ Mike 
Bohl chỉ ra: “Điều quan trọng là phải đặt con số này 
vào một khía cạnh khác. Vi khuẩn sống tự nhiên 
trong và trên cơ thể con người (điều này thường 
được gọi là hệ vi sinh vật của con người) và các ước 
tính hiện tại là có khoảng 1,5 nghìn tỷ vi khuẩn 
sống trên da”.

Tiến sĩ Mike Bohl giải thích nghiên cứu đã 
phân loại 70% vi khuẩn mà họ phát hiện là “có khả 
năng gây hại”. Một cá nhân có thể hoặc không thể 

bị bệnh do tiếp xúc với những vi khuẩn này. Nghiên 
cứu chủ yếu được xác định xem liệu vi trùng có 
xâm nhập vào cơ thể bạn hay không.

“Một trong những nhiệm vụ của da là hoạt 
động như một rào cản và ngăn vi trùng xâm nhập. 
Dù bạn chạm vào vi trùng bằng tay, không nhất 
thiết là chúng sẽ khiến bạn bị bệnh. Thay vào đó, vi 
trùng thường xâm nhập vào cơ thể thông qua vết 
thương hở hoặc vết loét, mắt hoặc màng nhầy bên 
trong miệng và mũi”, tiến sĩ Mike Bohl cho biết 
thêm.

Vi trùng xuất hiện ở đâu trong phòng 
tập?

Vi trùng trong phòng tập chủ yếu xuất hiện 
trên “những vật dụng thường xuyên chạm vào” và 
những khu vực ẩm ướt. Điều này bao gồm tất cả 
thiết bị như máy móc, tạ, thảm tập và thiết bị hỗ trợ 
tim mạch. Nếu bạn đang nghĩ đến việc đi tắm ở 
phòng tập, hãy lưu ý vi trùng đang hoành hành 
trong phòng thay đồ, phòng xông hơi và các khu 
vực thông nhau.

Tiến sĩ Mike Bohl cho biết: “Vi trùng cũng 
có thể được tìm thấy trong các vùng chứa nước như 
bồn nước nóng. Chúng tồn tại trong không khí, vì 
những người tập thể dục thường thở mạnh, nhanh 
hơn so với khi họ nghỉ ngơi”.

Cách bạn giữ sức khỏe tại phòng tập
Cách tốt nhất là đảm bảo bạn và thiết bị bạn 

đang sử dụng hoàn toàn sạch sẽ. Bạn cần lau sạch 
thiết bị trước và sau khi sử dụng bằng chất khử 
trùng. Hầu hết phòng tập thể dục đều cung cấp 
khăn giấy, khăn lau khử trùng và bình xịt khử trùng 
ở nhiều địa điểm thuận tiện khác nhau để mọi 
người sử dụng.

Bạn hãy nhớ rửa và vệ sinh tay thường 
xuyên. Tất nhiên, rất khó để rửa sạch giữa mỗi lần 
tập luyện, vì vậy hãy sử dụng chất khử trùng và 
tuyệt đối không được chạm tay lên mặt.

Vi trùng bám trên tay bạn có thể không xâm 
nhập được qua da, nhưng nếu bạn thường xuyên 
chạm vào mặt, bạn có thể đưa vi trùng đến những 
nơi mà chúng có thể xâm nhập vào cơ thể, chẳng 
hạn mắt, mũi hoặc miệng. Nếu phòng tập thể dục 
của bạn cho phép, bạn có thể cân nhắc mang theo 
một số thiết bị của riêng mình để sử dụng, chẳng 
hạn thảm tập. Bằng cách đó, bạn tránh sử dụng tấm 
thảm mà nhiều người khác đã chạm vào.

Bạn cũng nên mang theo dép để đi trong 
phòng thay đồ và phòng tắm, tốt nhất là dép xỏ 
ngón để hạn chế việc đi lại bằng chân trần gây 
nhiễm nấm chân. ■ 

Rượu vang cũng có thể 
gây ung thư

Nhiều người uống rượu vang mỗi 
ngày như để thư giãn, tuy nhiên, 
theo các chuyên gia, chỉ cần là đồ 

uống có cồn đều có khả năng gây ung thư, theo Eat 
This Not That.

“Thực tế, dựa trên cơ sở khoa học, tất cả đồ 
uống có cồn, bao gồm rượu vang đỏ và trắng, bia và 

rượu mạnh, đều có liên quan đến ung thư. Càng 
uống nhiều, nguy cơ ung thư của bạn càng cao”, 
chuyên gia dinh dưỡng Kimberly Gomer nói với 
Eat This, Not That.

Theo phân tích của bà Gomer về mối liên 
hệ giữa rượu và ung thư, etanol trong đồ uống có 
cồn phân hủy thành acetaldehyde, một chất gây 
ung thư. Hợp chất này làm hỏng ADN và ngăn các 
tế bào trong cơ thể tự chữa lành. Điều này đồng 
nghĩa với việc các tế bào ung thư có thể dễ dàng 
phát triển.

“Đồ uống có cồn có thể ảnh hưởng đến mức 
độ hormone như estrogen, đặc biệt là với bệnh ung 
thư vú. Mức độ hormone càng cao, tế bào phân chia 
càng nhiều thì càng có nhiều nguy cơ khiến ung thư 
phát triển”, bà phân tích.

Ảnh minh họa
Ngoài ra, bà Gormer cũng cho hay đồ có 

cồn khiến cơ thể phân hủy và không hấp thụ một số 
chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin A, C, D, E 
và folate. Đây lại là những chất giúp bảo vệ cơ thể 
chống lại bệnh ung thư.

Hơn nữa, bà Gomer lưu ý rằng các đồ uống 
có cồn chứa nhiều calo rỗng. Theo đó, uống rượu 
bia khiến cơ thể phải tiêu thụ thêm calo, từ đó dẫn 
đến tình trạng tăng cân, béo phì và tăng khả năng 
mắc ung thư cho con người.

“Đồ uống có cồn là tác nhân gây ung thư 
nguy hiểm thứ ba sau thuốc lá và béo phì. Mọi 
người cần biết rượu bia có thể làm tăng nguy cơ 
mắc ít nhất 6 bệnh ung thư bao gồm ung thư đại 
tràng, vú, thực quản, gan, dạ dày và miệng”, bà 
Gomer nói.

Tuy nhiên, những kiến thức này không 
thực sự được nhiều người biết đến. Trong 3.865 
người trưởng thành tham gia khảo sát về mối liên 
quan giữa đồ uống có cồn và bệnh ung thư, gần 
80% người không biết về rượu vang có thể gây ung 
thư, hơn 70% không biết về nguy cơ ung thư liên 
quan đến bia và 68,8% không biết về mối liên hệ 
giữa ung thư và rượu.

Ngoài ra, hơn 50% thừa nhận họ không biết 
đồ uống có cồn có mối liên quan mật thiết với bệnh 
ung thư. Bên cạnh đó, thậm chí còn có 1,7% số 
người cho rằng rượu vang làm giảm nguy cơ ung 
thư, 2,2% cho rằng bia có tác dụng tương tự và 10% 
cho rằng rượu có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Từ điều này, bà Gomer kết luận con người 
nên tránh uống đồ có cồn càng nhiều càng tốt. ■
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939-2034/1602

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. 

F u l l  t i m e ,  va ø  Pa r t  t i m e .  K h u 

Westheimer. Tieäm ñoùng cöûa Chuû Nhaät.

Xin lieân laïc: 

Tel: 713-528-0882

Cell: 713-894-1983
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Belfort & 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
__________________________________________

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

964-2039/1607

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,000/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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

962-2038/1606

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giuùp vieäc nhaø cho 1 cuï baø 

coøn khoûe, khoâng beänh taät, coøn ñi laïi 

ñöôïc. Caàn ôû laïi nhaø, khu Southwest 

Houston

Xin ñeå laïi lôøi nhaén:   

832-561-6444
__________________________________________

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

980-2040/1608

NEW

CHO SHARE PHOØNG 

Cho share hai phoøng ñaày ñuû tieän nghi. 

Bao ñieän nöôùc, internet, coù maùy giaët 

saáy. Khu Northwest caùch chôï Hong 

Kong 3, 5’ laùi xe. Daønh cho nöõ ñoäc thaân, 

du hoïc sinh.

Xin lieân laïc:

832-970-6868

832-299-0939
__________________________________________

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

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

976-2039/1607

SHARE PHOØNG 

Nhaø khu Hw6 & 529, 1 phoøng master 

$600, 2 phoøng cho share. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, Internet, khu an ninh, 

$330/thaùng. Northwest.

Xin lieân laïc:

713-314-7091
__________________________________________

954-2037/1605

PHOØNG CHO SHARE 

Nhaø caùch Hk4 chæ 3 phuùt ñi boä. Bao ñieän 

nöôùc, giaët saáy, wifi. Giöôøng tuû, cho naáu 

aên, giaù $400/thaùng. Daønh cho nöõ ñoäc 

thaân vaø coù vieäc laøm.

Xin lieân laïc:

713-478-7472
__________________________________________

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. Westpark Tollway & 

Hwy6.

Xin lieân laïc Coâ Tina: 

832-684-6895
__________________________________________

947-2036/1604

CHO SHARE PHOØNG

Cho share 2 phoøng troáng, ñaày ñuû tieän 

nghi, giaët, saáy. Caàn ngöôøi ñöùng tuoåi. 

Nhaø giöõa chôï Ñoàng Khaùnh vaø Caø Mau.

Xin lieân laïc 

Coâ Maãn: 281-686-7060   

Coâ Höông: 713-584-7877
__________________________________________

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
__________________________________________

971-2039/1607

CHO SHARE PHOØNG 

Share phoøng khu Sugarland, quiet, 

saïch seõ, friendly. Phoøng $450, Nöõ 

only. Xin lieân laïc chò Christy: 

713-330-6021

(Baän khoâng baét maùy, please leave 

message. Thanks)
__________________________________________

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

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

952-2037/1605

NEW

PHOØNG CHO SHARE 

Phoøng cho share $350/thaùng. Coù theå ñi 

boät ra chôï Hong Kong, Taân Bình, Thanh 

Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, internet, giaët 

saáy.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

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
__________________________________________

958-2038/1606

NHAØ MÔÙI

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, coù phoøng Master Bedroom 

cho share giaù $600/thaùng. Raát toát cho 

hoïc sinh, gaàn tröôøng, chôï Hong Kong, 

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

saáy. Khoâng ôû chung vôùi chuû. Goùc 

Bellaire - Eldridge.

Xin lieân laïc Maïnh:

972-854-8191
__________________________________________

950-2037/1604

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø Synott vaø Bissonet gaàn chôï, nhaø 

thôø. Yeân tónh, saïch seõ, dö phoøng cho 

s h a r e .  L ô ù n  $ 4 0 0 / t h a ù n g  -  n h o û 

$350/thaùng. Cho ñoäc thaân share, bao 

ñieän, nöôùc, giaët, saáy.

Xin lieân laïc Chuù Minh:

281-704-7643
__________________________________________

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
__________________________________________

969-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø gaàn chôï 

Myõ Hoa 7507 San Benito Dr, Houston, 

TX 77083. Nhaø môùi vaø roäng, coù phoøng 

nguû rieâng cho treû. Hai ngöôøi troâng nom, 

coù license coi treû.

Xin lieân laïc:

Linda: 832-794-8083

Hieäp Ñoã: 713-261-4172
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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

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
__________________________________________

968-2039/1607

CAÀN BAÙN

Caàn baùn gaáp xe Lexus ES 330, year 

2006. Ñaõ chaïy 94k Mile, giaù baùn 

$6,500. Southwest.

Xin lieân laïc Andy:

405-546-8257
__________________________________________

974-2039/1607

NHAÄN GIÖÕ TREÛ COÙ LICENSE

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi, nhaø roäng, 

saïch seõ, thoaùng maùt, yeâu thöông treû, 

chaêm soùc chu ñaùo. Nhaø ôû Gessner & 

W.Airport gaàn Bwy Sam Houston.

Xin lieân laïc:

713-367-5069
__________________________________________

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
__________________________________________

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

“Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó 

đó không phải là lỗi của bạn. 

Nhưng nếu bạn chết trong nghèo 

khó thì đó là lỗi của bạn” 
 Bill Gates

Rao Vaët

Danh Ngoân

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Ánh sáng xanh lục - “thuốc giảm 
đau” tiềm năng cho con người

heo một phát hiện mới công bố trên Tạp chí TScience Translational Medicine, ánh sáng 
xanh lục có tiềm năng trở thành một phương 

pháp giúp giảm đau đơn giản, an toàn, mà lại ít tốn kém 
cho con người.

Nghiên cứu trước đây từng cho thấy ánh sáng xanh 
lục - đặc biệt là ánh sáng xanh do đèn LED tạo ra - có thể 
làm giảm mức độ đau ở những người mắc các bệnh như 
viêm khớp, đau nửa đầu và đau cơ xơ hóa, nhưng nguyên 
nhân đằng sau tác động này chưa được làm rõ. 

Gần đây, nhóm nghiên cứu do nhà thần kinh học Yu-
Long Tang tại Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) dẫn đầu đã 
cố gắng tìm hiểu cơ chế bí ẩn của nó, thông qua việc 
nghiên cứu hệ thống xử lý hình ảnh, bao gồm tiếp nhận và 
xử lý ánh sáng, ở loài chuột.

Các chuyên gia bắt đầu việc nghiên cứu với các tế bào 
cảm quang hình que và hình nón ở bên ngoài của võng 
mạc và các tế bào cảm quang hạch võng mạc (ipRGC, nơi 
nhận tín hiệu) ở bên trong của võng mạc. 

Bằng cách vô hiệu hóa từng loại tế bào vào những 
thời điểm khác nhau và sau đó kiểm tra cách thức mà 
chúng tác động đến cảm nhận cơn đau của chuột, các nhà 
nghiên cứu phát hiện ra rằng cơ chế giảm đau bắt đầu từ 
các tế bào cảm quang. Nói cách khác, các tế bào mắt và 
đường dẫn thần kinh tới não (chịu trách nhiệm giảm đau) 
có thể được kích hoạt sau khi tiếp xúc với ánh sáng xanh 
lục cường độ thấp.

Cụ thể, thông qua một loạt thử nghiệm, các chuyên 
gia nhận thấy các tế bào cảm quang hình nón và hình que 
đã góp phần vào tác dụng giảm đau của ánh sáng xanh lục 
cả ở nhóm chuột khỏe mạnh và nhóm chuột bị viêm khớp. 

“Chúng tôi thấy rằng các tế bào cảm quang hình nón 
ở võng mạc rất cần thiết cho việc giảm đau bằng ánh sáng 
xanh lá, trong khi các tế bào hình que đóng vai trò thứ 
yếu” - các tác giả giải thích. Từ kết quả này, nhóm nghiên 
cứu tiếp tục tìm hiểu các đường truyền tín hiệu điện từ mắt 
đến não. Họ phát hiện khi đắm chìm trong ánh sáng xanh 
lục, các tế bào hình nón và hình que kích thích một nhóm 
tế bào trong não giúp điều chỉnh và làm giảm khả năng kết 
nối thần kinh với cảm giác đau dữ dội, nhờ đó giảm đau 
một cách hiệu quả.

Trước đây, một số nghiên cứu trên động vật cũng 
từng xác định các cơ chế khác liên quan đến tác dụng giảm 
đau của ánh sáng xanh lục. Nhưng nghiên cứu này đánh 
dấu một bước tiến mới khi xác định thành công đường dẫn 
cảm giác đau trong não của một loài động vật có vú, qua 
đó mở rộng hiểu biết của giới nghiên cứu về một giải pháp 
tiềm năng vừa an toàn, vừa dễ dàng để có thể dập tắt cơn 
đau. 

Mặc dù chưa rõ nhận thức về màu sắc giữa con người 
và loài gặm nhấm có giống nhau hay không, nhưng các 
chuyên gia cho rằng cơ chế tiếp nhận và xử lý ánh sáng 
giữa hai loài có thể giống nhau.

Về thời hiệu của liệu pháp ánh sáng xanh lục, một 
nghiên cứu trên chuột cho thấy tác dụng giảm đau sau khi 
điều trị bằng loại ánh sáng xanh lục đã được duy trì trong 4 
ngày. Các thử nghiệm lâm sàng gần đây cũng chỉ ra rằng 
một vài giờ trị liệu bằng ánh sáng xanh này mỗi ngày giúp 

làm giảm cường độ đau ở một nhóm bệnh nhân đau cơ xơ 
hóa và giảm số ngày đau đầu ở những người mắc chứng 
đau nửa đầu. 

Ánh sáng xanh lá được cho cũng có thể giúp ích cho 
bệnh nhân sau phẫu thuật, nhờ bớt lệ thuộc vào thuốc 
giảm đau.

Mặc dù liệu pháp ánh sáng xanh lục có thể không 
hiệu quả với tất cả mọi người, nhưng nếu được chứng thực 
hiệu quả trên nhiều bệnh nhân hơn, nó có tiềm năng trở 
thành một lựa chọn an toàn để thay thế các loại thuốc giảm 
đau. ■

Những thói quen uống cà phê gây hại 
sức khỏe

ống cà phê không lọc, dùng quá nhiều đường Uhoặc kem trong cà phê không tốt cho sức 
khỏe, có thể làm giảm tuổi thọ.

Cà phê là thức uống có lợi cho sức khỏe, giúp cải 
thiện khả năng tập trung, cung cấp năng lượng khi cần, 
giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch và tiểu đường. 
Tuy nhiên, một số thói quen khi uống cà phê sẽ gây hại 
cho sức khỏe, làm giảm tuổi thọ.

Những người uống cà phê lâu năm dễ rơi vào tình 
trạng tiêu thụ quá nhiều caffein một ngày. Nghiên cứu 
xuất bản trên WebMD hồi tháng 8, thực hiện trên 40.000 
tình nguyện viên trưởng thành cho thấy uống quá 4 tách cà 
phê mỗi ngày sẽ tác động tiêu cực đến tuổi thọ.

Bên cạnh đó, cho nhiều đường vào cà phê cũng là một 
thói quen xấu. Một cốc latte caramel cỡ lớn tại quán cà 
phê thường chứa ít nhất 30 g đường, đôi khi nhiều hơn đối 
với một số nhãn hiệu.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn quá nhiều đường có thể 
dẫn đến tử vong. Bên cạnh làm tăng cân hay béo phì, 
đường có thể gây mất nước. Nếu không được kiểm soát, 
nhiều người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thay vì gọi 
một ly latte có đường, các chuyên gia khuyến nghị uống 
latte thường cùng lớp caramel bên trên.

Tương tự, việc thêm quá nhiều kem lên cà phê cũng 
làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì. Sử dụng sữa tươi 
không đường, ít béo hoặc sữa hạt (như sữa hạnh nhân, óc 
chó) sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Các loại cà phê không lọc, như cà phê Thổ Nhĩ Kỳ 
hoặc cà phê được pha bằng máy ép kiểu Pháp không tốt 
cho sức khỏe. Theo Rob Van Dam, nhà dịch tễ học tại Đại 
học Harvard và Đại học Quốc gia Singapore, trong cà phê 
không lọc chứa một chất gọi là cafetol, làm tăng mức 
cholesterol trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch 
nếu tiêu thụ hàng ngày.

“Sử dụng giấy lọc cà phê, uống cà phê hòa tan hoặc 
thỉnh thoảng dùng cà phê ép kiểu Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ 
không sao. Tuy nhiên, uống số lượng lớn mỗi ngày sẽ ảnh 
hưởng xấu đến mức cholesterol của bạn”, tiến sĩ Van Dam 
nói.

Caffein trong cà phê cũng ảnh hưởng xấu đến phụ nữ 
mang thai, gây bất lợi cho thai kỳ vì thai nhi chưa đủ khả 
năng chuyển hóa caffein một cách hiệu quả. Lượng 
caffein không thể hòa tan trong máu khiến thai nhi hấp thụ 
ít chất dinh dưỡng hơn.

“Dù chưa có bằng chứng cụ thể, tôi khuyến nghị phụ 
nữ mang thai hạn chế tiêu thụ caffein”, tiến sĩ Van Dam 
nói. ■
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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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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

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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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

10 điều bạn cần biết về đậu 
phụ

Đậu phụ tốt hay không tốt cho sức 
khỏe của bạn còn tùy thuộc vào 
hàm lượng bạn tiêu thụ.

Đậu phụ là một trong những loại thực phẩm 
đã khiến cho nhiều nhà khoa học tranh luận vì có 
các quan điểm khác nhau. Một số người ủng hộ cho 
rằng đậu phụ làm từ đậu nành nên lành mạnh và 
một trong những nguồn tốt nhất của protein. Một 
số người khác lại cho rằng đậu phụ là một thực 
phẩm chế biến nên không có giá trị dinh dưỡng như 
thực phẩm tươi sống.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng đậu phụ là 
thực phẩm có thể cung cấp protein cho những 
người ăn chay. Đậu phụ tốt hay không tốt cho sức 
khỏe của bạn còn tùy thuộc vào hàm lượng bạn tiêu 
thụ. Nếu ăn quá nhiều đậu phụ cũng có thể dẫn đến 
sự mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể.

Hãy tìm hiểu thêm về đậu phụ theo những 
thông tin dưới đây nhé:

1. Đậu phụ là thực phẩm chế biến
Vì là thực phẩm được chế biến từ đậu nành 

nên đậu phụ có chứa chất bảo quản và được sản 
xuất nhân tạo. Nó không mang đặc tính như các 
thực phẩm tự nhiên nguyên chất.

2. Không nên ăn nhiều đậu phụ một lúc
Đậu phụ cung cấp protein nên nó rất thích 

hợp với những người ăn chay hoặc muốn giảm cân. 
Nhưng bạn không nên ăn nhiều đậu phụ một lúc vì 
nó có thể dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

3. Ăn nhiều đậu phụ phá vỡ nội tiết tố 
nam

Đậu nành có chứa isoflavone, một hợp chất 
làm tăng lượng estrogen trong cơ thể. Nếu bạn là 
nam giới, tiêu thụ nhiều sản phẩm từ đậu nành bao 
gồm cả đậu phụ có thể phá vỡ sự cân bằng của các 
hormone sinh sản của bạn.

4. Đậu phụ có lợi cho thời kì mãn kinh
Đối với phụ nữ, lượng estrogen tăng sẽ 

giúp họ dễ dàng vượt qua các triệu chứng của thời 
kì mãn kinh hoặc khắc phục sự mất cân bằng nội 
tiết tố.

5. Đậu phụ có chứa vitamin D
Trong số các thực phẩm chay thì đậu nành 

chứa nhiều vitamin D nhất, vậy nên khi được chế 
biến thành đậu phụ, lượng vitamin D vẫn được giữ 
lại đáng kể.

6. Đậu phụ gây ra các vấn đề về tuyến 
giáp

Những người có vấn đề ở tuyến giáp không 
nên ăn nhiều đậu phụ hoặc các sản phẩm đậu nành 
khác vì nó tác động không nhỏ đến sự cân bằng nội 
tiết trong cơ thể.

7. Đậu phụ giúp tăng cường canxi, giúp 
phát triển xương

Đậu phụ là loại sản phẩm đậu nành rất phổ 
biến. Không thể phủ nhận rằng giá trị dinh dưỡng 
của đậu phụ thực sự rất cao, đặc biệt là hàm lượng 
canxi. Trong mỗi 100g đậu phụ chứa tới 140-160 

mg canxi.
8. Đậu phụ là thực phẩm hoàn hảo cho 

chế độ ăn kiêng, giảm cân
Ngoài ra, đậu phụ chứa một lượng lớn 

protein, isoflavone đậu nành, sắt, lecithin và 
đường. Như vậy, có thể thấy đây là loại thực phẩm 
ít calo, ít chất béo nhưng giàu protein, cực kì thích 
hợp cho những người muốn sử dụng nó để ăn kiêng 
giảm cân, giữ dáng.

9. Ngăn ngừa ung thư
Y học phương Đông tin rằng đậu phụ có 

tính hàn, có thể nuôi dưỡng khí, giải độc. Hiệp hội 
Ung thư Hoa Kỳ cho rằng, isoflavone đậu nành 
trong đậu phụ có tác dụng ngăn ngừa, chống và 
điều trị ung thư. Ngoài ra, đậu phụ có chứa một 
lượng lớn sterol và stigmasterols, có vai trò quan 
trọng trong việc ngăn ngừa ung thư vú và ung thư 
tuyến tiền liệt.

Nó đặc biệt tốt trong việc ngăn ngừa ung 
thư vú ở nữ giới do isoflavone đậu nành trong đậu 
phụ còn được gọi là phytoestrogen, có tác dụng 
điều chỉnh mức estrogen ở phụ nữ.

10. Thay thế protein từ thịt, giúp sống 
lâu

Một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư 
Quốc gia Nhật Bản cho thấy, nếu bạn thay thế thịt 
bằng đậu phụ, bạn có thể kéo dài tuổi thọ. Điều này 
là do protein thực vật trong đậu phụ có liên quan 
đến tỷ lệ tử vong thấp hơn.

Theo dữ liệu từ hơn 70.000 người tại Nhật 
Bản, thay thế 3% protein thịt đỏ bằng protein thực 
vật giúp giảm một phần tư nguy cơ tử vong. Tiến sĩ 
Hu Bingchang của Đại học Harvard cũng tin rằng 
protein thực vật như đậu phụ thay vì thịt đỏ và thịt 
chế biến là rất tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa
Bốn nhóm người không nên ăn đậu phụ
Mặc dù đậu phụ chứa nhiều chất dinh 

dưỡng như vậy nhưng có 3 nhóm người không phù 
hợp để tiêu thụ nó:

1. Giá trị purine của đậu phụ rất cao, do đó 
những bệnh nhân bị bệnh gút hoặc những người có 
axit uric cao nên chú ý đến lượng đậu phụ ăn vào 
bởi nó có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm 
trọng hơn.

2. Người bị bệnh thận: Thận là cơ quan giải 
độc và trao đổi chất rất quan trọng trong cơ thể 
chúng ta, đối với các bạn nam, có một quả thận 
khỏe mạnh không chỉ giúp cải thiện hình ảnh bên 

ngoài, khí chất mà còn giúp cho tình cảm vợ chồng 
trở nên hài hòa hơn.  Tuy nhiên, đối với những 
người có chức năng thận kém thì phải ăn ít hoặc 
không ăn đậu phụ, vì đậu phụ rất giàu đạm thực vật, 
các chất này sau khi vào cơ thể chủ yếu dựa vào 
thận để chuyển hóa nên dễ làm tăng gánh nặng cho 
thận.

3. Những người dễ bị đầy hơi và tiêu chảy 
không nên tiêu thụ quá nhiều đậu phụ.

4. Người bị xơ cứng động mạch: Xơ cứng 
động mạch là bệnh tim mạch, hầu hết các bệnh tim 
mạch đều nghiêm trọng, đặc biệt nếu không được 
điều trị đúng cách sẽ gây ra những hậu quả khủng 
khiếp. Người bị xơ cứng động mạch tốt nhất không 
nên ăn đậu phụ, vì trong đậu phụ có chứa 
methionine, chất này có thể trải qua một loạt phản 
ứng trong cơ thể sinh ra các chất đặc biệt, từ đó gây 
tổn thương mạch máu.

Những loại đậu phụ không nên ăn
Đậu phụ hơi chua
Nguyên liệu làm đậu phụ là đậu nành và 

nước, vì vậy bình thường đậu mới được sản xuất sẽ 
có mùi thơm của đậu nành. Tuy nhiên, vì thời hạn 
sử dụng của đậu phụ rất ngắn, những miếng đậu 
phụ đã qua thời hạn sử dụng sẽ nhanh chóng có mùi 
chua do quá trình lên men. Do đó, khi mua đậu phụ, 
nếu bạn có thể ngửi thấy đậu phụ có mùi chua gắt 
thì tốt nhất không nên mua.

Đậu phụ có nhiều lỗ trên miếng đậu
Đậu phụ tươi vừa làm rất mềm và không có 

quá nhiều lỗ trên miếng. Nếu được lưu trữ lâu trong 
tủ lạnh, đậu phụ bắt đầu sẽ xuất hiện nhiều lỗ. Đậu 
phụ càng có nhiều lỗ là đậu phụ càng được để lâu, 
bạn không nên mua nó.

Đậu phụ cảm thấy dính khi chạm vào
Chúng ta đều biết rằng nguyên liệu làm nên 

đậu phụ là đậu nành, loại hạt này rất giàu protein 
thực vật, thường có độ đàn hồi nhất định, đủ độ ẩm 
và rất mềm khi chạm vào.

Thời hạn sử dụng của đậu phụ rất ngắn, đặc 
biệt là vào mùa hè, nó có thể trở nên chua và dính 
sau một thời gian dài lưu trữ. Do đó, khi mua đậu 
phụ, nếu gặp loại đậu phụ này, bạn không nên mua 
nó, bởi đây có thể là đậu phụ đã để lâu trong một 
thời gian dài, bị hỏng.

Đậu phụ trông trắng
Trong tiềm thức của nhiều người, đậu phụ 

càng trắng thì càng mềm, nhưng thực tế lại ngược 
lại. Bởi vì đậu phụ được làm bằng cách trộn đậu 
nành với nước, về cơ bản không cần thêm quá 
nhiều thành phần khác vào đậu phụ, nên đậu phụ 
tươi sẽ có màu sắc chung là vàng nhạt.

Nếu thấy đậu phụ có màu trắng sáng bóng 
khi mua thì thành phần làm nên đậu phụ này có thể 
chứa một số hóa chất để làm trắng và kéo dài thời 
hạn sử dụng của đậu phụ. Do đó, tiêu thụ thường 
xuyên loại đậu phụ này sẽ gây ra các vấn đề nghiêm 
trọng cho sức khỏe con người. ■
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Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 16/1 đến 22/1/2023

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

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
N ă m  m ớ i  B ạ c h 

Dương cần mạnh mẽ và tự 
tin vào bản thân hơn. Chòm 
sao này cũng có sự chuẩn bị 
kỹ lưỡng về tiền bạc cho dịp 
Tết nên không có gì đáng lo 

ngại cả. Tuy nhiên bạn cũng nên biết cách để kiểm 
soát tốt túi tiền của mình nhé. Về tình cảm, Bạch 
Dương khả năng cao sẽ đón giao thừa cùng một 
nửa của mình. Những ai còn độc thân sẽ có một 
tuần tình duyên khá may mắn và những cuộc vui 
ngày Tết biết đâu bạn lại lọt vào mắt xanh của ai đó. 

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5) 
Kim Ngưu tuần 

này khá may mắn, chỉ cần 
bạn giữ tâm lý vui vẻ, tích 
cực thì rất nhiều niềm vui 
mỉm cười với bạn. Vận 

trình công việc cũng đã xảy ra một số vấn đề ảnh 
hưởng đến hiệu suất của bạn. Tuần này bạn cần lập 
kế hoạch để khắc phục vận công việc của mình. Về 
tài chính, cho dù không có khoản thưởng quá lớn 
nhưng bạn cũng không cần phải chi tiêu quá nhiều. 
Các khoản tiết kiệm và dự trữ trước đó cũng đã 
được lên kế hoạch để chi tiêu cho dịp Tết này rồi.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Tuần này, Song Tử 

cần điều chỉnh trạng thái 
tâm lý của mình, bạn 
không nên đưa ra những 
quyết định vội vàng. Bạn 

cần cẩn thận hơn mới đem đến kết quả tốt đẹp. Về 
tình cảm, sẽ là một tuần đào hoa rực rỡ với những 
người còn độc thân. Còn nếu bạn đã có nửa kia thì 
bạn sẽ cảm thấy cực kì hạnh phúc do bạn cũng 
được nửa kia chăm sóc. Về sự nghiệp, những ngày 
làm việc cuối cùng trong năm bạn sẽ gặp được quý 
nhân, họ sẽ đưa ra những lời chỉ dẫn hữu ích.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7)
Cự Giải nên lắng 

nghe tiếng nói trong lòng 
của mình nhiều hơn. 
Trong công việc, những 
ngày cuối năm sẽ rất bình 

yên giúp bạn có được một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn. Cự 
Giải không có cơ hội để thể hiện năng lực vậy nên 
bạn cần lập kế hoạch cho bản thân. Vận trình tài lộc 
khởi sắc giúp bạn thoải mái chi tiêu trong dịp Tết. 
Túi tiền của bạn cũng đang ở trạng thái lý tưởng 
nhờ những khoản lương thưởng cuối năm có được.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Trong chuyện 

tình cảm bạn rất lạc 
quan về những dự định 
trong tương lai của hai 
người. Tâm trạng gợi 
mở và phấn khích cũng 

đã khiến cho bạn có một tình cảm thăng hoa hơn. 
Sư Tử độc thân trong tuần này cũng có nhiều thời 
gian rảnh rỗi có thể mang đến cho bạn một cuộc 
hẹn đầu tiên. Tuần này bạn có ít cơ hội để phát triển 
sự nghiệp. Tình hình sức khỏe của bạn vẫn rất ổn 
định, thể lực và tinh thần luôn sáng suốt khiến cho 
bạn dù có bận rộn hay mệt mỏi đến đâu cũng cảm 
thấy khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó bạn nên dành 
thời gian để chăm lo cho ngôi nhà của mình nhé!

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Về tình duyên, 

Xử Nữ vốn là người 
khá rụt rè trong tình 
cảm, vì thế hãy để ý đến 
những người đang âm 

thầm quan tâm đến mình. Trong năm mới bạn cũng 
nên chấm dứt sự độc thân ngay thôi. Về sự nghiệp, 
nếu như bạn đang gặp khó khăn thì cũng không nên 
tự gồng mình lên để giải quyết mọi chuyện. Nếu có 
thể bạn hãy nhờ vả những người xung quanh, họ 
cũng sẽ sẵn sàng để giúp đỡ bạn. Tài chính của bạn 
đang có những bước tiến nho nhỏ vào cuối năm 
nay, tiền lương và thưởng cũng đủ để cho bạn sử 
dụng trong mùa Tết này. 

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Thiên Bình sẽ 

có được một tuần khá 
yên ổn. Những ngày 
làm việc cuối tuần khá 
bận rộn nhưng không 
thể làm cho bạn cảm 

thấy mệt mỏi vì tinh thần của bạn lúc nào cũng cảm 
thấy phấn chấn để chào đón thời gian nghỉ lễ trong 
tuần. Tình hình tài chính không mấy khả quan nên 
bạn cũng không dám mạnh tay để chi tiêu cho nhu 
cầu cá nhân, bạn chỉ nên mua sắm những thứ thật 
cần thiết. Bạn nên chăm sóc sức khỏe cẩn thận.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Những ngày cuối 

năm dù có bận rộn đến 
mấy bạn cũng nên dành 
một chút thời gian để lập 
kế hoạch và thực hiện 
theo. Vận tình cảm, nếu 
như bạn đang để ý ai đó sẽ 

nhận ra người đó có những suy nghĩ hoàn toàn khác 
với mình, đôi bên cũng rất khó tiến thêm một bước 
nữa. Bọ Cạp nên chú ý đến sức khỏe của bạn nhiều 
hơn, bạn cần nghỉ ngơi và tuân thủ một chế độ ăn 
kiêng để duy trì được một phong thái ổn định. Bạn 
hãy chú ý đến sự an toàn của mình nữa nhé!

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Tuần này sẽ là một 

tuần may mắn đối với Nhân 
Mã, bạn nhận được lời biểu 
dương và khen tặng của mọi 
người nên tinh thần rất phấn 
chấn và tự tin hơn rất nhiều. 

Về tình duyên, bạn cảm thấy khá thất vọng khi 
chuyện tình cảm không đi theo hướng mà bạn 
mong muốn. Tài chính hiện tại vẫn đang khá là dư 
dả. Cuối năm đủ loại thưởng xứng đáng cho công 
sức mà bạn bỏ ra trong suốt năm qua nên tinh thần 
của bạn cũng rất phấn chấn và vui vẻ. Tuy nhiên, 
trong tình cảm, Nhân Mã độc thân lại không mấy 
vui vẻ. Vì vậy bạn cần suy nghĩ tích cực hơn.

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Trong sự nghiệp, 

bạn cần đổi mới tư duy của 
mình để thể hiện được năng 
lực và giá trị của bản thân. 
Ma Kết luôn hy vọng mình 

có thể sử dụng tài chính một cách hợp lý và có kế 
hoạch hơn, thế nhưng có những việc không chi tiêu 
thì không được, điển hình là một vài hóa đơn mua 
sắm trong dịp Tết này. Các cặp đôi sẽ nảy sinh xung 
đột do sự khác biệt về tính cách và quan điểm. Hãy 
nhớ sự thông cảm và thấu hiểu cho nhau mới giúp 
cho mối quan hệ được dung hòa và bền chặt.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Về tình cảm, Bảo 

Bình độc thân sẽ thay đổi 
một số quan điểm trong 
việc tìm bạn đời của mình. 
Do vậy mà bạn cũng đã có 

được những cuộc gặp gỡ thú vị. Đường công danh 
của chòm sao này cần chú ý hơn, vì nếu như nghỉ 
Tết bạn sẽ rơi vào tình trạng lười biếng, chẳng 
muốn nghĩ đến công việc nữa. Nguồn thu nhập của 
bạn đang rất ổn định, thế nhưng bạn cũng không 
nên tiêu xài quá lãng phí. Bạn cần quan tâm một 
chút đến sức khỏe của mình trong tuần này.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Song Ngư làm việc 

gì cũng cần để ý, chú tâm 
vào hơn. Về phương diện 
tình cảm, Song Ngư độc 
thân đang thầm mến một ai 
đó. Bạn nhận ra rằng mình 
không thể hiểu được tâm ý 

của đối phương. Từ đó bạn do dự không biết mình 
có nên tiến một bước xa hơn hay không. Các cặp 
đôi lại cảm thấy khá băn khoăn, có lẽ hai người nên 
có thời gian để khẳng định lại cảm xúc của nhau. 
Nhắc nhở chòm sao này cần cân nhắc tới vấn đề tài 
chính bởi sẽ có nhiều khoản chi tiêu quà biếu, trang 
trí và chuẩn bị thực phẩm khiến bạn tiêu tốn kha 
khá. Hãy cố gắng lên lịch mua sắm cụ thể để tránh 
lãng phí và cân đối tài chính tốt nhất. ■ 
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Những huyền thoại bí ẩn 
về hồ nước sâu nhất thế giới

Xoay quanh hồ nước sâu nhất thế 
giới Baikal luôn có những truyền 
thuyết bí ẩn, chẳng hạn như câu 

chuyện về con rồng hung tợn, kho vàng của Đế chế 
Nga và đường hầm dẫn đến vùng đất vĩnh cửu.

Tảng đá Shaman nằm ở thượng nguồn 
sông Angara

Hồ Baikal ở Siberia của Nga là hồ nước lâu 
đời nhất và sâu nhất trên hành tinh của chúng ta. 
Suốt nhiều thế kỷ qua, người dân địa phương đã coi 
Baikal như chốn linh thiêng và truyền lại những 
câu chuyện bí ẩn cho các thế hệ sau.

Con rồng hung dữ
Tương tự hồ Loch Ness ở Scotland, Baikal 

cũng gắn liền một con “quái vật” Nessie của riêng 
mình và đó thực sự là một câu chuyện đáng sợ. 

Truyền thuyết kể rằng một con rồng nước 
trú ngụ ở Vịnh Mukhorsky, nơi ấm nhất của hồ 
nước này và thường xuyên kéo ngư dân xuống 
dưới nước. Một số người cho rằng nó giống như 
một con cá tầm khổng lồ với bộ mặt xấu xí.

Nhiều người lại khẳng định nó là một con 
quái vật thằn lằn có móng vuốt và gai nhọn chạy 
dọc lưng, trong khi những người khác tin rằng con 
quái vật này trông giống như một loài cá sấu cổ đại. 
Cách đây vài thế kỷ, người dân bản địa vẫn cúng tế 
lông thú, đồ trang sức và thức ăn, thậm chí cả máu, 
để quái vật không nổi giận.

Trên thực tế, vào thập niên 1980, các nhà 
nghiên cứu Liên Xô đã phát hiện được một vật thể 
chuyển động, dài khoảng 30 mét trong lòng hồ 
Baikal bằng thiết bị định vị bằng tiếng vang, nhưng 
họ không thể xác định rõ nó là thứ gì. Những người 
đam mê săn lùng quái vật Nga và nước ngoài hiện 
vẫn chưa có lời giải cho bí ẩn trên.

Kho vàng của Đế chế Nga
Một trong những bí ẩn lịch sử lớn chưa 

được giải đáp chính là câu chuyện về kho vàng của 
Đế quốc Nga biến mất sau năm 1917. 

Khi đó, đất nước rơi vào cuộc nội chiến 
giữa những người ủng hộ chế độ Nga hoàng (Bạch 
vệ) và những người ủng hộ chế độ mới (Hồng 
quân). Kho dự trữ vàng được chuyển từ trung tâm 
thủ đô đến tận Siberia.

Khi được tìm thấy năm 1919, hóa ra nhiều 
thùng bị đánh tráo thay bằng gạch. Khoảng 180 tấn 

vàng đã biến mất. Một số người tin rằng kho vàng 
của Đế quốc Nga đã chìm dưới hồ nước sâu nhất 
thế giới, khi con tàu chở vàng gặp sự cố trên tuyến 
đường sắt Circum – Baikal.

Nhiều lần, tàu lặn Mir trong quá trình thám 
hiểm đáy hồ Baikal đã tìm thấy dấu những chiếc 
hộp có tuổi đời hàng thế kỷ và thậm chí cả những 
thỏi vàng lấp lánh trên đó. Tuy nhiên, những cổ vật 
này không bao giờ được lấy lại do đáy hồ liên tục 
dịch chuyển.

Sông Angara
Đây có lẽ là truyền thuyết lãng mạn và phổ 

biến nhất về Baikal. Tổng cộng có khoảng ba trăm 
con sông và dòng suối chảy vào hồ Baikal, nhưng 
chỉ có một con sông duy nhất chảy ra là Angara. Đó 
là một trong những con sông chính của Siberia và 
trong truyện cổ xưa, Angara được coi là "con gái" 
của Baikal.

Người dân Serbia ví Baikal như một bá 
tước giàu có chuyên thu thuế từ các vùng đất xung 
quanh, còn cô con gái Angara là người hoàn trả lại 
tất cả. Cô ấy sở hữu một chiếc vòng cổ và giấu kín 
không cho ai xem vì muốn để dành nó cho người 
chồng tương lai của mình.

Sau này, Baikal thông báo quyết định gả 
con gái với tất cả các hiệp sĩ ở vùng lân cận. Người 
cha đã chọn chàng trai trẻ tên Irkut, mặc dù cô con 
gái lại đem lòng thích hiệp sĩ Yenisei. Nhưng lời 
của cha không được phép làm trái, ông nhốt cô lại. 
Cuối cùng, vào đêm trước lễ cưới, Angara bỏ chạy 
khỏi nhà, mang theo chuỗi vòng cổ.

Tại nơi cô gặp Irkut, bây giờ là thành phố 
Irkutsk, cô đã giật đứt chiếc vòng và ném hạt ngọc 
phân phát cho người dân. Và nơi cô gặp người 
thương Yenisei, chính là nơi con sông Angara chảy 
vào sông Yenisei.

Truyền thuyết kể rằng cô gái Angara không 
bao giờ trở về nữa khiến người cha không khỏi nhớ 
thương. Ông đã khóc đến tận khi trút hơi thở cuối 
cùng và nước mắt của ông đã biến thành hồ Baikal. 
Và Angara trở thành con sông duy nhất chảy ra 
khỏi Baikal, tựa như cô gái chạy trốn đi tìm người 
thương.

Thế giới khác
Baikal là hồ sâu nhất thế giới và người dân 

Serbia đã biết điều này từ trước khi có kết luận 
khoa học chính thức. 

Những câu chuyện cổ xưa kể lại rằng ở 
dưới hồ là một vực thẳm không đáy dẫn đến một 
đại dương rộng lớn hoặc một thế giới khác. Ở phía 
trên vực thẳm này có một xoáy nước mạnh, cuốn 
tàu thuyền đi ngang qua vào một vùng không gian 
khác.

Lần đầu tiên người ta có thể tính toán độ 
sâu của hồ vào là những năm 1930 và sau đó cập 
nhật liên tục. Hóa ra độ sâu trung bình của hồ 
Baikal là 740 mét, nhưng ở đáy có vô số khe nứt, 
đặc biệt là một nơi sâu đến 1642 mét, được cho là 
“vực thẳm không đáy” trong truyền thuyết. Tuy 
nhiên, đó đơn thuần là một điểm đứt gãy kiến tạo.

Các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về 
niên đại của hồ Baikal. Theo lý thuyết chính, hồ 

nước này đã tồn tại khoảng 25 - 35 triệu năm, 
nhưng một số chuyên gia lại tính toán nó chừng 
150.000 năm và 8.000 năm tuổi. 

Được biết, con người bắt đầu sống xung 
quanh hồ này từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. 
Mặc dù xuất thân từ những dân tộc khác nhau 
nhưng họ đều gọi hồ nước bằng những cái tên khá 
giống nhau.

“Bai” trong nhiều ngôn ngữ có nghĩa là 
“tuyệt vời, to lớn”. Trong tiếng của người Buryat, 
“Baigal-dalai” có nghĩa là “khối nước lớn, giống 
như biển”. 

Trong tiếng Yakut, “baihal”, “baig'al” có 
nghĩa là “vùng nước sâu, lớn”. Một truyền thuyết 
khác cho rằng hồ Baikal được hình thành trên một 
ngọn núi lửa và tên của nó có nghĩa là "Đứng trên 
lửa". ■

Trái đất chứa được bao 
nhiêu người?

Theo các nhà khoa học, cách đây 300 
nghìn năm khi người Homo sapiens 
bắt đầu xuất hiện, tổng dân số trên 

thế giới chỉ từ 100 đến 10 nghìn người.
Hiện nay, Trái đất của chúng ta có gần 8 tỷ 

người. Câu hỏi đặt ra là Hành tinh xanh có thể chịu 
đựng dân số là bao nhiêu?

Theo nhà khoa học Joel E. Cohen, người 
đứng đầu Phòng thí nghiệm Dân số tại ĐH 
Rockefeller và ĐH Columbia ở thành phố New 
York, Mỹ, từ khi loài người xuất hiện, phải mất 
khoảng 35 nghìn năm dân số Trái đất mới tăng gấp 
đôi.

Sau khi nền nông nghiệp ra đời, từ 15 đến 
10 nghìn năm trước - thời điểm có từ 1 triệu đến 10 
triệu cá thể trên Trái đất, phải mất 1.500 năm để 
dân số loài người tăng gấp đôi. Đến thế kỷ 16, thời 
gian để dân số tăng gấp đôi giảm xuống còn 300 
năm. Và đến đầu thế kỷ 19, chỉ còn mất 130 năm.

Từ năm 1930 đến năm 1974, dân số Trái đất 
tăng gấp đôi một lần nữa, chỉ trong 44 năm. Nhưng 
liệu dân số loài người có tiếp tục tăng với tốc độ 
này không? Và có giới hạn nào cho số lượng con 
người mà hành tinh của chúng ta có thể chịu đựng 
hay không?

Vào năm 1679, nhà khoa học Antoni van 
Leeuwenhoek, người phát minh ra kính hiển vi, dự 
đoán Trái đất có thể chứa được 13,4 tỷ người. 

Ông tính toán rằng, Hà Lan chiếm 1 phần 
trong 13.400 đất đai có thể sinh sống trên hành tinh 
của chúng ta, do đó lấy dân số 1 triệu người của Hà 
Lan nhân với 13.400. Còn Cohen, sau hơn 40 năm 
đã thu thập được 65 bản ước tính khả năng chịu 
đựng của Trái đất, từ 1 tỷ đến hơn 1 nghìn tỷ người.

Các kỹ sư ban đầu thường sử dụng thuật 
ngữ “khả năng chịu đựng” để mô tả lượng hàng hóa 
mà một con tàu có thể chứa. 

Vào thế kỷ 19, các chuyên gia về động vật 
hoang dã đã sử dụng thuật ngữ này trong quản lý 
bầy đàn, trước khi các nhà khoa học áp dụng khái 
niệm trên vào sinh thái học để mô tả quần thể tối đa 
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của một loài mà một môi trường sống có 
thể hỗ trợ.

Theo Cohen, trong một môi trường sống, 
một quần thể sẽ vẫn ổn định, nếu tỷ lệ sinh và tử 
bằng nhau. Nhưng những thay đổi về môi trường, 
chẳng hạn như ô nhiễm hoặc bệnh tật, có thể làm 
tăng hoặc giảm khả năng chịu đựng của môi trường 
sống.

Cohen giải thích, khi nói đến dân số, “khả 
năng chịu đựng” phụ thuộc vào những ràng buộc tự 
nhiên và sự lựa chọn của con người”. Ví dụ, những 
hạn chế về tự nhiên bao gồm khan hiếm lương thực 
và sự khắc nghiệt của môi trường.

Các lựa chọn của con người bao gồm các 
mối tương tác giữa kinh tế và văn hóa, chẳng hạn 
như cách chúng ta sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, 
cũng như tỷ lệ sinh, tuổi thọ trung bình và di cư.

Theo Max Roser, Giám đốc Chương trình 
Oxford Martin về Phát triển Toàn cầu ở Vương 
quốc Anh, các quốc gia có thu nhập cao, nơi phụ nữ 
được tiếp cận nhiều hơn với giáo dục và kế hoạch 
hóa gia đình, thường có tỷ lệ sinh thấp hơn và quy 
mô gia đình nhỏ hơn so với các quốc gia có thu 
nhập trung bình và thấp. 

Nói cách khác, có thể có giới hạn về số 
lượng người mà Trái đất hỗ trợ, nhưng chúng ta 
không biết chính xác con số đó là bao nhiêu. Nó 
thay đổi dựa trên cách chúng ta sản xuất, tiêu thụ và 
quản lý tài nguyên của mình.

“Tương lai dân số thế giới được thúc đẩy 
bởi sự kết hợp giữa sinh tồn và sinh sản” - Patrick 
Gerland thuộc Bộ phận Dân số Liên Hợp Quốc, nói 
với Live Science. 

“Nếu thế giới có tỷ lệ bình quân hai con trên 
một cặp vợ chồng thì chúng ta có thể tiếp tục duy trì 
quy mô dân số ổn định hoặc ít hơn. Khi đạt con số 
nhỏ hơn hai từ thế hệ này sang thế hệ khác, dân số 
sẽ co lại hoặc suy giảm. Nếu trên mức đó và tuổi 
thọ cao thì dân số sẽ tăng lên”.

Nhiều quốc gia có thu nhập thấp trên thế 
giới thường có tỷ lệ sinh cao và quy mô gia đình 
lớn, nhưng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cũng cao và 

tuổi thọ thấp.
Tuy nhiên, ông Gerland cho rằng “tại nhiều 

quốc gia đã đạt đến giai đoạn phát triển văn hóa 
kinh tế - xã hội nhất định, mỗi cặp vợ chồng chỉ hai 
con hoặc ít hơn”. Điều này có nghĩa là chăm sóc y 
tế tốt giúp tăng tuổi thọ, đồng nghĩa với gia tăng 
dân số. Xu hướng này cũng xảy ra ở các quốc gia có 

tỷ lệ sinh giảm.
Tăng trưởng dân số toàn cầu đạt đỉnh vào 

những năm 1960 và đã chậm lại kể từ đó. Năm 
1950, tỷ lệ sinh trung bình là 5,05 trẻ em trên một 
phụ nữ, theo Bộ phận Dân số của Liên Hợp Quốc.

Vào năm ngoái, tỷ lệ này đã giảm xuống 
còn 2,44 trẻ em trên một phụ nữ. “Hiện nay, sự 
đồng thuận của giới khoa học là dân số thế giới sẽ 
đạt đỉnh vào cuối thế kỷ này”, như Gerland giải 
thích.

Dân số thế giới được dự đoán sẽ đạt 10,4 tỷ 
người vào những năm 2080 và duy trì ở mức đó cho 
đến năm 2100. Nhưng vị chuyên gia của Liên Hợp 
Quốc nhấn mạnh rằng, các nhà nhân khẩu học càng 
nhìn vào tương lai thì các dự đoán, dự báo của họ 
càng trở nên không chắc chắn.

Số người mà Trái đất có thể hỗ trợ không 
phải là một con số cố định. Cách con người sản 
xuất và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng 
đến cách môi trường của chúng ta có thể duy trì các 
quần thể trong tương lai. 

Theo Gerland, khi nói đến khả năng chịu 
đựng, đó là vấn đề của phương thức sản xuất, 
phương thức tiêu dùng, ai có quyền tiếp cận cái gì 
và bằng cách nào.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
Proceeding of the National Academy of Sciences 
cho thấy, nếu dân số Hoa Kỳ chuyển sang chế độ ăn 
chay, vùng đất thay vì được sử dụng để trồng trọt 
làm thức ăn chăn nuôi, sản xuất thịt, sẽ được canh 
tác và nuôi sống thêm 350 triệu người. ■

“Nghĩa địa lốp xe” lớn nhất 
thế giới được tái chế, biến thứ 
bỏ đi thành “vàng đen mới”

Ở
 Kuwait, khoảng 42 triệu lốp xe cũ đã 
đi hết vòng đời được đưa đến “nghĩa 
địa lốp xe”. Diện tích của khu vực 

này lớn đến nỗi có thể nhìn thấy nó từ ngoài không 
gian.

Khu vực Sulaibiya (Kuwait) được biết đến 
là nghĩa địa lốp xe với hàng triệu lốp xe cũ được 
mang về đây và xử lý. Chính phủ Kuwait bắt đầu 
tạo ra nghĩa địa lốp xe từ khoảng 30 năm trước để 
giải quyết vấn đề lốp xe cũ đã qua sử dụng.

Mỗi năm, những cái hố khổng lồ sẽ được 
đào trên sa mạc và trở thành "nơi yên nghỉ" của 
hàng triệu chiếc lốp xe cũ. Chúng đã tích tụ ở đó 
trong suốt hai thập kỷ qua. Đặc biệt, những chiếc 
lốp được chuyển đến không chỉ có xuất xứ trong 
nước mà còn được “nhập khẩu” từ các quốc gia bên 
ngoài.

Diện tích của khu nghĩa địa này lớn đến nỗi 
có thể nhìn thấy nó từ ngoài không gian. Hiện tại 
đang có khoảng 4 công ty được trả tiền để phụ trách 
việc đưa lốp xe đến đây. 

Kể từ năm 2012-2020 đã xảy ra 3 vụ cháy 
lớn tại bãi phế liệu này, các cột khói có thể nhìn 
thấy từ vệ tinh. Các đám cháy này được mô tả như 
một thảm họa về môi trường và gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe.

Khi xảy ra cháy, khói từ lốp xe tạo ra chất 
dioxin và nhiều chất độc khác. Nếu vô tình hít vào, 
con người có nguy cơ bị ung thư, hen suyễn và 
nhiều bệnh lý khác. Những tác hại này khiến nhà 
chức trách quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ quyết 

định đóng cửa vĩnh viễn nghĩa địa lốp xe này.
Hiện nay, chính phủ Kuwait quyết định 

biến nghĩa địa lốp xe này trở thành khu dân cư có 
quy mô 25.000 hộ dân. Bên cạnh đó, hơn 42 triệu 
lốp xe tại đây cũng được vận chuyển đến trung tâm 
tái chế để chúng được biến thành gạch cao su.

Theo báo cáo, nếu xử lý lốp xe bằng 
phương pháp đốt truyền thống, trung bình một lốp 
xe autor sẽ tạo ra 2 gallon dầu khi bị đốt cháy sẽ gây 
ô nhiễm môi trường trầm trọng. Do đó, chính phủ 
quốc gia vùng vịnh quyết định mời một đơn vị 
chuyên biệt có tên EPSCO Global General 
Trading để xử lý.

“Nhà máy đang giúp ích cho xã hội bằng 
cách làm sạch những chiếc lốp xe cũ bị vứt bỏ và 
biến chúng thành các sản phẩm tiêu dùng”, bà Alaa 
Hassan, CEO của EPSCO, cho biết.

Công ty này sẽ tiến hành phân loại, cắt nhỏ 
và biến lượng lốp xe phế liệu ở Sulaibiya thành 
những tấm lót sàn. Điều này không chỉ giúp ngăn 
chặn việc tích tụ rác có hại cho hành tinh mà còn có 
thể biến thứ bỏ đi như lốp xe trở thành “vàng đen 
mới” và mang lại cho nó “cuộc sống thứ hai”.

Lốp autor cũ đã được chứng minh là một 
nguyên liệu thô phổ biến để làm đường xá và các cơ 
sở hạ tầng khác. Đây được xem là “vàng đen mới” 
tại Kuwait - nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ tư trong 
OPEC.

Hàng ngày, những chiếc lốp xe tại nghĩa 
địa Sulaibiya sẽ được vận chuyển đến trung tâm tái 
chế ở al-Salmi với đội xe tải lên đến 500 chiếc. 
Theo đó, sẽ có khoảng 3 triệu lốp xe được tái chế 
mỗi năm. Các phụ phẩm trong quá trình tái chế này 
cũng được xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Công ty này cũng đang có kế hoạch mở một 
nhà máy có thể tiêu hủy lốp xe thông qua nhiệt 
phân. Dầu phế phẩm từ quy trình này có thể được 
sử dụng trong các lò công nghiệp như tại các nhà 
máy xi măng. ■
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Niềm hối tiếc muộn màng

Một năm có mười hai ngày phép, 
bạn thường làm gì? Mười hai 
ngày phép của tôi thường là 

những dịp tắm biển, nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Khi đã chán những chuyến đi theo cùng 

một khuôn thước ấy, tôi bắt đầu chọn một chuyến 
đi khám phá vùng núi rừng bằng xe máy cùng đám 
bạn vừa quen trên mạng. 

Tôi gặp Quỳnh trong chuyến đi đầu tiên ấy. 
Trông Quỳnh ngồ ngộ khi tóc dài quá nửa lưng, để 
xõa dịu dàng ngồi trên xe Suzuki. Một hình ảnh trái 
ngược khiến người ta phải dừng mắt. Chỉ vậy rồi 
không nghĩ ngợi gì hơn, bởi hoa đã có chủ, Quỳnh 
ngồi dựa sau lưng Tùng, phó ban tổ chức cuộc du 
xuân này.

Trong khi Tùng với vai trò ban tổ chức bận 
rộn nhiều công việc không tên thì Quỳnh say mê 
chụp hết thảy cỏ cây hoa lá trên đường đi. Em khoe 
Tùng một khoảnh khắc khói lam chiều bay lên từ 
nhà sàn nằm lọt giữa những vòm hoa mận trắng. 
Tùng có điện thoại, mải nói chuyện, chẳng buồn 
ngó qua. Tiện thể thấy tôi ngồi một mình gần đó, 
Quỳnh chìa máy cho tôi: 

- Anh xem đẹp không?
- Những hình ảnh như thế này không phải 

ai cũng có cơ hội gặp và chụp được. 
Nghe tôi tỏ ý đồng tình, Quỳnh lần lượt 

khoe những bức hình khác. Hình một em bé 
H’Mông mắt tròn xoe, áo thổ cẩm rực rỡ nép mình 
bên gốc đào đang nở lứa hoa cuối mùa. Hình những 
nhành hoa cải trắng dịu dàng ngậm đầy sương... 
Tôi ngầm đoán tay máy này hẳn là cô gái đa cảm.

Lần thứ hai tôi gặp Quỳnh tình cờ ở rạp 
chiếu phim miễn phí những tác phẩm kinh điển 
vượt thời gian. Rạp vắng nên không khó để chúng 
tôi lập tức nhận ra nhau. Quỳnh nheo mắt: 

- Gần một năm không gặp. Anh vẫn đi một 
mình à?

Tôi gật đầu. Quỳnh bảo: 
- Em ngồi cạnh anh cho vui - Chẳng thấy 

vui đâu khi gần suốt bộ phim, chỉ thấy nét trầm tư u 
uẩn trên gương mặt Quỳnh.

Kể ra, “Những cây cầu quận Madison” mà 
chúng tôi cùng xem chưa bao giờ là bộ phim để có 
thể tìm thấy niềm vui. Gần cuối phim, khi vai nữ 
chính đi bên cạnh chồng mà gặp lại người tình, hai 
người nhìn nhau trong xót xa, tôi nghe tiếng sụt sịt, 
vô tình nhìn qua thấy khuôn mặt của Quỳnh loa lóa 
nước mắt.

- Tùng không đi cùng em à?
- Tụi em chia tay rồi, anh à!
Khi ra khỏi rạp, tôi vô tình chạm vào nỗi 

buồn của Quỳnh. 
- Đám bạn nói em là người yêu dài hạn nhất 

của Tùng. Những mối tình khác đều ngắn hạn. Hầu 
hết mỗi chuyến đi chơi là một người mới. Em đi với 
Tùng năm bảy chuyến, cả hai năm nay rồi. Nhưng 
em phải dừng lại vì em không thuộc về Tùng, 
không thuộc về những chuyến đi. 

Khi nói ra sự so bì ấy, dù cười tươi nhưng 
tôi thấy mắt Quỳnh vẫn ướt. Chẳng lẽ dư âm bộ 
phim buồn kéo dài đến vậy ư?

Đúng ra, một người phụ nữ nhẹ nhàng, đa 
cảm như Quỳnh không nên và không thể tìm chỗ 
dựa ở Tùng, anh chàng lấy nick Ngựa Hoang trong 
đám ham hố những chuyến đi khám phá đường dài. 
Điều ấy, khi Quỳnh đã là người yêu của tôi, sau là 
vợ của tôi, tôi có nhắc tới. Quỳnh cười, má lúm 
đồng tiền, mắt tươi cười hạnh phúc: 

- Chẳng quan trọng gì nữa, vì ngay bây giờ 
em đã có chỗ dựa đích thực.

Cưới Quỳnh, tôi phải vượt qua rào cản rất 
cao của mẹ. Không có chuyện gì tôi giấu mẹ, từ 
chuyện quen Quỳnh trong một chuyến đi khám phá 
núi rừng, chuyện Quỳnh chia tay người yêu và yêu 
tôi... 

Mẹ tôi, mẫu người phụ nữ luôn vun vén cho 
gia đình, một đời bà chưa biết chuyến đi nào cách 
nhà ba mươi cây số, dĩ nhiên cực lực phản đối cô 
con dâu có “chân ngựa”, từ mà mẹ gán cho những 
người ham đi du lịch, khám phá. 

Nhưng khi tôi gân cổ cãi: 
- Mẹ chỉ có thể góp ý, chứ không thể quyết 

định. Vì con lấy vợ cho con chứ không phải cho mẹ 
- Mẹ choáng váng mặt mày, xuôi theo mọi chuyện 
trong một tâm trạng đầy buồn phiền.

Chỉ gần một năm sau khi về làm dâu, 
Quỳnh đã thành công trong việc lấy lòng mẹ. 
Nhiều khi mẹ tỏ rõ thái độ bênh vực Quỳnh trước 
mặt tôi, khiến tôi ngoài mặt tỏ ra cau có nhưng 
trong lòng lại vui phơi phới. Mẹ bắt đầu giục chúng 
tôi sinh con. 

- Mẹ biết hai đứa còn trẻ, thích hưởng thụ. 
Nhưng đừng ích kỷ, sợ sinh con xong bị làm phiền 
thì yên tâm, đã có mẹ nuôi cho. 

Khi mẹ nói câu ấy, cả tôi và Quỳnh đều thấy 
có gánh trách nhiệm đè lên vai. Quả thực, chúng tôi 
không thể thanh minh với mẹ rằng không phải vì sợ 
trách nhiệm mà chẳng hiểu vì sao đã thả hoài vẫn 
chưa đậu.

Sau nhiều cuộc đấu tranh, có cả khóc lóc, 
năn nỉ, tôi đồng ý theo Quỳnh vào một phòng khám 
hiếm muộn nằm kín đáo, sâu trong hẻm. Chủ 

phòng khám là chị Hoài, một người quen cũ Quỳnh 
chưa từng nhắc tới. Mọi ngại ngần trong tôi bay 
biến hết khi khá nhiều cặp vợ chồng tuổi trên dưới 
ba mươi đang có mặt ở đây ngồi chờ khám. Quỳnh 
nói nhỏ vào tai tôi: 

- Anh thấy chưa, bây giờ môi trường khắc 
nghiệt, công việc căng thẳng, hiếm muộn ở tuổi 
mình là chuyện bình thường - Tôi gật đầu đồng 
thuận, bắt gặp bao nhiêu ánh nhìn mòn mỏi từ 
những ông bố bà mẹ tương lai khác, tự nhủ, tâm 
trạng mình không sớm thì muộn cũng sẽ mỏi mệt rã 
rời như họ.

May mắn là chúng tôi chỉ ghé phòng khám 
ấy một lần. Quỳnh đưa về một đống thuốc bổ, bảo 
của chị Hoài kê đơn, chỉ cần uống thuốc một thời 
gian, khi sức khỏe dồi dào thì sẽ có em bé. Mỗi 
đêm, tôi đều đặn lấy thuốc uống cho cả vợ lẫn 
chồng. Bốn tháng sau, Quỳnh hoan hỉ báo tôi, đèn 
đỏ đã tắt, con của chúng tôi đang thành hình.

Khỏi phải nói cả mẹ và vợ chồng tôi đều vui 
đến mức nào. Mẹ háo hức đặt ngay tên Đậu Đen 
cho đứa bé mà chưa ai biết được giới tính. Mẹ nói 
nó sẽ mát ngọt như món chè đậu đen. Đó là món ăn 
tôi thích nhất từ nhỏ tới lớn.

Ngày Quỳnh trở dạ, mẹ và tôi đứng ngoài 
hành lang bệnh viện, mồ hôi đầm đìa. Khi tiếng 
khóc của Đậu Đen cất lên, niềm vui vỡ òa ra như có 
thể cầm nắm được. Mẹ ôm lấy tôi, mặt tràn đầy sự 
mãn nguyện: 

- Giờ thì mẹ có chết cũng vui lòng.
Chẳng biết câu nói của mẹ có phải điềm 

báo gở hay không, một tuần sau ngày Đậu Đen ra 
đời, mẹ tôi trượt chân ngã trong nhà tắm và qua đời. 
Bà ra đi với vẻ mặt tươi tắn như đang chìm trong 
giấc ngủ ngàn thu...

Đậu Đen có nước da ngăm đen, không 
giống với da tôi và Quỳnh đều trắng. Nó có mái tóc 
xoăn, càng lớn càng xoăn quắn vào nhau trông thật 
ngộ. Những lúc chỉ có hai vợ chồng, tôi trêu 
Quỳnh: 

- Hay là giống như phim Hàn Quốc, con 
nhà đại gia nào lạc vô nhà mình, còn con mình giờ 
đang ở nhà người ta? - Quỳnh nghiêm giọng: 

- Anh đừng nói bậy - Từ đó tôi không đùa 
nữa.

Nhưng bà con họ hàng bên nội thì không 
thôi gièm pha vì trên người thằng bé có tìm mòn 
mắt cũng không ra một nét nào giống tôi. Có bà cô 
còn gọi thẳng tôi ra một góc trong ngày giỗ đầu của 
mẹ, khẳng định chỉ có mù mới không nhìn ra là 
thằng bé chẳng có chút gì hao hao tôi chứ đừng mơ 
tới chuyện giống. Bà còn huỵch toẹt ra:

- Có khi cháu là một... con lừa bị nắm đầu 
lôi đi mà không biết - Tôi nổi giận, trừng mắt lên 
nhìn bà, khiến bà hạ giọng: 

- Tại người ta nói ra nói vào nhiều quá, cô 
nhức tai mới nhắc cháu đấy thôi.

Khi bà cô đi ra nhà sau, tôi bắt gặp Quỳnh 
đứng bên kia chân cầu thang. Có vẻ Quỳnh đã nghe 
hết mọi việc, mặt đầy nét âu lo. Thái độ ấy của 
Quỳnh bỗng khiến tôi ngờ vực, dù trước đây tôi 
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chưa bao giờ nghi ngờ Quỳnh điều gì. Kể 
cả khi Quỳnh đến với tôi không còn trong trắng vì 
đã trao cho Tùng thứ quý nhất của mình trong lần đi 
du lịch năm đó, nơi tôi gặp Quỳnh lần đầu.

Tôi quyết định đưa một nhúm tóc của Đậu 
Đen đến trung tâm thử ADN. Dọc đường đi, tôi 
cười thầm trong bụng, nghĩ tới cảnh khi cầm tờ 
giấy xác định Đậu Đen cùng huyết thống với tôi, 
hẳn bà cô và những người nhiều chuyện sẽ tắt ngay 
câu chuyện về sự thủy chung của Quỳnh. Tôi tin 
Quỳnh, nhưng niềm tin ấy chẳng thể giá trị bằng 
giấy trắng mực đen xác chứng.

Nếu có một nơi nào đàn ông có nhiều tâm 
trạng nhất thì tôi nghĩ đó chính là trung tâm ADN 
này. Nằm trên một con đường nhỏ ít ai biết tên 
nhưng bao nhiêu phận đời vẫn vào ra nơi đó. Khi 
tôi bước vào sân trung tâm, những hàng ghế xếp 
kín khoảng sân nhỏ đã chật kín người. 

Nhìn những chiếc ghế đen bóng vì quá 
nhiều người ngồi lên, tôi có chút chạnh lòng. Vài 
giây chạnh lòng của tôi đột ngột thức tỉnh khi một 
người phụ nữ khoảng ba mươi òa khóc và chạy 
thẳng ra cổng. Phía sau chị, đứa trẻ tuổi lên bốn 
mếu máo và người đàn ông mắt hằn lên ánh đỏ 
quạch.

Sau khi gửi mẫu tóc hai cha con lại, tôi ra 
khỏi trung tâm với một tâm trạng khác. Những câu 
chuyện, những gương mặt trong không gian chật 
chội, đông đúc của trung tâm này khiến tôi ngờ vực 
hết thảy, kể cả điều tôi vẫn tin tuyệt đối là tình yêu 
và sự thủy chung của Quỳnh. 

Những ngày sau đó, tôi đặt ra hai giả thiết, 
nếu là đúng thì kết quả có càng sớm càng tốt, nếu 
không đúng thì giá như có một lỗi gì đó ở mẫu tóc 
của hai cha con và cho kết quả không thể chính xác. 
Dĩ nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ đến đó kiểm chứng 
lần hai để lại mang về một tâm trạng hoang mang 
cực độ như bây giờ. Tôi không chịu nổi khi nghĩ 
nếu thằng bé hằng đêm vẫn cưỡi ngựa trên lưng 
mình lại là kẻ khác họ.

Nhưng ADN không biết nói dối và cũng 
không biết an ủi. Đậu Đen và tôi không cùng huyết 
thống, không liên quan gì nhau. Khi nhận kết quả 
ấy, mặt tôi bừng bừng đổ lửa, cảm nhận rõ máu 
nóng đang chảy rần rật trong từng vi mạch. 

Tôi rùng mình và có cảm giác lợm mửa khi 
nghĩ tới Quỳnh, người đàn bà mà tôi từng bỏ qua 
những sai lầm, người mà tôi luôn tin bằng niềm tin 
tuyệt đối vào sự thủy chung... Hóa ra mọi chuyện 
đúng như bà cô tôi dự đoán.

- Cô nói đi, tại sao cô lừa tôi?
Tôi gào lên khi thấy Quỳnh đang tập thể 

dục trên sân thượng. Sau câu nói ấy, tôi thấy mặt 
Quỳnh biến sắc. Chưa thể hoàn hồn để kịp hiểu ra 
chuyện gì, Quỳnh cứ đứng trân người chịu trận 
những cái tát như trời giáng của tôi. Khi nhìn thấy 
tờ giấy trên tay tôi, Quỳnh mím môi, nước mắt lã 
chã: 

- Anh ơi, nghe em nói đã...
Tôi còn muốn nghe gì nữa khi sự thật hiển 

nhiên đến thế. Đậu Đen mà tôi nâng niu, mà mẹ tôi 

mãn nguyện nói “có chết cũng vui lòng” hóa ra lại 
mang dòng máu khác. Tôi văng ra những lời lẽ độc 
địa nhất, rủa Quỳnh chết đi cho khuất mắt. Và khi 
tôi không kìm được những cái tát của trận đòn thứ 
hai xuống mặt Quỳnh thì cô né người, không tiếp 
tục chịu đựng. Trước mắt tôi, Quỳnh chới với ngã 
ra sau. Thành lan can quá thấp không đỡ nổi khiến 
Quỳnh rơi khỏi sân thượng.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng mẹ vợ kêu thất 
thanh. Bà đang tưới cây trước sân nhà. Khi tôi hốt 
hoảng chạy xuống đất, máu từ miệng, mũi Quỳnh 
đổ dài xuống cả cằm và cổ. Quỳnh nhìn tôi bằng 
đôi mắt sầu thảm, nói đứt quãng: 

- Xin anh bỏ qua cho em... Xin anh hãy nuôi 
con... - Rồi cô từ từ khép mắt. Mẹ vợ gào lên và 
ngất lịm. Tôi bấn loạn gọi xe cấp cứu nhưng không 
còn kịp nữa. Quỳnh đã chết ngay trong sân nhà.

Mẹ Quỳnh khai, lời cuối cùng Quỳnh nói 
với bà là đang tập thể dục thì trượt chân. Những lời 
chứng ấy khiến tôi không gặp rắc rối gì với pháp 
luật. Nhưng mẹ vợ dường như đoán ra điều gì. Bà 
nói: 

- Thôi con, nghĩa tử là nghĩa tận.
Cái chết của Quỳnh không san bằng nỗi 

hận trong tôi. Lấy lý do Đậu Đen cần một nơi yên 
tĩnh để nghỉ ngơi, tôi gợi ý mẹ Quỳnh đưa thằng bé 
về hẳn nhà ông bà. Chỉ ít lâu sau tuần 49 ngày của 
Quỳnh, tôi xin chuyển công tác vào Sài Gòn.

Sau cái chết của Quỳnh, tôi chưa động đến 
người Đậu Đen lần nào. Lòng tôi khép lạnh với cả 
Quỳnh lẫn đứa bé, như thể chính nó cũng mang 
một tội lỗi không thể thứ tha vậy...

Hằng, vợ mới của tôi, người giúp tôi vượt 
qua những nỗi buồn, lần thứ tư đề nghị sinh em bé. 
Dù chuyện cũ đã qua lâu nhưng tôi vẫn chưa thể 
bình thường để nghĩ tới chuyện sinh con. Tôi vẫn 
nhớ lần ghé ngang nhà mẹ vợ cũ chào bà để vào Sài 
Gòn, Đậu Đen cứ nhìn theo tôi với ánh mắt ràn rụa 
nước: 

- Ba ơi... cho con theo với! - Nhận cái lắc 
đầu của tôi, nó chỉ biết quệt nước mắt trên má: 

- Ba nhớ viết thư cho con nha ba... - Vẻ mặt 
của thằng bé, dù không ruột thịt cũng khiến tôi xót 
cả lòng.

Lần thứ hai tôi lại vào khoa hiếm muộn 
cùng vợ. Không ngại ngần như lần đầu cùng 
Quỳnh, tôi chủ động hơn khi đi với Hằng. Vài ngày 
sau, Hằng đưa tôi tinh dịch đồ: 

- 2% di chuyển chậm anh ạ, bác sĩ nói hết 
hy vọng, kết luận anh bị vô sinh. Có thể lúc bé anh 
bị bệnh gì đó nên đã ảnh hưởng tới việc có con. 

Nghe Hằng giải thích, tôi bấn loạn nghĩ tới 
trận sốt kéo dài khi mắc quai bị lúc bé, càng điên 
cuồng hơn khi nghĩ tới Quỳnh. Có thể nào trong lần 
đi khám trước, Quỳnh đã giấu tôi điều này. Và để 
không chạm vào tự ái của tôi, bằng cách nào đó, để 
có Đậu Đen?

Tôi bay về quê ngay trong ngày. Tôi chỉ 
mong nhanh tới 4 giờ chiều, khi phòng khám của 
chị Hoài mở cửa để tìm gặp chị. Tôi tự trách mình 
lúc trước sao ngu ngốc không đi tìm chị để có thể 

biết sự thật và biết đâu đã tránh được cái chết oan 
uổng của Quỳnh khiến tôi day dứt suốt năm năm 
nay.

Không phải chỉ một phần sự thật. Chị Hoài 
đã cho tôi biết tất cả sự thật mà tôi chưa bao giờ 
hình dung.

Đúng là theo kết quả khám nghiệm của chị 
Hoài, tôi không có khả năng có con. 

- Chính chị dẫn Quỳnh sang trung tâm thụ 
tinh ống nghiệm bên bệnh viện A. Em có thể qua đó 
gặp bác sĩ Phong, xin tìm hồ sơ kiểm chứng.

Tôi biết chị Hoài đang trách tôi rất nhiều. 
Nhưng mọi lời lẽ đã trở nên vô ích. 

- Vợ em yêu cầu chị giữ kín bí mật này. Cô 
ấy cứ sợ làm em tổn thương mà cô ấy thì quá muốn 
làm mẹ... Chừng đó năm không thấy liên lạc, chị cứ 
nghĩ vợ chồng em đang hạnh phúc...

Khi tiễn tôi khỏi phòng khám, chị Hoài rút 
khăn giấy lau vội những dòng nước mắt. Tôi tìm 
đến bác sĩ Phong, cứ mong mọi chuyện không 
đúng như chị Hoài nói, có thể có sự nhầm lẫn nào 
đó.

Nhưng thêm một lần nữa, tôi thấy mình 
như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm, khi bác sĩ 
Phong đưa bộ hồ sơ của Quỳnh cho tôi xem. Tôi 
nức nở như một đứa trẻ trước mặt vị bác sĩ già đang 
nhìn mình với cặp mắt nhân từ, đầy chia sẻ.

Ngay lập tức, tôi quay về đi tìm Đậu Đen và 
mẹ vợ. Tôi chỉ muốn kể tất cả với mẹ để xin mẹ cho 
tôi nhận lại Đậu Đen. Đó là cách duy nhất tôi có thể 
làm để đền bù cho con và chuộc lỗi với Quỳnh.

Thế nhưng nhà xưa đã đổi chủ, chẳng còn 
tung tích gì về bà cháu Đậu Đen. Có vài lần tôi gửi 
tiền về cho hai bà cháu, nhưng gửi mà không xuất 
phát từ tình yêu thương nên khi bị bưu điện trả lại, 
tôi cũng không bận tâm tìm hiểu cho rõ ngọn 
ngành.

Người chủ mới nói rất vô tình: 
- Bà cụ chủ nhà nói nhà này nhiều kỷ niệm 

buồn quá, hai bà cháu ở không nổi. Hồi hai bà cháu 
dọn ra khỏi nhà này, ở trọ đầu hẻm, bà ngoại nó vẫn 
nhờ tôi giả vờ đóng vai ba nó, viết thư thăm con. 
Thư trả lời nào nó cũng hỏi, ba ơi bao giờ về thăm 
con? Đọc mà ứa nước mắt.

Hàng vạn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim 
tôi. Tôi đau đớn, lương tâm cắn rứt triền miên. Tự 
trách móc, day dứt bản thân từng giờ từng phút. Tôi 
là một người chồng người cha cố chấp, ích kỷ, 
nông cạn, không có lòng vị tha bao dung... Quỳnh 
ơi! Hãy tha lỗi cho anh. Đậu Đen ơi! Con đang ở 
đâu?

Mười hai ngày phép năm nay tôi lại tiếp tục 
hành trình đi tìm Đậu Đen. Đã rất nhiều năm rồi, tôi 
luôn dành 12 ngày phép cho công việc mỏi mòn ấy.

Con trai tôi mười tuổi, mắt tròn xoe, da 
ngăm đen, tóc xoăn tít. Ai thấy nó, làm ơn xin liên 
hệ với tôi: Phan Xuân Giang, nhà E7, chung cư..., 
quận..., TP.HCM. ■

Võ Hữu Phú
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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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