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Cô Nina Phạm đã được xuất viện sau khi xét nghiệm
không còn Virus trong cơ thể.. sau đó Cô được mời đến
Bạch Cung gặp TT Obama...

Ebola-Free Nurse Nina Pham Visits
President Obama
Oct 24, 2014, 2:09 PM ET
By SYDNEY LUPKIN
Sydney Lupkin More from Sydney »
Health Reporter via Good Morning America
President Barack Obama hugs Ebola survivor Nina
Pham in the Oval Office of the White House in
Washington, D.C. on Oct. 24, 2014.
Evan Vucci/AP Photo
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Before returning to her “normal life” in Texas, newly Ebola-free Dallas
nurse Nina Pham got a hug from President Barack Obama in the Oval
Office.
Hours earlier, Pham had walked out of the National Institutes of Health
Clinical Center, where she has been in isolation since Oct. 16, to a round
of applause. She thanked everyone who cared for her since her Oct. 11
Ebola diagnosis, and said she would finally go home to her dog, Bentley.
“I feel fortunate and blessed to be standing here today,” she told
reporters, flanked by her mother and sister.
Pham, 26, contracted Ebola from Liberian national Thomas Duncan, who
flew to the United States in September and was diagnosed with Ebola at
Texas Health Presbyterian Hospital in Dallas.
Pham, a nurse there, cared for Duncan when he was especially
contagious. He died on Oct. 8, and she tested positive for the deadly
virus on Oct. 11.
It was the first Ebola transmission on U.S. soil.
Evan Vucci/AP Photo
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PHOTO: President Barack Obama, left, meets with Ebola survivor Nina Pham, right,
in the Oval Office of the White House in Washington, D.C. on Oct. 24, 2014.

“I am on my way back to recovery even as I reflect on others who have
not been so fortunate,” Pham said, reading from her prepared statement
at the press conference.
Pham’s colleague, nurse Amber Vinson, 29, also tested positive for
the virus on Oct. 15, and was flown from Dallas to Emory University
Hospital later that night. The following day, Pham was flown to the
Special Clinical Studies Unit of the National Institutes of Health Clinical
Center in Bethesda, Maryland, at the Dallas hospital’s request.
At the news conference announcing Pham’s discharge, Dr. Anthony
Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious
Diseases at the National Institutes of Health, said she tested negative
for Ebola five times, and that it wasn’t clear which treatment saved her
because they were all experimental.
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Pablo Martinez Monsivais/AP Photo
PHOTO: Nina Pham is hugged by Dr. Anthony Fauci, director of the
National Institute of Allergy and Infectious Diseases, outside NIH in
Bethesda, Md., Oct. 24, 2014.
“I want to first tell you what a great pleasure and in many respects, a
privilege ...to have the opportunity to treat and care for and get to know
such an extremely courageous and lovely person,” Fauci said, adding
that she represents the health care workers who “put themselves on the
line”
He said he wore Pham’s nursing school colors for the press conference
in her honor.
“I’m going to miss Nina a lot,” Fauci quipped at the end of the
conference, adding that he gave her his cell phone number.
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ABC News
PHOTO: Ebola survivor Nina Pham appears at a press conference after
she was discharged from the hospital on Oct. 24, 2014.
Pham also thanked Dr. Kent Brantly, the American missionary who had
been treating Ebola patients in Liberia when he contracted the deadly
virus in late July. Brantley was declared virus-free in September and
has donated plasma to Pham and other American Ebola patients in the
hopes of boosting their ability to fight the virus with his antibodies.
Pham’s dog, Bentley, was taken to an animal shelter following her
diagnosis. He has tested negative for Ebola, but his 21-day incubation
period isn’t over until Nov. 1. They will likely reunite a few days later.
Vinson’s family announced on Oct. 22 that she, too, tested negative for
the virus at Emory.
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Pablo Martinez Monsivais/AP Photo
PHOTO: Patient Nina Pham is escorted outside of National Institutes
of Health in Bethesda, Md., Oct. 24, 2014.
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Những triệu chứng của Ebola.
Những triệu chứng của Ebola. Quý vị phổ biến giùm để mọi người
cùng biết.
These are the symptoms of Ebola. Please share widely.
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Một tin mừng cho nhân loại.
Nếu thuốc này mà trị được bệnh EBOLA thì Nước JAPAN lại sẽ lãnh Nobel về Y Học
trong vài năm nửa.
Thuốc trị cúm do Fujifilm bào chế chữa được Ebola.
Cổ phiếu của Công ty bào chế Favipiravir tăng vọt.
Một loại thuốc của điều trị cúm mang tên Favipiravir (T-7O5) của tập đoàn Fujifilm đã
gây được sự chú ý trên khắp thế giới, sau khi chữa khỏi bệnh Ebola cho 1 y tá người Pháp
hồi ngày 4/10 vừa qua.
Đây được xem như ứng cử viên hàng đầu cho loại thuốc có thể điều trị hữu hiệu bệnh
Ebola. Theo thông tin từ Fujifilm, chính phủ Pháp, và các quốc gia Tây Phi cũng sẽ xem
xét việc thử nghiệm loại thuốc trên cho các bệnh nhân bị nhiễm Ebola ngay trong tháng
11 sắp tới. (tại sao không thử nghiệm ngay bây giờ?)
Favipiravir (T-7O5) là loại thuốc điều trị cúm được nghiên cứu và bào chế bởi Toyama
Chemical, một Công ty con của tập đoàn Fujifilm. Loại thuốc này đã được Bộ y tế, Lao
động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cấp phép lưu hành từ tháng 3 năm 2014. Theo tuyên
bố của Fujifilm,một y tá người Pháp bị nhiễm virus Ebola đã được điều trị bằng thuốc
Favipiravir cùng với một số loại thuốc khác. Cho tới đầu tháng 10 vừa qua, nữ ytá này đã
bình phục và được cho phép xuất viện. Tại Đức, một bệnh nhân Ebola cũng được báo
cáo là đã khỏi bệnh nhờ vào liệu pháp điều trị tương tự.
Fujifilm cho biết thêm rằng hiện tại, một số quốc gia và tổ chức trên thế giới cũng đã
liên lac với hãng để thử nghiệm thuốc cho các bệnh nhân Ebola. Yoshihide Suga, Phát
ngôn viên củachính phủ Nhật Bản cho biết: «Nhật Bản sẵn sàng cung cấp thuốc thử
nghiệm cho các bệnh nhân Ebola ngay khi tổ chức y tế WHO yêu cầu. Đồng thời, Nhật
Bản cũng sẵn sàng cung cấp thuốc cho bất cứ đề nghị đơn phương từ các nước trên thế
giới nếu thỏa hiệp các điều kiện nhất định trong trường hợp khẩn cấp !».
Theo báo cáo, sắp tới Công ty dược phẩm MediVector, một đối tác của Fujifim tại Mỹ,
cũng sẽ đề nghị với Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ để phát triển thử
nghiệm loại thuốc trên nhằm điều trị bệnh Ebola. Cho tới hiện tại, WHO báo cáo rằng
đã có tổng cộng 7470 ca được phát hiện là đã nhiễm Ebola, và 3431 người tử vong do
căn bệnh này. Một nguồn tin khác là từ khi công bố loại thuốc trên, giá trị giao dịch cổ
phiếucủa Fujifim tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã tăng đột biến, mức tăng cao
nhất trong vòng 6 năm qua từ tháng 9 năm 2009.

Soá 24

Baûn Tin Theá Ñaïo							

8

Người đẹp gốc Việt được thị trưởng vinh danh ở Mỹ
Người đẹp Jennifer Chung được thị trưởng thành phố Newark tôn vinh vì những hoạt
động thiện nguyện dành cho cộng đồng.
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Tại cuộc họp thường kỳ của hội đồng thành phố Newark, tiểu bang California, Mỹ, thị
trưởng Alan Nagy vinh danh người đẹp gốc Việt Jennifer Chung vì những thành tích của
cô trong thời gian qua, cũng như đóng góp của cô cho cộng đồng thành phố.

Người đẹp Jennifer Chung cùng các thành viên trong gia đình được mời đến trụ sở hội đồng
thành phố Newark để dự lễ. Do buổi lễ diễn ra vào ngày 11/9, trước khi phần vinh danh bắt
đầu, mọi người cùng đứng dậy dành phút mặc niệm cho nạn nhân của vụ khủng bố máy bay
ngày 11/9 tại Mỹ cách đây 13 năm.
Jennifer Chung tích cực tham gia các chương trình từ thiện cho trẻ em, người gia neo đơn,
người vô gia cư tại Mỹ. Mùa Trung thu vừa qua, cô còn cùng mọi người tổ chức Trung thu
cho 10.000 người sống ở vùng San Jose, phát hơn 8.000 lồng đèn cho trẻ em.
  
Cô vừa đăng quang Miss Asian American Pageant 2014 hôm 3/8. Miss Asian America
Pageant được thành lập năm 1985, và là cuộc thi hoa hậu lâu đời của cộng đồng các nước
châu Á ở Mỹ. Trong ảnh: Jennifer Chung bên mẹ (trái) và cậu.
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Ông Alan Nagy - thị trưởng thành phố Newark - 		
trao bằng khen cho người đẹp Jennifer Chung.
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Người đẹp gốc Việt bên những tình nguyện viên Mỹ - những người tích cực tham gia hoạt
động thiện nguyện và được thị trưởng vinh danh trong dịp này.

Tham dự sự kiện có ý nghĩa, Jennifer Chung chọn mặc chiếc áo dài may từ vải lụa thêu tay
của nhà thiết kế Thuận Việt. Cô cho biết, chọn mặc áo dài vì muốn mọi người hiểu, dù lớn
lên trên đất Mỹ, cô vẫn luôn tự hào là con gái Việt Nam.

Ảnh: Kevin Nguyễn
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Bài học hạnh phúc từ Đức Giáo Hoàng Francis.
Trên tạp chí Argentina Viva, Giáo hoàng Francis tiết lộ danh sách 10 bí quyết để sống
hạnh phúc mà ông muốn gửi gắm tới tất cả mọi người:

1. Hãy sống thật với chính bản thân mình :
Nhà thơ Mỹ Jay Parini cho rằng: trước đó Giáo hoàng Francis đã nhắn gửi thông điệp
này, khi khẳng định ông không đủ tư cách để đánh giá người đồng tính. Giáo hoàng
nói: “Hãy bước về phía trước, và để cho mọi người khác làm như vậy !”.

Hãy sống thật với bản thân như Đức Giáo Hoàng. Ngài giản dị, gần gũi, vui tính, tràn đầy
yêu thương, bao dung và bác ái nữa.
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Khoảnh khắc hài hước của Đức Giáo Hoàng khi chủ trì hôn phối cho cặp đôi trẻ tại
quảng trường Thánh Peter

2. Hãy sống vì người khác :
Đó là hãy đóng góp thời gian và tiền bạc của bản thân mình cho những người cần đến
chúng. Đừng nên sống thụ động, trơ lì. Giáo hoàng Francis cho rằng: mọi người cần cởi
mở, vị tha, và hào phóng với người khác.
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Ngài khiêm nhường quỳ xuống hôn chân giáo dân trong một nghi lễ.

Ngài còn là người gần gũi với tất cả mọi người, và đặc biệt rất yêu thương trẻ em.
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3. Hãy sống một cách điềm đạm và lặng lẽ :
Giáo hoàng dẫn lời Nhà văn Argentina Ricardo Guiraldes mô tả một người thời trẻ “giống
như một dòng chảy mạnh qua tất cả”, nhưng khi trưởng thành thì nên trở thành “một
dòng sông tĩnh lặng, thanh bình”.

Đức Giáo Hoàng luôn giản dị trong đời sống thường nhật, khiêm cung và lặng lẽ.
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4. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc thư thái :
Giáo hoàng cho rằng: chủ nghĩa tiêu thụ quá mức đã gây những nỗi lo âu vô cơ đối với
nhiều người. Do đó mọi người cần dành thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa với con cái. Các
gia đình khi ăn cơm, nên tắt tivi để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Ngài cũng luôn dành thời giờ để tận hưởng khoảnh khắc thư thái. 			
Túc cầu, và điệu Tango là sở thích của Ngài.

5. Hãy dành chủ nhật cho gia đình :
Giáo hoàng cho biết đây là một trong những điều răn trong Kinh thánh, và đó là cách sống
lành mạnh.

6. Hãy tìm việc làm cho người trẻ :
“Chúng ta phải sáng tạo trong tìm việc cho người trẻ. Nếu họ không có cơ hội việc làm,
họ sẽ rơi vào các tệ nạn như ma túy” - Giáo hoàng nhấn mạnh. Ông cho rằng không cần
phải giàu có, nhiều tiền, chỉ cần tìm thấy niềm vui trong công việc là đủ rồi.
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Ngài cũng luôn hết sức gần gũi với giới trẻ.
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7. Hãy tôn trọng tự nhiên :
Theo Giáo hoàng, suy thoái môi trường là một trong những thách thức lớn nhất đối
với con người. “Câu hỏi mà chúng ta cần hỏi bản thân là phải chăng loài người đang
tìm cách tự sát, khi đối xử với tự nhiên một cách bừa bãi và bạo ngược như vậy !” - Giáo
hoàng nói.

8. Hãy ngừng những suy nghĩ tiêu cực :
Giáo hoàng cho rằng việc suốt ngày than thở về cái xấu, và sự tiêu cực của người khác
cho thấy sự thiếu tự tin của chính bản thân mình. Hãy để cho những điều tiêu cực trôi
nhanh.

9. Hãy tôn trọng tín ngưỡng của người khác :
Theo Giáo hoàng, mỗi người đều có quyền nhìn thế giới theo cách riêng của họ, và
chúng ta phải tôn trọng điều đó.

Đức Giáo Hoàng Fancis: “Mỗi người đều có quyền nhìn thế giới theo cách riêng của họ,
và chúng ta phải tôn trọng điều đó !».
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10. Hãy làm việc vì hòa bình :
Giáo hoàng khẳng định chúng ta đang sống trong một thời kỳ có nhiều xung đột, và cần
phải kêu gọi hòa bình. Trên thực tế, Giáo hoàng từng đến Trung Đông để kêu gọi người
Israel và Palestine đối thoại với nhau. Ông từng nhấn mạnh hậu quả lớn nhất của chiến
tranh chính là những đứa trẻ thiệt mạng, bị tật nguyền, hoặc trở thành mồ côi.

Luôn làm việc vì nền hòa bình, và tình yêu thương .
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A Religious Dialogue for Peace
10-17 -14
By Religio Mag, October 16, 2014

On October 11, 2014, roughly a dozen diverse religious leaders
gathered at the University of California, Irvine (UCI) student center in
order to discuss the relationship between peace and their respective
religious scriptures. Hosted by not-for-profit organization Heavenly
Culture, World Peace, and Restoration of light (HWPL), a various spectrum
of religious leaders, ranging from Islam, Christianity, Catholicism, Sikhism,
Cao Dai, and Baha’i, represented their faith that afternoon in the presence
of approximately 40 college-age students, who were also invited to attend
the panel session, titled A Dialogue on Scriptural Interpretations of Peace.
“Today’s event was great, wonderful, I learned a lot” remarked Sarbjit
Singh, “We just go to our own churches and temples and gudwaras and
synagogues, and that’s it. We don’t get the opportunity to go to other
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people and learn about them, and it is so beautiful.”
The dialogue began with a brief introduction of HWPL and media
coverage of its various international peace work. The program then
entered into a period of discussion within the religious leaders,moderated
by each leader delivering an individual 5-minute speech explaining his/
her faith and the relationship their scriptures have with the idea of peace.
As the presentations were given, each leader shared how each viewpoint of faith imagined peace to occur with direct quotes from the
respective Holy Scriptures. For example, Reverend Kham Van Pham,
CEO of the International Cao Dai Delegation, referred to section
October 27, 1926, of one of Cao Dai’s holy texts of The Collection of
Divine Messages when saying “evil must happen, but we must unite
as one and spread the teachings of harmony throughout the world.”
John Gremer, Director of Adult Faith Formation at St. John Neumann
Catholic Community, and Pastor Jim Schibsted of First Congregational
Church of America in Anaheim, both referenced the Holy Bible and Jesus’
teachings, such as Matthew 5:9, John 16:33, and 1 John 4:20-12, when
claiming humanity’s calling to become active peacemakers. President
Waqas Syed, President of the Islamic Circle of North America (ICNA)
Los Angeles Office, and Islam/Sufi Mystic Ayshegul Ashki, Director
of the OC Interfaith Network, both quoted the Qur’an (Qur’an 112:1,
2:115, and 5:8) when explaining Islam’s foundation in peace and a
oneness of God. Sarbjit Singh, Sikh representative and teacher,
explained how the first words in the Sikh scripture Guru Granth Sahib
are that there is but one universal God.
Ending the discussion between the religious representatives was a
panel discussion, which gave the opportunity for the young adult
participants to ask and engage in discussion with the religious leaders. A
Southern California local asked the representatives ways to
encourage his colleges in peace activism, with Dr. Hum Bui, Director of
External Affairs of the Cao Dai Center in Anaheim, advising the power of
education and exposure to peace works, as well as sharing a noble
heart and goal to serve. A UCI undergraduate student also asked
avenues and ways to become a representation of peace on a college
campus, with Singh reminding that no religious scripture promotes
violence, and to become a representation of the reality of peace as a result.

Soá 24

Baûn Tin Theá Ñaïo							

23

After the religious representatives delivered their speeches and
answered the panel questions, there seemed to be a unanimous
realization that although religions may differ, all hold onto the same
spirituality and desire for love and peace to withstand, encouraging many
of the leaders and participants to continue their efforts towards interfaith dialogue and peace. The remainder of the peace dialogue flourished
with a lively atmosphere of laughs, friendly conversation, and genuine
empathy between the religious leaders and youth participants, an
illustration rarely seen with such diverse members of society and faith.
“It’s nice to hear so many speakers and come to an understanding that
most speak the same language of peace” mentioned President Syed.
Barbara Tebyani, Director of the United Nations Assocation of the USA
Pacific-Los Angeles Chapter and Baha’i representative, also came to the
realization that “we all believe in the same thing. All religions came from
God.”
Mr. Singh referred to the dialogue as “…all different fragrances becom[ing]
one fragrance. This is the beauty of it. I’ve met so many angels of God
today.”
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Much anticipation for the peace dialogue was expected, especially
running off the energy of HWPL’s most recent peace event, World
Alliance of Religions: Peace Summit 2014 held in Seoul, South Korea, in
September, 2014.
“It was a great one” explained Dr. Bui with a smile, a participant of
HWPL’s peace summit. “It was a gathering of over 200,000 people in
the [Seoul] Olympic Stadium. It was a lot of religious leaders, country
leaders, and everyone was working for peace in the world… The love
here probably transferred from the peace summit in Seoul… I am very
happy to see HWPL today.”
HWPL is one of the largest international non-profit organizations
to date, containing branches in all major continents. Its mission is
mainly driven by actively pursuing a new era of world peace through the
cessation of war. Due to the significance of wars motivated by religious
intolerance, HWPL therefore addressed this issue through not only the
aforementioned peace summit, but also through inviting Southern
California local religious leaders during the dialogue.
Although only mere weeks were spent planning A Dialogue on
Scriptural Interpretations of Peace after their most recent international event, HWPL still managed to organized productive conversation
pertaining peace, religious understanding, and scriptural dialogue, all
while creating a warm and bright late-summer atmosphere for the
religious leaders and participants.
“I think it’s very important to have a dialogue together and share what
we believe in,” Director Tebyani shared. “Everyone was smiling [laughs].”
Article Courtesy Religio Mag
Source: http://www.icna.org/a-religious-dialogue-for-peace/
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