
    Hôm nay là thứ sáu July 27th 2012 ráng cày 8 tiếng nữa là xong, sẽ 
được nghỉ vacation 2 tuần . Hy vọng sẽ không có gì trục trặc trong 
Pharmacy để mình có thể an tâm mà ra đi. Gần tới giờ về rồi thì bà 
manager assistant hớt ha hớt hải chạy vào lab nói là có một người 
đang đi shopping trong Pharmacy bỗng nhiên bị choáng váng, chóng 
mặt, sắp bất tỉnh và “ you have to do something for her “. Bình 
thường thì có 2 DS, một phụ trách việc check thuốc, một lo phần 
patient counselling . Hôm nay xui quá con nhỏ DS kia vô trễ, chỉ có 
mình “ ên “ trong Pharmacy thôi. Vì chủ trương “ Lương y như… kế 
mẫu, ý lộn , từ mẫu “ nên mời bà khách đó vô phòng để hỏi thăm sức 
khỏe ( đúng theo nghĩa đen nha các bạn ) .  

    Chech huyết áp bệnh nhân ( blood pressure ): Tốt. 

    Check đường lượng trong máu ( glycemia ) : Bình thường. 

    Xem hồ sơ bệnh nhân thì thấy bà nầy có bị bịnh tiểu đường và 
huyết áp cao nên có dùng 2 món thuốc trị huyết áp có thể gây ra tình 
trạng orthostatic hypotension ( huyết áp có thể bị xuống môt cách bất 
thình lình khi mình thay đổi vị trí quá nhanh , một cách đột ngột ) nên 
chỉ khuyên bà nên ngồi nghỉ khoảng 15 phút xem sao. Người con gái 
đi theo bà thì lo sợ nên muốn đem bà vào bệnh viện ngay để lỡ có 
chuyện gì thì bà cũng đã có bác sĩ và y tá kế bên rồi. Bà manager 
assistant lại đề nghị phải viết một cái report về trường hợp nầy (? ). 
Kinh nghiệm sau 10 năm học được ở… Forum DK74 là : “ Bút sa gà 
chết “ , thêm nữa bệnh nhân còn tỉnh táo lắm, nên mình chỉ nói ghi kết 
quả của huyết áp và chỉ số đường lượng trong máu rồi đưa cho bà 
trước khi gọi ambulance đến bệnh viện ( dĩ nhiên người chịu trách 
nhiệm về các kết quả đó cũng là mình thôi ). Rồi cũng xong một ngày 
làm việc. Về nhà còn phải soạn quần áo cùng mọi thứ linh tinh khác để 



chuẩn bị cho chuyến đi New York đậy. Bao giờ cũng vậy cứ đợi nước 
tới chân mới nhảy không . 

     Để đi New York mình sẽ lái xe qua Syracuse ( USA ) mất khoảng 3 
giờ 30 phút , rồi từ đó lấy máy bay đi New York khoảng 50 phút , save 
được tiền vì là dùng máy bay nội địa trong Mỹ và đỡ được 1 cái flight 
connection , nội cái check in, check out thì thời giờ cũng vô đó mà 
thôi. Sẽ bỏ xe ở hotel 1 tuần , có shuttle bus đưa và rước khi mình về 
mà không phải trả thêm một lệ phí nào cả. 

    Sau khi check in ở Hotel tại Syracuse, hỏi thăm ông receptionist biết 
chổ nào ăn ngon không. Nếu như mình là chủ Hotel nầy thì chắc mình 
sẽ…fire hắn quá vì trên cái  pass card  để vô phòng có quảng cáo cho 
một tiệm pizza trong vùng , vậy mà khi mình hỏi thì hắn chê thậm tệ 
và giới thiệu tới nhà hàng “ Clam bar “ nhỏ nhưng rất ngon và nổi 
tiếng. 



     

 

                            Khung cảnh restaurant CLAM BAR ở SYRACUSE 



 

                              Gia đình Q. trong restaurant Clam Bar. 

     Syracuse là một thành phố nhỏ thôi vậy mà có 1 International 
airport và trong phi trường thì có trang bị biết bao nhiêu là Ipad để 
cho các hành khách tự do tham khảo. 



 

   Ipad trong phi trường HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT 
SYRACUSE. 

 

       Tới New York bằng  phi trường LGA ( LAGUARDIA  international 
airport ) , rồi đón taxi ( cab ) tới Belvedere hotel chỉ mất vài phút đi bộ 
là tới Times Square. Vừa  chân ướt chân ráo tới New York là đã gặp 
tên tài xế… mánh mung. Hắn nói chỉ charge 35$00 thôi , all included, 
không cần cho tip gì cả, và hắn cũng không cần phải vặn cái đồng hồ 
tính tiền lên ( sau nầy mới biết mình bị hố, vì lúc về với cái máy thì 
mình chỉ tốn có 20$00 , cho tip 5$00 thì tổng cộng chỉ có 25$00 thôi ).  

     Điểm đập vào mắt mình đầu tiên là xe cộ ở New York sao mà đông 
quá, xe thì chạy bạt mạng ( lái xe giỏi cở… Quyền thì chịu thua thôi , 
chắc nhiều lắm chỉ 1 ngày là bị accident quá ). 



    Transport ở New York thì có những phương tiện như sau : 

 - Taxi ( Yellow cab): điểm đặc biệt nhất ở đây. Khi đứng đón Taxi thì 
có thể có những chiếc xe màu đen ( không có đồng hồ tính tiền ) ghé 
vào và mời lên. Đó là những chiếc illegal taxi mà theo tourist 
information nên tránh vì nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết đâu để 
mà khiếu nại. 

 

 

                    Yellow cab điểm đặc biệt của New York City. 

-Thường thì du khách khi tới New York sẽ mua cái tour Hop-on, Hop-
off  double –decker . Có 2 công ty phục vụ : 

          - Xe màu đỏ: GRAY LINE. 



          - Xe màu xanh nước biển : CITY SIGHTS NY. 

   Giá cả thì cũng tương đương nhau, các bạn có thể trả giá bớt xuống 
hoặc xin thêm những tours free. Mình có thể mua ở các góc đường rất 
dễ dàng. Có một điều thú vị Q. mới biết là có một số trạm muốn chắc 
ăn là mình không đi lộn ( về hướng Uptown tour hay Downtown tour ) 
thì khi xe tới mình sẽ đưa ngón tay cái lên là Uptown , còn đưa xuống 
là Downtown ( dễ quá phải không các bạn, chỉ có điều là đừng có đưa 
lộn ngón tay… giữa lên nha, sẽ có chuyện đó ). 

  Nếu muốn viết cho đầy đủ chi tiết của từng ngày mình lưu lại New 
York thì có thể viết thành… một cuốn sách và mất đến cả tháng cũng 
không xong . Bị ĐT hối quá và lại sợ bị các bạn nói là Q…. trốn Forum 
nên chỉ xin gởi cho các bạn xem vài tấm hình kỷ niệm của gia đình mà 
Q. muốn chia xẻ cùng với các bạn. 

 



 

    Cả gia đình trên TOP OF THE ROCK ( Rockefeller center )( cái tháp 
phía sau là Empire state buiding  đó ). 



 

 



EMPIRE STATE BUILDING nhìn từ TOP OF THE ROCK thu gọn trong bàn 
tay CHRISTINE. 

 

 

 

  Andy và Christine ngồi trên đầu xe chạy vòng quanh New York city để 
xem thành phố. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cả gia đình trên Cruise CITY SIGHTSEEING NEW YORK ( kèo này khi 
mua vé đi tour nên chuyến này…free . Ở cái xứ nầy ai nghe free mà 
…không ham ) 



 

         Q. và L. : TIMES  SQUARE về đêm , 2h00 AM  lúc nào cũng đông 
ngẹt người chứ đừng nghĩ tới lúc Happy New Year ở đây để đón 
mừng năm mới. 



 

 Có các BRO hay đúng hơn là các SIS muốn chụp chung với NAKED 
COWBOY không ? ( not free, he works for tip ). 

 



 

                               Trước South Pool và Word Trade Center 2. 



 



                               Trước WTC 1 ( sắp hoàn thành ). 

 

 

 Để chụp được các tấm hình ở WTC phải chấp nhận…khổ đau trong 
những tư thế không được…  thoải mái lắm ( No pain no gain phải 
không các bạn ). 

 



 

        Đi xem “ The  PHANTOM OF the OPERA “ buổi tối trước khi về. 



 



Một kỷ niệm của New York ( vẻ hình hí họa tại Times Square buổi tối. 
Không thấy giống mình lắm, chỉ thích một điều là…rất  đô . Thực tế 
ngoài đời nếu được như vậy thì… đỡ quá ) 

      Rất đề nghị New York là nơi cho những bạn nào có khoảng 1 tuần 
nghỉ hè , rất đáng xem. Đây là lần đầu tiên đi  nên có thể có những 
nhận xét hoặc hiểu biết bị hạn chế. Những ai là thổ địa tại chỗ ( như 
TT… ) thấy có gì sai thì xin nói lên Forum cho các bạn cùng biết. 

     Thân chúc tất cả các bạn cùng gia đình một mùa hè vui vẻ ( muốn 
viết nhiều hơn nữa những bị cái World Olympic Games 2012 hấp dẫn 
quá nên xin dừng bút nơi đây ). 

   L-Q-A-C.  31/07/2012. 

 

 


