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CÔ NHÂN VIÊN Y TẾ NHIỆT TÌNH VÀ CÓ TẤM LÒNG NHÂN HẬU 

 

Cô Vũ Thị Huệ - nhân viên y tế trường mầm non Hoa Sữa thân thiện,  

mẫu mực và thầm lặng mang đến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội 

Nghề Y là một trong những nghề luôn được xã hội tôn vinh. Đó là vinh dự, 

đồng thời là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi mỗi một cán bộ Y tế dù ở bất kỳ vị trí công 

tác nào phải không ngừng học tập, thi đua, để nâng cao trình độ chuyên môn, rèn 

luyện Y đức. Đối với môi trường giáo dục công tác Y tế học đường có vai trò rất 

quan trọng, là nơi sơ cấp cứu ban đầu cho giáo viên, học sinh trong những trường 

hợp tai nạn thương tích trước khi chuyển đến bệnh viện; chăm sóc sức khỏe, phòng, 

chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong trường học... 

Dưới mái trường Mầm non Hoa Sữa có một nữ cán bộ y tế luôn âm thầm 

cống hiến hết mình, tận tụy chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh, cho đội ngũ cán 

bộ giáo viên nhà trường, được giáo viên, phụ huynh, học sinh tin yêu, đó là cô Vũ 

Thị Huệ. 

Cô Vũ Thị Huệ sinh ra trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hưng Yên. Với 

niềm đam mê nghề y, chữa bệnh cứu người nên cô đã theo học trường Đại học y tế 

cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp cô công tác tại các phòng khám. Từ tháng 8 năm 2008 

đến nay, cô là nhân viên y tế tại trường Mầm non Hoa Sữa. Với lòng yêu nghề mến 

trẻ, cô còn luôn chịu khó học hỏi qua sách báo mạng internet, đặc biệt là những đợt 



tập huấn chuyên ngành từ trung tâm y tế Quận, Hội Chữ thập đỏ...Không những vậy, 

cô còn đọc rất nhiều sách tìm hiểu về tâm lý trẻ em để dỗ dành, giúp các em an tâm 

hơn khi ốm, mệt hay tai nạn học đường xảy ra và cô đã hoàn thành rất tốt việc công 

việc của mình. 

Cô Huệ trường tôi là tấm gương về một con người thầm lặng, nghiêm túc, 

chỉnh chu cho công việc của mình. Cô luôn dịu dàng, tận tâm, gần gũi, yêu quý trẻ 

và luôn coi các con cũng giống như con cháu mình. Thỉnh thoảng nhìn cô quan 

tâm rửa vết thương, dỗ dành từng bé uống thuốc, không ít người nghĩ đó là hình ảnh 

đẹp của tình mẫu tử thương yêu. Nhìn thấy trẻ gặp tai nạn khi chơi đùa, cô lo bằng 

nỗi lo người mẹ vì sợ các con đau. Chính nhờ sự ân cần, dịu dàng, tận tụy chăm sóc 

của cô mà các con đỡ sợ khi ốm, mệt hay bị ngã; phụ huynh thêm yên tâm khi đưa 

con đến trường. Không chỉ vậy giáo viên chúng tôi ai có nỗi niềm về bệnh tật, ốm 

đau của con cái, gia đình, đều xuống tâm sự cô luôn ân cần động viên và tìm hướng 

giải quyết tốt nhất. 

Công việc của cô ngoài việc lập kế hoạch hoạt động y tế học đường theo năm 

còn lập nhiều kế hoạch y tế khác theo từng “mùa” dịch bệnh, theo từng diễn biến 

thực tế của các bệnh có thể bùng phát trong trường học, cô còn là người quản lý hồ 

sơ y tế của tất cả học sinh trong trường, nắm vững bệnh lý của từng trường hợp đặc 

biệt, cần lưu ý trong trường. Cô tiếp nhận và thông báo kịp thời đến gia đình. Với 

tình hình bệnh dịch phức tạp hiện nay, cô Huệ còn chịu trách nhiệm chính trong việc 

phòng các bệnh trong trường học như sốt xuất huyết, cúm A, bệnh tay chân miệng, 

viêm não mô cầu... 

 

Cô Huệ cùng với cán bộ y tế phường khám sức khỏe cho học sinh nhà trường 



Hàng ngày, cô đi xung quanh trường kiểm tra vệ sinh khung cảnh  sư phạm. 

Cô kiểm tra từng cái chậu hoa, từng cái đồ chơi từng ngóc ngách xem có bẩn,có nước 

đọng không. Lớp nào có trường hợp trẻ bị bệnh, nguy co có thể xảy ra dịch bệnh 

trong nhà trường, cô xuống tận lớp hướng dẫn cách lau rửa đồ chơi và khử khuẩn lớp 

học. Công việc của cô tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và chính 

xác. Ban giám hiệu - giáo viên - nhân viên nhà trường luôn yên tâm về công tác y tế 

của nhà trường. Công tác y tế hoạc đường của nhà trường được các cấp lãnh đạo , y 

tê quận và y tế Phường đánh giá cao.  

 

Cô Huệ hướng dẫn giáo viên, phụ huynh thực hiện các biện pháp PCDB khi  

đưa đón trẻ đến trường 

Trong thời gian vừa qua, cả nước chung tay phòng chống dịch viêm đường 

hô hấp SARS-COVID 19, với sự chỉ đạo trực tiếp của UBND Quận, Phòng giáo dục 

và Ban giám hiệu nhà trường nhưng cô luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền về 

phòng chống COVID -19. Cô đã bắt tay ngay vào những công việc cần làm và cấp 

thiết nhất để có phương án phòng tránh bệnh tốt nhất cho nhà trường như:  tham mưu 

cho Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch, kế 

hoạch vệ sinh khử khuẩn hàng tuần, kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, các chất 

tẩy rửa thông thường như: xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn tay nhanh, vim tẩy bồn 

cầu, nước lâu sàn, giấy vệ sinh, ….Và cùng Ban giám hiệu xây dựng kịch bản ứng 

phó và tập huấn cho CB- GV – NV.  



Khi dịch bệnh lên cao điểm toàn trường nghỉ để chống dịch cô luôn nhắc giáo 

viên sát sao việc hỏi han sức khỏe của học sinh và gia đình học sinh cũng như giáo 

viên để nắm bắt kịp thời. Không chỉ vậy cô không quản ngại còn xung phong đi trực 

các chốt kiểm dịch của phường giúp công tác phòng dịch đạt kết quả tốt.  

 

 



 

Cô Huệ cùng với trong các đợt hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Vào ngày 27/2 hàng năm, Nhà trường luôn có sự quan tâm, động viên cô, tuy 

chỉ là món quà nho nhỏ, một bó hoa hay một lời chúc cùng những tình cảm yêu 

thương đong đầy  giúp cô cảm thấy yêu công việc, thiết tha gắn bó với trường học. 

 

Đại diện BGH tặng hoa chúc mừng cô Huệ nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/1 



Trong công việc, cô là người cẩn thận, luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao,  

trong gia đình  cô là một người con hiếu thảo, một người mẹ dịu hiền. Chồng cô làm 

công việc tự do nên thời gian không cố định, có khi đi sớm, về khuya. Bố mẹ chống 

cũng đã nhiều tuổi nên hay ốm đau, bệnh tật. Vì thế, trong gia đình từ việc nhỏ như 

dọn dẹp, lau nhà cửa đến những việc cơm nước, chăm sóc con, lo toan hai bên nội, 

ngoại…cô đều chu toàn. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cô than phiền, kêu ca, 

phàn nàn. Cô luôn niềm nở, nhiệt tình, làm việc với cả tình yêu và lòng đam mê. 

Bản thân là nhân viên y tế nên cô Huệ hiểu được tầm quan trọng của việc hiến 

máu cứu người. Nên ngoài việc đi đầu trong hoạt động hiến máu, cô thường gửi 

những thông điệp ý nghĩa tới CBGVNV để lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp đến mọi 

người xung quanh. Chính vì vậy mà trường mầm non Hoa Sữa luôn đi đầu trong 

phong trào hiến mãu nhân đạo. 

 

Cô Huệ cùng với CBGVNV nhà trường tham gia hiến máu nhân đạo  



Thầy thuốc là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Có những người trực tiếp 

cứu chữa người bệnh, làm việc trong các cơ sở y tế. Cũng có những thầy thuốc “mang 

quân hàm xanh” như các chiến sĩ biên phòng. Lại có nhiều thầy thuốc với những 

đóng góp thầm lặng mà cực kỳ quan trọng bởi việc làm của họ đã góp phần không 

nhỏ đến chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, phòng các bệnh hay mắc ở học 

đường như cô nhân viên y tế trường tôi. Mong cô sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp 

tục công việc cao quý mà thầm lặng của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


