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TÍCH CỰC THAM GIA HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI 

 

Hiến máu cứu người giờ đây không phải là một hành dộng xa lạ đối với mỗi 

người dân Việt Nam.  Hàng năm, các tổ chức nhân đạo đã triển khai Chiến dịch 

Hiến máu tình nguyện, kêu gọi người dân tham gia hiến máu với con số đông và 

rộng khắp các vùng miền trên cả nước. Hiến máu nhân đạo đã trở thành nét đẹp 

truyền thống quý giá của dân tộc, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu 

thương con người, lòng nhân ái bao dung, biết sẻ chia những khó khăn giữa người 

với người trong cuộc sống. 

 

Với thông điệp: “Giọt máu cho đi - Cuộc đời ở lại” đã bao trọn ý nghĩa và 

mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo. Mỗi giọt máu là biểu 

hiện của sự sống và tiếp sức cho sự sống. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một 

người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều 

người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương và chia sẻ phần đời quý giá 

nhất trong cuộc sống con người. 

Hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo của Ủy ban nhân dân phường Phúc 

Lợi, 7 giờ 30 ngày 10/05/2020, 4 giáo viên trường THCS Phúc Lợi dã  tham gia 

hiến máu. Đó là các thầy cô giáo: Nguyễn Thị Hà, Kiều Công Đắc, Phạm Thị 

Hoàng Hiệp, Ngô Hương Quỳnh.  Nhận thức được tinh thần tương thân tương ái, 



cứu giúp người khi hoạn nạn là một việc làm thiết thực, các thầy cô giáo đã tham 

gia hiến máu rất hồ hởi. Trong số những giáo viên tham gia hiến máu lần này, có 

giáo viên hiến máu lần đầu nhưng cũng có nhiều giáo viên tham gia hiến máu 

nhiều lần trong những năm học trước. 

 

     Chia sẻ về động lực tham gia hiến máu, cô giáo Nguyễn Thị Hà bộc bạch:" Là 

những giáo viên trẻ trong thời đại mới, chúng tôi luôn xác định bên cạnh việc trau 

dồi công tác chuyên môn, người thầy cần tham gia các họat động xã hội, trong đó 

hiến máu là một họat động vô cùng ý nghĩa. Vì máu rất cần cho sự sống con người 

nhưng đến nay y học vẫn chưa tìm được chế phẩm thay thế. Do vậy, chúng tôi 

muốn chung tay góp sức vì cuộc sống cộng đồng". 



 

 Mong rằng những giọt máu hồng của các thầy cô ngày hôm nay sẽ góp phần 

mang lại sự sống cho những người bệnh trong lúc hoạn nạn.  

 

 


