Ch vi 25 thành viên t khi thành lp, sau 5 nm, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh ã kt ni hàng
ngàn trái tim thin nguyn giúp cng ng. Tính n nay, CLB có 80 thành viên cùng 1.000
cng tác viên, kp thi cung cp máu trong các ca cp cu, iu tr t xut trên khp a bàn à Nng; ng
thi thc hin nhiu hot ng nhân o ý ngha.

Thành viên CLB tham gia Hin máu nhân o
Bt ngun t ý mun cu giúp nhng bnh nhân cn máu, anh Phan Xuân Phúc (hin nay là Phó
ch nhim CLB) cùng mt s sinh viên ã liên h vi Bnh vin Ung bu à Nng, Hi Ch thp phng
Hòa Minh và Ban vn ng hin máu TP à Nng tìm hiu và nhn c s h tr c lc, nhit tình t nhng
ngi i trc. Sau mt thi gian chun b, tháng 6-2014, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh c thành lp
vi s mnh tuyên truyn, vn ng hin máu và nâng cao hiu bit ca các bn sinh viên cng nh cng
ng dân c v phong trào hin máu tình nguyn. Ban u, ch có 25 thành viên trong CLB tham
gia hin máu, phong trào lúc này nh l và khá n c. Là ngi gn bó vi CLB t nhng ngày u mi
thành lp, bn Nguyn Duy Phú, sinh nm 1995, quê Qung Bình, cho bit: "in thoi là vt mà
Phú luôn "sn sóc" cn thn, luôn ch m 24/24 vì không bit bnh vin gi ti lúc nào, k c 1, 2h
sáng. Lúc u, nhiu bn bè cha hiu ngh là mình "bán máu" cng hi bun, nhng ri vì n ci ca
bnh nhân, vì s sng ca bao ngi mình cng ã vt qua". Nh s kiên nh y mà Phúc, Phú cùng
các tình nguyn viên ban u ca CLB ã xây dng nim tin, khi gi tinh thn tình nguyn cho nhiu
bn tr khác, tr thành CLB hin máu tiêu biu trên a bàn thành ph à Nng.
Ngoài tham gia các bui hin máu tình nguyn tp trung do phng, qun, thành ph t chc, CLB
còn phi hp vi Bnh vin ung bu t chc các t hin máu trc tip, nh k hàng tháng, thu hút ông o
mi ngi tham gia to ngun máu d tr ti Bnh viên Ung Bu à Nng. 5 nm qua, CLB Máu nóng
Ban Mai Xanh ã huy ng c hn 6.250 n v máu toàn phn và 74 n v tiu cu, góp phn cu sng
hàng trm bnh nhân.
Không chi giup nhng n vi mau quy gia, cac bn con quan tâm ên tinh thân cua bênh
nhân qua viêc thm hoi, tro chuyên vi ho. S có mt ca thành viên CLB ti các Bnh vin ã tr
nên quen thuc vi các y, bác s và nhiu bnh nhân nm vin dài ngày. Nhng món quà nh,
nhng ánh mt quan tâm… ca các thành viên ã thành "liu thuc tinh thn" giúp bnh nhân vi
bt ni au bnh tt.

H tr bò ging cho Ch Nguyn Th Thanh
Ngoài vn ng hin máu, CLB còn tích cc tham gia, thc hin nhiu chng trình do Hi Ch thp
TP à Nng phát ng nh: vn ng và trc tip i cu tr ng bào các tnh bc min Trung khc phc hu qu
thiên tai nm 2017 vi s tin 600 triu ng; trao tng hc bng cho các em hc sinh có hoàn cnh
khó khn vi s tin 200 triu ng; hng ng thc hin phong trào "Tt vì ngi nghèo" và nn nhân cht c
da cam, CLB ã vn ng tng quà cho các em vi s tin 110 triu ng; trao tng bò ging cho ch
Nguyn Th Thanh (in Bàn - Qung Nam) vi kinh phí 15 triu ng; ng thi, tích cc tham gia h tr
ám ma cho ngi cht sông, cht bin không có ngi thân thích… n nay, hn 925 triu ng ã c
CLB vn ng và óng góp vào các hot ng ca Hi Ch thp TP à Nng.

CLB nhn Bng khen ca Trung ng Hi Ch thp Vit Nam
Vi nhiu cng hin trong phong trào hin máu tình nguyn và hot ng thin nguyn, CLB ã vinh d
nhn c Bng khen ca Trung ng Hi Ch thp Vit Nam và Bng khen ca UBND TP à Nng.
Tui tr vn d ã là mt iu p , và nó s còn p hn khi chúng ta bit chia s, bit yêu thng, bit sng vì

cng ng. Vi nhng gì ã và ang làm, các thành viên CLB Máu nóng Ban Mai Xanh hn s có
th t hào vi tui tr ca chính mình. Mong rng, các bn s luôn gi vng nhit huyt y a CLB ngày
mt phát trin hn, cu giúp c nhiu ngi hn na.

Kim Hiu.

