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Học sinh năm thứ tư Trường Trung Học Wilson 
nhận giải thưởng vì đã giúp cứu sống một phụ nữ 

Một học sinh năm thứ tư Trường Trung Học Wilson đã được vinh danh vì những nỗ lực của cô ấy 
trong việc cứu sống một người phụ nữ vào mùa hè năm ngoái. Rivkah Zigman đã nhận được Giải 
thưởng Cứu sinh của Hội Hồng Thập Tự received the Red Cross Lifesaving Award cho những sơ 
cứu viên chuyên nghiệp tuần trước tại một buổi lễ trong cuộc họp của Hội đồng Quản trị Hồng 
Thập Tự Hoa Kỳ Khu Vực Casacades. 

Vào tháng 7, Rivkah đã tình nguyện ở Israel với United Hatzalah, một tổ chức dịch vụ y tế khẩn 
cấp. Cô ta và những người sơ cứu đã được gửi đến để giúp đỡ một người phụ nữ 60 tuổi bị bất 
tỉnh. Rivkah đã áp dụng máy khử rung tim ngoài tự động (AED) và giúp cung cấp hô hấp nhân tạo 
(CPR) trong gần 30 phút. Người phụ nữ ấy có mạch đập trở lại và sống sót. 

“Từ khi thấy một người hoàn toàn vô tri vô giác khi mình bước vào cửa cho đến khi họ có mạch 
đập trở lại ngay dưới tay của mình, thành thật mà nói đó là một trải nghiệm thay đổi cuộc sống,” 
cô nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình KGW interview with KGW. 

Rivkah đã có thể áp dụng sự huấn luyện mà cô nhận được về sơ cứu, CPR và AED trong một 
khóa học với Hội Hồng Thập Tự Khu Vực Casacdes được tổ chức tại Trường Wilson hai năm 
trước. Giải thưởng Cứu sinh được coi là một trong những giải thưởng cao nhất do Hội Hồng 
Thập Tự trao tặng. 

“Chúng tôi rất tự hào để trao Giải thưởng Cứu sinh của những Sơ cứu viên Chuyên nghiệp cho 
Rivkah," ông Dale Kunce, Giám đốc Điều hành của Hội Hồng Thập Tự Khu Vực Cascades Region 
cho biết. “Hành động của cô ấy biểu trưng cho sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người ngăn 
chặn, chuẩn bị và ứng phó với những trường hợp khẩn cấp.” 

Nỗ lực cứu sinh của Rivkah và tình nguyện viên thiếu niên Sam Blech ở Teaneck, N.J., đã được 
đưa lên tin tức ở Israel, trong tờ báo Jerusalem Post story in the Jerusalem Post. 

 

https://flashalert.net/id/RedCrossCascades/130684
https://www.kgw.com/video/news/local/teen-earns-medallion-for-saving-a-life/283-f38e0cf4-101a-4689-bbf3-d6901a93e2d2
https://www.jpost.com/Israel-News/Teens-to-the-rescue-American-youth-on-volunteer-trip-save-Israeli-lives-597468
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