
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y THIỆN LÀNH 

 

Lợi thế của mô hình này 

 Nguồn thuốc nam (thuốc thang & thuốc viên) nhiều và đa dạng chất lượng 
được cung cấp miễn phí cho các phòng khám đông y và tuệ tĩnh đường. 
(Những cuộc khảo sát nguồn thuốc nam và những cuộc tiếp xúc với các 
lương y bào chế thuốc, lương y điều trị, lương y đào tạo, lương y cấp phát 
thuốc, những tầm dược viên vv… tại các cở sở bào chế, chẩn trị, trung 
chuyển và vườn thuốc nam ở Đồng Tháp, An Giang và Sài Gòn đã chứng 
minh điều này) Bằng chứng 60 bao thuốc thang từ Miền Tây đã trung 
chuyển cho Phòng Khám Thiện Lành ở Tân Tạo Sài Gòn trong những ngày 
qua, và 32 bao thuốc nam & 17 bao tải thuốc viên đã chuyển ra miền trung 
để phân phối cho phòng khám Thiện Lành Hải Lăng, Phòng Khám Thiện 
Lành Triệu Ái, Triệu Phong và các phòng khám khác và những người bệnh 
nghèo khó. Ngoài ra Cty Vikhang đang tiến hành mua 2.2 hecta đất ở Núi 
Dài An Giang cho TỪ HÒA-CICG sử dụng hơn 10 năm để trồng thuốc nam 
để cung cấp miễn phí cho các phòng khám đông y Thiện Lành. Trong khi 
đó Sư Liễu Bổn ở Quảng Trị có kế hoạch trồng 1-2 hecta thuốc nam. Kế 
hoạch này đã được thống nhất trước khi xây dựng Phòng Khám Thiện 
Lành, Hải Lăng. Theo lời đề nghị hỗ trợ Thầy Liễu Bổn trồng cây thuốc 



nam, TỪ HÒA-CICG đã kết nối với anh em trồng thuốc nam ở miền tây để 
xin cung cấp giống cây thuốc nam… 

 Đào tạo và cấp giấy chứng nhận trình độ: TỪ HÒA-CICG đang định hướng 
xin chức năng đạo tạo lương y tại Phòng Khám Thiện Lành trong thời gian 
không xa khi Phòng Khám Thiện Lành ở Tân Tạo, Sài Gòn đi vào ổn định. 
Hơn nữa, với chức năng này, Thiện Lành có thể cấp giấy phép chứng nhận 
trình độ chuyên môn cho các lương y được đào tạo tại chỗ 

 Thực tập miễn phí khám và chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Đông Y 
Thiện Lành dưới sự hướng dẫn và giám sát của Lương Y kinh nghiệm như 
Lương Y Trần Văn Khoa, Lương Y Lê Văn Lợi trong vòng 2 năm hoặc cho 
đến khi rành nghề. Ở khu vực miền trung, các học y sẽ được thực hành tại 
Phòng Khám Thiện Lành ở Hải Lăng, Quảng Trị trong 2 năm hoặc cho đến 
khi những lương y kinh nghiệm hướng dẫn cảm thấy an tâm và quyết định 
cho các học y ‘xuất sơn’… 

 Chỗ ăn, chỗ ở và đi lại được miễn phí (vì có người phát tâm chu cấp) 

Mối quan tâm ưu tiên hiện tại 

Để mô hình phát triển sâu rộng và bền vững, TỪ HÒA-CICG tập trung phát triển 2 cơ 

cở chính: Thiện Lành 1 ở  Tân Tạo Sài Gòn và Thiện Lành 2 ở Hải Lăng Quảng Trị ổn 

định và bền vững trong khi đó các phòng khám đông y Thiện Lành khác vẫn có thể 

hình thành để phục vụ bà con trên nhiều quận, huyện tỉnh thành trên tinh thân tùy 

duyên. (Chẳng hạn Phòng Khám Thiện Lành 3 ở chùa Thanh Xuân, Triệu Phong,  

Quảng Trị đã và đang hoạt động khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc nam (viên) 

miễn phí cho bà con nghèo trong xã trong khi đợi giấy phép hành nghề. Khi có giấy 

hành nghề và đủ tư cách xin giấy phép mở phòng khám đông y, thì TỪ HÒA-CICG sẽ 

cải tạo căn phòng 36 m2 sẵn có thành phòng khám với giá thấp nhất. Trong khi xây 

dựng 2 cơ sở chính ổn định và phát triển sâu rộng, 3 phòng khám đông y Thiện Lành 

nữa có thể ra đời trong năm 2019. .. 

Tập trung xin giấy phép chức năng đào tạo của Thiện Lành 1 nhằm phát triển khép 

kín, lâu dài. 

 

Khi 2 phòng khám chính và 4 phòng khám cơ sở phát triển ổn định với đội ngũ cơ 

hữu chân khiết, lúc đó TỪ HÒA-CICG chính thức công khai phát triển rộng với sự hỗ 

trợ tích cực của nhiều người chân tình khắp mọi nơi…Dự kiến giai đoạn này từ 6 

tháng đến 1.5 năm (tùy tình hình). 



Rất mong quý anh em tình thân hoan hỷ tham gia 

Thân mến 

Tiến sỹ Tiến Đặng 

TỪ HÒA-CICG: COMPASSINATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 

 

 

 

 

 

 


