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1. Khai trương Phòng Khám Thiện Lành, Tân Tạo, Sài Gòn 

Sau gần 2 năm đợi chờ, Phòng Khám Thiện Lành ở Tân Tạo, Sài Gòn đã chính thức khai trương 

vào ngày 08/09/2018. Sau khi trao tặng 30 phần quà cho các hộ nghèo trong khu phố, Phòng 

Khám đi vào hoạt động ngay với 20 bệnh nhân đầu tiên được khám và chữa bệnh. Ngay tuần sau 

đó, số lượng bệnh nhân tăng nhanh. Đó là nhờ vào y đức và sự tận tụy phục vụ của đội ngũ lương 

y và các tình nguyện viên. Sau hai tuần hoạt động vào 3 ngày cuối tuần, do bệnh nhân đông nên 

Phòng Khám mở cửa 7 ngày trong tuần kể cả ban đêm khi có bệnh nhân cần chữa trị. Duyên lành 

này có được là do Lương Y Thuận với 17 năm kinh nghiệm phát tâm túc trực 24/24 tại phòng 

khám.  Hiện phòng khám có 2 lương y đa khoa chính, 1 lương y hốt thuốc, 1 lương y diện chẩn và 

ấn huyệt, 3 lương y đệ tử lành nghề và 2 học viên y học cổ truyền đang theo học tại đây.  Tuy 

nhiên, nhiều bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh nan y tập trung vào 2 ngày cuối tuần nên các Lương Y 

và đội ngũ tình nguyện viên mệt rã rời nên phải đóng cửa 2 ngày đầu tuần (thứ hai & thứ ba) để 

nghỉ lấy sức. Hy vọng sẽ sớm có thêm lương y tài đức tham gia phục vụ bà con vào 2 ngày đầu 

tuần, và cho những ngày làm việc trong tuần. 
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Về Tây Y, Phòng Khám đang làm thủ tục xin giấy phép để quý 1 năm 2019 sẽ chính thức hoạt 

động. Trang thiết bị cơ bản cho Tây Y đã sẵn sàng bao gồm máy đo điện tâm đồ, máy đo huyết áp, 

giường tiểu phẩu, tủ thuốc tây vv. Có 3 bác sỹ sẽ tham gia khám và chữa bệnh tại đây: Bác sỹ  

Huỳnh Văn Giác chuyên khoa nội ngoại; Thạc sỹ Bác sỹ Huỳnh Văn Nhôm, chuyên khoa nội, hồi 

sức tích cực; và Bác sỹ Phan Dư Lê Thắng, chuyên khoa Cơ Xương Khớp. 

 

Bác sỹ Huỳnh Văn Giác (deo mắt kính) sẽ tham gia khám và chữa bệnh (tây y) miễn phí tại Phòng Khám Thiện Lành vào quý 1 năm 2019 

Phòng Khám Thiện Lành đang định hướng phát triển thành Trung Tâm chẩn trị, đào tạo, bào chế 

thuốc nam kết hợp Tây Y trong năm 2019. Với những chức năng quan trọng và thiết yếu này, TỪ 

HÒA-CICG sẽ có được thuận lợi trong việc phát triển hệ thống phòng khám và trung tâm Thiện 

Lành miễn phí ở nhiều tỉnh thành trong nước, phục vụ cho vô số bà con nghèo khó trên khắp mọi 

miền. 
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2. Nới rộng không gian Phòng Khám Thiện Lành Sài Gòn vì bệnh nhân tăng 

nhanh 

Lúc đầu Phòng Khám Thiện Lành có 6 giường bệnh, song sau hai tuần hoạt động, bệnh nhân tăng 

nhanh, nên Phòng Khám tăng thêm 2 giường. Mặc dù vậy, nhu cầu bệnh nhân tăng vọt nên thiếu 

giường bệnh. Vì thế, TỪ HÒA-CICG quyết định nới rộng phòng khám và cấp phát thuốc của Phòng 

Khám Thiện Lành để có chỗ chứa thuốc nam, và để thêm 3 giường nữa. Duyên lành là nhiều anh 

chị em TỪ HÒA-CICH hân hoan cùng nhau ủng hộ đủ số tiền để thực hiện việc cơi nới này, và sắm 

thêm 3 giường mới để phục vụ cho nhiều bệnh nhân hơn. 

3. Khánh thành Phòng Khám Thiện Lành 2, Hải Lăng, Quảng Trị  

Tin mừng đến với hàng trăm bà con đến dự lễ hoàn tạ và khánh thành Phòng Khám Thiện Lành 

sau bốn tuần thi công khẩn trương. Phòng Khám ra đời mang lại lợi ích thiệt thực cho hàng ngàn 
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bà con nghèo khó ở Hải Lăng. Phòng Khám được định hướng phát triển thành trung tâm chẩn trị 

đông tây y miễn phí lớn trong tỉnh Quảng Trị như tâm nguyện ôm ấp bấy lâu nay của Thầy Liễu 

Bổn, và được anh em TỪ HÒA-CICG hoan hỷ ủng hộ hết mình. Hiện Phòng Khám Thiện Lành 2 có 

10 giường bệnh, được 9 lương y tham gia khám và chữa bệnh. Hiện nay cũng có một số bác sỹ 

tình nguyện khám và chữa bệnh miễn phí cho bà con ngay sau khi Thiện Lành xin được giấy phép 

bổ sung trong thời gian không xa. Để tự hoạt động và phát triển lâu dài, Sư Liễu Bổn có kế hoạch 

dành 2 hecta đất để trồng thuốc nam. Trước hết, Sư Thầy dành 1000 m2 đất trong chùa để trồng 

những cây thuốc nam chủ lực. Trong năm đầu tiên, Anh em TỪ HÒA-CICG sẽ tích cực hỗ trợ 

nguồn thuốc nam để trợ duyên cho Thiện Lành 2 ổn định, tạo cơ hội phát triển sâu rộng, mang lại 

niềm vui cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo khó không những trong huyện Hải Lăng mà nhiều 

huyện khác trong tỉnh Quảng Trị. Sư Liễu Bổn còn có cả kế hoạch tổ chức khám bệnh ở những nơi 

nghèo khác trong nước. Sở y tế tỉnh Quảng Trị đã chính thức cấp giấy phép hoạt động phòng chẩn 

trị đông y Thiện Lành (09/10/2018), nhưng hơn một tháng qua do chiếc cầu bắc qua kênh dẫn 

vào Chùa Quán Âm đang được xây mới vị cầu cũ bị gãy. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2018, cầu xây 

xong, Thầy Liễu Bổn chính thức mở cửa đón bệnh nhân đến khám và điều trị hoàn toàn miễn phí.  
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4. Hàng trăm bao thuốc nam cung cấp miễn phí 

Trong 8 tuần vừa qua, Phòng Khám Thiện Lành ở Sài Gòn đã sử dụng rất nhiều thuốc nam. Bằng chứng là 

hơn 550 bao tải thuốc nam từ Đồng Tháp được  giao miễn phí cho Phòng Khám Thiện Lành sử dụng hốt 

thuốc cho bệnh nhân.  Tuy nhiên, chi phí vận chuyển cũng không phải là ít từ 2 đến 3 triệu đồng. Vì thế, 

trong tháng 11/2018, TỪ HÒA-CICG quyết định tăng thêm 2 triệu đồng, nâng số tiền chi hàng tháng lên 

17 triệu đồng. TỪ HÒA-CICG xin chân thành cảm ơn sâu sắc quý anh chị em Phật Giáo Hòa Hảo ở Cao 

Lãnh và Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã hân hoan cung cấp thuốc nam mà các tầm dược viên và tình 

nguyện viên dãi nắng, dầm sương để tầm tìm hái lượm, hoặc thu hoạch từ vườn thuốc nam miễn phí cho 

Phòng Khám Thiện Lành. 

 

5. Trung Tâm Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền THIỆN LÀNH  tại Đà Nẵng, Vĩnh Long, 

Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang vv 

Anh  em TỪ HÒA đã làm việc với các anh  em trong ban trị sự ở Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Tiền 

Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang và sư Đức Vân ở Đà Nẵng, và chuẩn bị kế hoạch xây dựng 

trung tâm THIỆN LÀNH chuyên nghiệp ở những nơi đây trong năm 2019. 

Trung bình 250-300 triệu đồng để xây dựng trung tâm và cung cấp trang thiết bị là một tài sản rất 

quan trọng, đóng vai trò kích hoạt cho hệ thống và cho mỗi trung tâm Thiện Lành hoạt động, 
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mang lại lợi ích cho hàng trăm đến hàng triệu bệnh nhân. Mỗi trung tâm bao gồm những hạng 

mục sau: 

5.1       2 phòng khám đàng hoàng trên diện tích đất 5*12 = 60 m2 gồm 1 trệt 1 lầu 
cho 10 giường bệnh (xây bằng công nghệ lắp ghép IDC) 

5.2 Các trang thiết bị đông y cơ bản 
5.3 1 khu đợi bệnh 50 m2 liên kế với không gian mở 
5.4 1 khu bắt mạch và hốt thuốc 50 m2 
5.5 WC nam nữ riêng biệt 

 

Phòng bằng công nghệ lắp ghép, có thể áp dụng làm phòng khám 2 tầng cho hệ thống phòng khám Thiện Lành 

Những sự thành công trên đây không thể có được nếu như không có sự trợ giúp của quý bạn hiền. 

Thật lòng biết ơn hết tất cả với cả tâm chân tình này. Vì thế, TỪ HÒA luôn cần sự trợ giúp tiếp tục 

của quý bạn hiền để cùng nhau phát triển nhiều phòng khám Thiện Lành ở nhiều tỉnh thành, và 

nhiều thiện sự ý nghĩa khác nhằm mang đến niềm vui cho hàng triệu bà con nghèo khó của đất 

nước. 

Chân thành cảm ơn! 

Thân ái! 

Tiến sỹ Tiến Đặng 

Sáng lập viên of TỪ HÒA-CICG (COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP) 


