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DỰ ÁN:
XÂY DỰNG MỘT PHÒNG KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI TU BÔNG
GIỚI THIỆU
Một phòng khám bệnh y học cổ truyền tại Tu Bông xem ra là rất cần thiết để cung
cấp dịch vụ y tế miễn phí nhằm phục vụ cư dân nghèo tại các thôn xã lân cận : Vạn
Phước, Đá Bàn, Xuân Cẩm, Xuân Sơn, Xuân Thọ, vv… Hội chữ thập đỏ của xã đã ghi
nhận gần 600 hộ gia đình rất nghèo đang cần được chăm sóc về y tế :
-
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nghèo tại Đá Bàn
rất nghèo tại Vạn Phước (Tu Bông)
rất nghèo Xe Cháy
nghèo tại Xuân Cam và Xuân Thọ

Thu nhập của các hộ dân này chỉ tạm đủ để lo cái ăn. Họ không có khả năng tài chính
để được chăm sóc tốt về y tế khi ngã bệnh hoặc khi mắc phải bệnh nặng.

Địa điểm dự kiến của dự án
Chúng tôi dự trù xây dựng Phòng khám y học cổ truyền trên một mảnh đất của chùa
Ngọc Vạn tại Tu Bông, vì các lý do sau đây :
-

Thày Giác Hạnh, vị sư trụ trì của Chùa Ngọc Vạn là người tin cẩn để giám sát
các dự án hỗ trợ của Hội. Thày đã nuôi dưỡng ý tưởng xây dựng một phòng
khám từ thiện mãi từ năm 2003.

-

Thày đã cho xây dựng nền móng của Phòng khám trên một diện tích là 375 m2
(15m X 25m) đất của nhà chùa (xem hình bên). Nhưng Thày đã phải ngưng
công trình do thiếu tiền. Vị trí mảnh đất Thày dành ra để xây Phòng khám rất
gần nơi dân chúng sinh sống tại Tu Bông và các vùng lân cận.

-

Lương y Nguyên, thày thuốc y học cổ truyền, và bác sĩ Tình, bác sĩ tây y, tình
nguyện đến khám bệnh miễn phí từ 2 đến 3 ngày mỗi tuần khi Phòng khám
được thành lập và đi vào hoạt động. Họ cũng chữa trị bằng châm cứu và ấn
huyệt.
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THỰC HIỆN
Hội chúng ta có nhiều yếu tố thuận lợi để đưa dự án trở thành hiện thực :
-

đất có sẵn để xây dựng Phòng khám
thày thuốc, bác sĩ tình nguyện sẵn sàng đem hiểu biết và chuyên môn của mình
ra phục vụ
thuốc được chế biến từ các cây thuốc trồng tại chỗ

DỰ TOÁN
Thành tiền
Quan
Thụy Sỹ
CHF

Dự án

PHÒNG KHÁM BỆNH
Y học cổ truyền

Diện tích 15m x 25m
(đã trừ ra chi phí nền móng của tòa
nhà CHF 1'700.- do đã xây dựng sẵn)
Tủ bàn, giường, ghế…
Dự phòng 5%

375 m2

CHF 70./m2

24’550.00

2'000.00
1’350.00

TỔNG CỘNG CHF: 27'900.00

Lập cho Hội: Michel Moor
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Les frais de courrier, copies ou autres sont entièrement pris en charge par les membres du comité. Les frais administratifs de l’association sont réduits au maximum.

