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Chùa Tịnh Xá Ngọc Kỳ nằm trên đường Trần Dư thuộc phường An Xuân - thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam do Sư Cô Chúng Liên trù trì. Nơi đây trong nhiều năm qua là chỗ dựa, là niềm
hy vọng của nhiều mảnh đời cơ cực; từ 4 đến 5 giờ sáng không ai bảo ai, cứ mỗi người một việc
để lo cho nồi cháo buổi sáng, đưa đến các bệnh viện trong tỉnh và tại đây người bệnh nghèo
trong tỉnh đã được các ni cô, phật tử của chùa cưu mang, giúp đỡ cho từng bữa ăn, nhiều bát
cháo tình thương.

Trong những năm gần đây, các thành viên của Chùa đã kêu gọi nhiều nhà hảo tâm, nhiều tấm
lòng vàng giúp đỡ người bệnh hiểm nghèo bằng cả tiền và lo cho người bệnh được tiếp cận điều
trị ở những nơi có điều kiện trang thiết bị tốt hơn nhằm cải thiện sức khỏe sớm về với cộng
đồng. Nhiều năm liền Sư cô gắn bó với nhiều bệnh viện trong tỉnh để phát cháo tình thương.
Tìm hiểu các bệnh viện, Sư cô biết được nhiều bệnh viện hiện nay thiếu thốn rất nhiều trang
thiết bị phục vụ bệnh nhân, trong đó có một số rất giản đơn như xe lăn, xe chuyển bệnh nhân.
Từ những trăn trở đó, Sư cô đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước có tấm
lòng nhân ái để giúp đỡ cho người bệnh. Gần đây với sự tận tâm của Sư cô Chúng Liên cùng
các nhà hảo tâm đã tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam 04 chiếc xe lăn, phục vụ
vận chuyển bệnh nhân; Quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng nhiệt huyết của Sư cô và
các tăng ni, phật tử chủa Chùa Tịnh Xa Ngọc Kỳ đối với người bệnh trong tỉnh nói chung và
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nói riêng. BGĐ BV rất trân trọng và ghi nhận sự giúp đỡ
của Sư cô và tập thể Chùa tịnh Xá Ngọc Kỳ. Chúng tôi mong rằng sự giúp đỡ này sẽ còn tiếp
tục trong những năm tiếp theo để cho người bệnh nghèo một phần nào an tâm điều trị.

Là những Y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, chúng tôi rất mến
mộ và trân trọng tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, Sư cô Chúng Liên, ni cô, phật tử của
Chùa Tịnh Xá Ngọc Kỳ đã hết lòng vì người bệnh và người nghèo trong tỉnh.
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