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LỜI NÓI ĐẦU 

Kính thưa quý thầy cô, quý thân hữu cùng các bạn đồng trường đồng 
lớp,  

Khi đọc những giòng chữ này trên màn ảnh máy vi tính là quý vị đang 
đọc “cuốn” Kỷ Yếu và Đặc San của hội Ái Hữu Đại học Y Khoa Huế hải 
ngoại, phát hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Y Khoa Huế.  
Và để đọc được chắc hẳn computer quý vị đang dùng đã có Adobe 
acrobat reader.  Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện hai tuyển tập 
dùng hình thức PDF (portable document format). Mặc dù sẽ không còn 
có cái cảm giác quen thuộc mà cuốn sách cụ thể cầm trong tay mang lại 
như trước, nhưng chúng ta lại có một lượng thông tin khổng lồ nằm trong 
một cái đĩa CD nhỏ gọn, dễ cất giữ và ít tốn kém.    

Vào những trang kế tiếp, quý vị sẽ bắt gặp hình ảnh, câu chuyện của 
chính mình hay của bạn bè, những tình tiết mà quý vị chưa hề biết hoặc 
đã quên từ lâu.  Nếu ở một đoạn nào đó, vào một lúc nào đó, quý vị cảm 
thấy tâm hồn mình xao xuyến, những kỷ niệm xưa bỗng dưng sống dậy, 
mang quý vị trở về cái chuỗi ngày xưa thân ái dưới mái trường Y khoa 
Huế thì hai “cuốn” tập này đã hoàn thành sứ mạng mà chúng được giao 
phó.

Với hiệp định chính thức thành lập Trường vào năm 1959 và khóa 1 vào 
trường năm 1961, tính đến nay trường Đại học Y Khoa Huế đã đào tạo ra 
hơn 40 khóa bác sĩ.  Riêng tại hải ngoại hội Ái hữu đã quy tụ trên 250 
thành viên.  Thực hiện Kỷ Yếu, chúng tôi có tham vọng làm một tuyển tập 
gồm những bài viết về mỗi người trong chúng ta, còn sống hay đã mất, 
các thầy trong ban giảng huấn cũng như các cựu sinh viên. Còn Đặc San 
thì hình thức cũng như các Tập san trong quá khứ, chỉ khác là lần này 
chúng ta có một lực lượng tác giả hùng hậu mà trước đây chưa từng có.   



Thư vận động viết bài gửi ra bằng bưu điện từ tháng tư.  Tiếp theo là e-
mail kêu gọi, giải thích, nhắc nhở, gởi riêng rồi gởi chung, xen lẫn với 
hình thức điện thoại, rỉ tai, nhờ nhắn lại… Khi viết những dòng này chúng 
tôi đang có được trên 60 người tham gia kỷ Yếu.  Phía bên Đặc San, tình 
hình sáng sủa hơn, có đến hơn 90 bài viết, nhiều bài đã được góp nhặt 
từ hơn cả năm nay. 

Trong tập Kỷ Yếu, bài viết, thường bị gọi là “bản tự khai” hay “lý lịch trích 
ngang,” của từng cựu sinh viên được sắp theo khóa, khóa một đến khóa 
15 và những khóa sau.  Quý thầy trong ban giảng huấn và quý vị quá cố 
chia vào hai chương riêng.  Trong Đặc San, cũng giống như những tập 
san cầm tay trước đây, bài viết gồm đủ thể loại: truyện, ký, khảo cứu y 
khoa, khoa học, thơ, nhạc… được sắp xen kẽ một cách ngẫu nhiên.  Bản 
mục lục nằm ở đầu Đặc San có mối liên kết (link) để khi người đọc bấm 
chuột vào cái tựa đề thì sẽ được đem đến đúng trang đầu bài viết mà 
mình muốn tìm. 

Ban chấp hành cũng như Ban biên tập tôn trọng sự khác biệt và quyền 
phát biểu, chúng tôi chủ trương đăng nguyên văn bài viết, chỉ sửa lỗi 
đánh máy hoặc những lỗi chính tả quá hiển nhiên.  Các bài viết trong Đặc 
San/Kỷ Yếu này, vì vậy, không nhất thiết phản ảnh đường lối, chủ trương 
của Hội.  Tổng kết lại, Kỷ Yếu và Đặc San sẽ đăng tải trên 90% số bài 
nhận được.  Đối với các tác giả có bài viết mà chúng tôi không kịp đăng 
vì nhận được trễ, chúng tôi xin cáo lỗi và xin được lưu giữ cho lần sau. 

Ban biên tập thành thật cảm ơn quý thầy, quý thân hữu, và các anh chị 
em đã gửi bài vở, hình ảnh, khuyến khích và ủng hộ tinh thần hay vật 
chất để chúng tôi có điều kiện hoàn thành tốt đẹp Đặc san và Kỷ yếu 
nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Y Khoa Huế thân yêu. Chúng 
tôi trân trọng những  ý kiến xây dựng và xin quý vị lượng thứ cho những 
lỗi lầm chắc chắn không thể nào tránh khỏi. 

Ban biên tập Đặc san/Kỷ yếu 2009  


