Chúng tôi xin thành thật tri ân quý Thầy Cô, anh chị em đồng môn và thân hữu đã đóng góp tài
liệu, bài vở, ý kiến để hoàn thành Đặc San và Kỷ Yếu 2009 này. Quý vị sẽ tìm thấy:
1. Nhiều bài viết về lịch sử trường Y Khoa Huế từ khi mới thành lập cho đến nay.
2. Thứ đến là tiểu luận,“Vui mà không buông tuồng, buồn mà không bi ai.” (*)
3. Luận đề nghiên cứu: chuyên đề y học, đời sống, triết học do các đồng môn cựu y khoa
Huế, cũng như các anh chị thế hệ thứ nhì tốt nghiệp tại hải ngoại đóng góp.
4. Văn, thơ: “Có những lúc tâm hồn sa loạn quá, tôi đã vịn vào câu thơ mà đứng dậy.” (**)
5. Hồi ký, tùy bút của những nhân chứng sống theo cùng với thăng trầm của đất nước.
6. Kỷ yếu, giới thiệu về từng khóa hay nhân vật đã một thời dưới mái trường xưa.
Chúng tôi sắp xếp nhan đề các bài viết theo thứ tự alphabetical order. Tuy đã cố gắng hết sức,
ban biên tập cũng xin quý vị niệm tình tha thứ các sơ xuất có thể xảy ra. Nếu bài dài quá và
không quen ngồi lâu trước monitor, xin in ra giấy đọc thong thả hơn.
Muốn đọc và biết thêm về sinh hoạt của Hội cũng như Đặc San Kỷ Yếu 2009 này, xin quý vị
bấm vào link sau đây: www.ykhoahuehaingoai.com
Tạ ơn Trường Mẹ. Tạ ơn quý Thầy Cô đã cho chúng tôi kiến thức và kinh nghiệm về y khoa để
giúp đời, giúp mình. Chúng tôi luôn tự nhủ “Đã mang ơn ai hãy ghi trong tim, ai mang ơn mình
hãy ghi trên cát.”
Thân ái.
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(*) Tốn Phong
(**) Phùng Quán

