(၅၄)ကိမ်ေြမာက် ေဆးတကသိုလ်(၁)ဘွဲှင်းသဘင် ညစာစားပွဲအခမ်းအနားတွင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေြပာကားသည်မိန် ခွန်း
ရန်ကုန်မိ

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၉)ရက်

ေဆးတကသိုလ်(၁)ရဲ (၅၄)ကိမေ
် ြမာက် ဘွဲှင်းသဘင်အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲကို
ကေရာက်လာတဲ့ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ဦးမျးသိ
ိ မ်းကီး၊ အမဲတမ်း
အတွင်းဝန်၊ န်ကားေရးမှးချပ်များ၊ ပါေမာကချပ်များ၊ ပါေမာကများ၊ Associated Professor
များ၊ lecturers များ၊ ဆရာကီးများမှာ ဘွဲယူပီးေတာ့ ဆရာဝန်ြဖစ်လာမယ့် ဆရာဝန်
သစ်လွင်ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးကို မဂလာပါလို တ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ
ေဆးတကသိုလ်(၁)ရဲ ေကျာင်းသားေဟာင်းတစ်ေယာက်အေနနဲ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။
ဒီေန ဟာဆရာတိုအတွက်က အလွန်ထူးြမတ်တဲ့ေန ၊ တစ်သက်မာှ ဒါ မေမ့တဲ့ေန ပါ။ 9th
September 2017 (၅၄)ကိမ်ေြမာက်ဘွဲှင်းသဘင်မာှ ဆရာတိုဘွဲရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆရာတိုဘဝ
မှာ very auspicious day in your life ပါ။ ဒီေန ဟာ ဆရာတိုအတွက်က အလွန်အေရးကီးတဲ့
ေန ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေကာင့်လည်းဆိုေတာ့ ဒီမှာဆရာတို ဆုံးြဖတ်ချက်ချရမယ့် လမ်းဆုံ၊ လမ်းခွ
ေရာက်ေနတာြဖစ်ပါတယ်။ you are now at the decision making cross road as what you
should do ြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ဆရာ၊ ဆရာမလိုပေ
ဲ ခမယ်၊ ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာက
ဆရာဝန်/ဆရာဝန်မြဖစ်ပီ သိုေပမယ့် ဒီလိုကိုယ်ရဲ life မှာအေရးကီးတဲ့ decision လုပမ
် ယ်
ဆိုရင် senior ဆရာကီးတိုရဲ input ေတွ အများကီးလိုပါတယ်။ input ဆိုတာ ဆရာတိုက
ဆရာဝန်ကီးများ၊ retired ဆရာေတွဆီက အ ကံာဏ်ေတွယူရမယ်၊ မိသားစုနဲ တိုင်ပင်ရမယ်၊
ေဆွမျးေတွ
ိ
နဲ တိုင်ပင်ရမယ်၊ ကိုယ့်ရဲဆရာကီး၊ ဆရာမကီးများနဲ အားလုံးတိုင်ပင်ပီးမှ ဆရာ
တိုအေနနဲ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားေစချင်ပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ decision making
မှားလိုရှိရင် ဆရာတို life မှာ အများကီးနစ်နာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ထိုအြပင် ဆရာတို ဒီလိုဆုံးြဖတ်
တဲ့အခါမှာ မိမိတိုအချင်းချင်းလည်းပါဝင်ပီးေတာ့ တိုင်ပင်ေဆွးေွးပါ၊ မိသားစုအေနနဲ တိုင်ပင်ပါ၊
ချက်ချင်း decision မလုပ်ပါနဲ ေသေသချာချာစဉ်းစားပီးမှသာလင် မိမိတိုဘာလုပ်မလဲ clinical
field ကိုပဲသွားမလား၊ public health field ကိုပဲသွားမလား၊ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို ဆုံးြဖတ်
ဖိုလိုပါတယ်။

ဆရာတို clinical field ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာတိုမှာ different disciplines ရှိ
တယ်။ medicine လုပ်မလား၊ OG လုပ်မလား၊ Eye လုပ်မလား၊ ENT လုပ်မလား ဒါေတွကို
ေအးေအးေဆးေဆးစဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ public health field ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်း public
health မှာပဲ a lot of sub-disciplines ရှိပါတယ်။ clinical epidemiologist လည်းလုပ်လိုရပါ
တယ်။ public health epidemiologist, NCD epidemiologist, occupational epidemiologist,
statistician ကအစ policy analyst အများကီး ရှိပါတယ်။ ဆရာတိုေသေသချာချာစဉ်းစားပါ၊
ဒါအလွန်အေရးကီးပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလို clinical field ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာတို
ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့ ဆရာကီးေတွလို ပါေမာကချပ်ေတွ၊ associate professor ေတွြဖစ်မယ်၊
lecturer ေတွြဖစ်မယ်၊ public health field ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ ဆရာတို ဒုတိယန်ကား
ေရးမှးချပ်၊ န်ကားေရးမှးချပ်၊ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ဝန်ကီးကအစ အကုန်လုံးြဖစ်ိုင်ပါ
တယ်။ သိုေသာ်ဒီှစ်ခုက interchangeable ပါ။ ဆရာတို ေသေသချာချာ ေအးေအးေဆးေဆး
စဉ်းစားပါ၊ အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ ကန်ေတာ်ဘွဲယူခဲ့တာကေတာ့ (၉)ကိမ်ေြမာက် 9th
Graduation ပါ။ ဒီလိုေန မှာ first December 1972 မှာ ကန်ေတာ်ဘွဲရခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတိုလိုပဲ
ကန်ေတာ်တို (December 1973) မှာ အလုပ်စလုပ်ပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ မည်သူသည်
ဘာြဖစ်သွားမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိိုင်ပါဘူး။ အခုလည်းဒီမှာထိုင်ေနတဲ့ ဆရာ/ဆရာမအေန
နဲ မည်သူသည်ဘာြဖစ်သွားမလဲ၊ တချသည်
ိ
ိုင်ငံြခားကိုသွားမယ်၊ တချ ိသည် ြပည်တွင်းမှာပဲ
ေနမယ်၊ တချသည်
ိ
ိုင်ငံြခားှင့် ြပည်တွင်းကူးသန်းပီးလုပ်မယ်၊ တချသည်
ိ
ဆရာဝန်မလုပ်ပဲ
အြခား different field မှာလုပ်သွားိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမသိိုင်ပါဘူး။ nobody can predict
the destiny in your life ပါ။ destiny ကို မှန်မှန်ရဖိုအတွက်က decision ကို ေကာင်းေကာင်း
ေသချာစဉ်းစားေစချင်ပါတယ်။ ဒါဘာေကာင့် ကန်ေတာ်ေြပာလဲဆိုရင် ကန်ေတာ် classmates
ေတွလဲ အမျးမျ
ိ းြဖစ်
ိ
သွားကပါတယ်။ အချိ အလွန်ချမ်းသာတဲ့လူြဖစ်သွားတယ်။ clinical field
မှာလည်း ကီးပွားတဲ့လူေတွရှိတယ်။ public health မှာလည်း ကီးပွားတဲ့သူေတွရှိတယ်။
သိုေသာ်လည်းဒီေန မှာ ဆရာတို ေကာင်းေကာင်းစဉ်းစားပီးမှ ဒီဘက်ကိုကူးပါ။ Which
direction would you like to go? ဒါကို ေသေသချာချာစဉ်းစားေစချင်ပါတယ်။ ေသေသချာချာ
စဉ်စားတိုင်ပင်ပီးမှ ဆုံးြဖတ်ကပါလို ဆရာအေနနဲ ေြပာချင်ပါတယ်။ ဒီလိုေြပာြခင်းကလည်း
ဆရာအေနနဲ အလွန်ေြပာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာအေနနဲ က ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာနမှာ (၁၇)
ှစ်လုပ်တဲ့ experience ေတွ၊ ကမာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ အေရှေတာင်အာရှေဒသဆိုင်ရာုံးမှာ
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(၁၆)ှစ်ေကျာ်လုပ်လာတဲ့ experience ေတွကို မူတည်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်အဲလိုေြပာြခင်းြဖစ်
ပါတယ်။ decision making က အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ ဒီေနရာမှာ ကန်ေတာ်အေနနဲ
personally ေြပာေစချင်တာက ဆရာတိုအေနနဲ ဆရာဝန်အလုပ်ကိုေတာ့ မစွန် လတ်ေစချင်
ပါဘူး။ ဘာေကာင့်လည်းဆိုေတာ့ ဆရာတို (၇)ှစ် (၇)မိုး ပညာသင်ပီး a lot of stress, a lot
of sleepless nights ေတွ ေကျာ်ြဖတ်ပီးမှ ဆရာဝန်ြဖစ်လာတဲ့အတွက် ဒီဆရာဝန်အလုပ်ကို
ေတာ့ မစွန် လတ်ေစချင်ပါဘူး။ သိုေသာ်လည်း ဒီေနရာမှာတစ်ခုေြပာချင်တာက ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်၊
ဘာပဲလုပလ
် ုပ် ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ အဓိကလိုအပ်ချက်သည် ဘာလဲဆိုလိုရှိရင် ကျင့်ဝတ်ပါ၊
ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ပါ၊ medical ethics ပါ။ ဒီ ethics ကိုေတာ့ ဆရာတို အသက်ထက်ဆုံး
ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ doctor ဆိုတဲ့ နာမည်ကိုတပ်တဲ့ကာလပတ်လုံး ဒီ medical ethics ကို တတ်ိုင်
သမ ရှိေအာင် ensure လုပပ
် ါ။ ဒါကိုကျင့် ကံပါ၊ တူေသာအကျးေပးမှ
ိ
ာပါ ဒါအလွန်အေရးကီး
ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ေယာက်သည် မည်သိုပင်ေတာ်ေစကာမ if the person is unethical
ဆိုရင် life မှာအလကားပါ။ တတ်ိုင်သမ ethics ကို ဆရာတိုကျင့် ကံေစချင်ပါတယ်။ ဒီလို
ethical

ြဖစ်ဖိုကိလ
ု ည်း

ကန်ေတာ်အေနနဲ

ဝန်ကီးစြဖစ်တဲ့အချန်ိ မာှ

ေဆးတကသိုလ်(၁)၊

ပါေမာကချပ် ဆရာေဇာ်ေဝစိုးတိုနဲ တိုင်ပင်တယ်၊ တိုင်ပင်ပီးေတာ့ medical ethics ကို first
MBBS ကစပီးေတာ့ throughout the scholastic year မှာ သင်ဖိုလုပ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို ၁၉၆၆ ခုှစ်ကေန ၁၉၇၃ ခုှစ်ထိ ေဆးေကျာင်းမှာ (၇)ှစ်တိတိ တက်ခဲ့
ပါတယ်။ ဒီ ethics ဆိုတာ ကန်ေတာ်တို လုံးဝမသင်ခဲ့ရပါဘူး။ ေခါင်းထဲမှာလည်းမရှိပါဘူး ethic
ဆိုတာ၊ အဲလိုအေြခအေနပါ။ ကန်ေတာ်တိုက ယခုအချန်ိ မှာ ဒီအေြခအေနမျးကိ
ိ ု အြဖစ်မခံိုင်
ဘူး။ ကန်ေတာ်အေနနဲ ကံေကာင်းတာကေတာ့ ကန်ေတာ် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်
တန်းမှာ St. Patrick နဲ St. Paul ေကျာင်းမှာေနတဲ့အတွက် moral civic education အများကီး
သင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲေတာ့ ဆရာတိုအေနနဲ

ဒီေန မနက်မာှ ဆိုလိုရှိရင် ဆရာတိုဘွဲယူတယ်။

Hippocratic oath ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ကို ဆရာတိုရတ်ဖတ်တယ်၊ ကန်ေတာ်လည်း ရတ်ဖတ်
ခဲ့ရတာဘဲ၊ ရတ်ဖတ်ပီး ေခါင်းထဲမှာဘာမှမရှိေတာ့ဘူး။ ဘာမှတ်မလ
ိ ည်းဆိုေတာ့ သမားဟူးရား
ကီးများ ဒီစာလုံးပဲ ကန်ေတာ်မှတ်မိတယ်။ ကျန်တာဘာမှမမှတ်မိဘူး။ အဲဒါေကာင့် ကန်ေတာ့်
အေနနဲ we have to remind ourself မကာမကာ remind လုပ်ပါ။ ကန်ေတာ့် ုံးခန်းအြပင်
မှာဆိုရင် medical ethics လည်း ကပ်ထားပါတယ်။ သူနာြပ ethics ေတွလည်း ကန်ေတာ်
ကပ်ထားပါတယ်။ ုံးခန်းကိုလာတဲ့ပုဂိလ်တိုင်း ဒါကိုဖတ်ေစြခင်းအားြဖင့် အမဲတမ်းကိုယ့်ဟာကို
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remind လုပ်ပါတယ်။ we have to remind ourself again and again ေမ့သွားမှာစိုးလို၊
ကန်ေတာ်ကိုယ်တိုင်က လုပ်တဲ့အလုပ်သည် ethical ြဖစ်ရမယ်။ unethical decision မလုပ်
ရဘူး။ မြဖစ်ေအာင်လို အမဲကိုယ့်ကို remind လုပ်ေနရပါတယ်။ ဒါအလွန်အေရးကီးပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ်အေနနဲ ကေတာ့ moral နဲ civic duty အလွန်အေရးကီးပါတယ်ဆိုတာကို
ေြပာလိုပါတယ်။ ဆရာတိုမေမ့ေစချင်ပါတူး။ ကန်ေတာ် ထပ်ေလာင်းပီးေြပာပါတယ်၊ များေသာ
အားြဖင့် ဆရာဝန်ြဖစ်ပီးေတာ့ ငါဆရာဝန်ြဖစ်ပီလို လက်ခေမာင်းခတ်ပီးေတာ့ေနလိုမရပါဘူး။
ethics ကို အမဲေခါင်းထဲမှာ ထားေစချင်ပါတယ်။ ဒါအလွန်အေရးကီးပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ဆရာတိုလည်းဒီမှာကည့်မယ်ဆိုရင် ကန်ေတာ်တိုအေနနဲ ကန်ေတာ်
တို ေဆးေကျာင်းတက်တုန်းကေတာ့ ေကျာင်းလခဟာ (၁၅)ကျပ်ပါပဲ၊ scholarship/stipend က
(၇၅)ကျပ်တည်း ကန်ေတာ်တိုက၊ ဒီမှာဆရာတိုက (၁)လကို (၈၀၀)ကျပ်နဲ ဆရာဝန်ြဖစ်လာ
တယ်ဆိုေတာ့ ဘယ်ိုင်ငံမှ ဒီလို တစ်လ(၈၀၀)ကျပ်နဲ မရပါဘူး။ အေမရိကမှာ ေသာင်းနဲ ချပါ
ီ
တယ် တစ်ှစ်တစ်ှစ်ေပးရတာ၊ ဆရာတိုက (၈၀၀)ကျပ်တည်းနဲ ဒီလိုသင်ိုင်တယ်ဆိုတာက
ေခတ်အဆက်ဆက်ကရှိတဲ့ အစိုးရ၊ ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအားလုံးကိုလည်း ဆရာတိုအေနနဲ ေကျးဇူး
တင်ဖုလ
ိ ိုပါတယ်။ ဒါအလွန်အေရးကီးတဲ့ ေကျးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူကို ေကျးဇူးတင်ြခင်းြဖစ်ပါ
တယ်။ ထိုအြပင် ဆရာတိုကိုသင်ကားေပးတဲ့ ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့ ဆရာေတွ၊ professor, AP,
lecturer ေတွရဲ ေကျးဇူးကိုလည်း ဆရာတိုလုံးဝမေမ့ပါနဲ ဒီမာှ ထိုင်ေနတဲ့ဆရာကီး၊ ဆရာမကီး
များ သင်လိုသာလင် ဆရာတိုသည် ပညာရပီး ဆရာဝန်ြဖစ်လာတဲ့အတွက် ဒီဆရာကီး၊
ဆရာမကီးများသည် တစ်သက်လုံးဆရာြဖစ်ပါတယ်။ သင်ဆရာ၊ ြမင်ဆရာ၊ ကားဆရာများကို
ကန်ေတာ်တို ချစ်ေကာက်၊ ိုေသရပါမယ်။ ဒီဆရာကီးေတွရဲစကားကိုလည်း တစ်သက်လုံး
ဆက်လက်ပီးေတာ့ နားေထာင်ေစချင်ပါတယ်။ ဒါအလွန်ေကာင်းတဲ့ အစဉ်အလာြဖစ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနအေနနဲ quality medical graduates ေတွ
ြဖစ်ေအာင်လုပ်ေပးတယ်။ ethically minded, fully committent, technically savvy ြဖစ်တဲ့
ဆရာဝန်ေတွကို ကန်ေတာ်တိုရေအာင်လုပ်ေနပါတယ်။ ဒါအလွန်အေရးကီးပါတယ်။
ကမာမှာ ကန်ေတာ်တိုဆရာဝန်ေတွ လက်မေထာင်ိုငပ
် ါတယ်။ အေမရိက၊ UK ၊
Australia မှာ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲဆရာဝန်ေတွဟာ cardiologist ေတွ၊ radiologist ေတွ၊
nephrologist ေတွ ြဖစ်သွားတာအများကီးရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာထိုင်ေနတဲ့သူေတွ မြဖစ်ဘူးလို
မေြပာိုင်ပါဘူး၊ အများကီးြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ေသေသချာချာကိးစားေစချင်ပါတယ်။
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အဓိကကေတာ့ ကိုယ့်ကိုသင်ေပးတဲ့ ဆရာကီးများရဲ ေကျးဇူးကိုလုံးဝမေမ့ေစချင်ပါဘူး။ ဒါ
အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ ကန်ေတာ်တို ဒီ (၅၄)ကိမ်ေြမာက်မှာဆိုရင် ဆရာတို (၅၅၆)ေယာက်
ဆရာဝန်ေတွြဖစ်သွားပါတယ်။ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာက (၄၁)ေယာက်ေပးတယ်လို ေြပာပါတယ်၊
M.Sc က (၁၈၆)ေယာက်၊ PhD (၇)ေယာက်နဲ ေဆးလက်ေတွပါရဂူ Doctor of Medical
Science (၃၆)ေယာက်ေပးတယ်လိုေြပာပါတယ်။ ဒါအလွန်ေကာင်းတဲ့လကဏာပါ။ ကန်ေတာ်
တိုတိုင်းြပည်မှာ human resource for health က အလွန်လိုေနပါတယ်။ ဒီလိုထွက်ေပလာတဲ့
human resource က ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲ ေရှေရးအတွက်အလွန်ေကာင်းတဲ့ လကဏာများ
ြဖစ်ပါတယ်။ ရာဇဝင်အေနနဲ ြပန်ကည့်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကန်ေတာ်တို ဒီေဆးေကျာင်းကေန
ဆရာဝန်စုစုေပါင်း (၁၈,၄၆၆)ေယာက်ကို ေလ့ကျင့်သင်ကားခဲ့ပီးေတာ့ ဘွဲလွန်ေဆးပညာရှင်
ေပါင်း (၅,၃၃၄)ဦးေမွးထုတ်ေပးခဲ့တဲ့ ေကျာင်းေတာ်ကီးကိုလည်း ဆရာတိုအေနနဲ က appreciate
လုပ်ဖုလ
ိ ိုပါတယ်။ ဒီေကျာင်းေတာ်ကီးက ကန်ေတာ်တိုေကျာင်းတက်တုန်းကလည်း ဒီလိုပုံစံ
တိုင်းပါပဲ။ ဒီေကျာင်းကီးက ဘာမှမေြပာင်းလဲပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ ဆရာတိုကိုေနာက်တစ်ခု ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာကေတာ့ ကမာ
့ ိုင်ငံအလယ်
မှာ ြမန်မာေဆးပညာရှင်များ၊ ြမန်မာြပည်သူ ကျန်းမာေရးပညာရှင်များက ဘာလဲ၊ ဘယ်လို
လူမျးလဲ
ိ ဆိုတာကို ြပေစချင်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာကေတာ့ ဆရာတို လက်မေထာင်ပီး
ေတာ့ ငါတိုသည် ဗမာဆရာဝန်ေတွ ဘယ်ေလာက်ေတာ်တယ်ဆိုတာကို ြပေစချင်ပါတယ်။
အဲလိုြပဖိုအတွက်ကိုလည်း ဆရာတိုကိးစားကကပါ။ ဒီကိစှင့်ပတ်သက်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်
world federation of medical education ရဲ global standard ကို ြပည့်မီဖိုအတွက် quality
management ၊ quality assurance ကို ေဆးတကသိုလ (် ၁)၊ ပါေမာကချပ် ဆရာေဇာ်ေဝစိုးတို
ပါမာကေတွအကုန်ေပါင်းပီးေတာ့ ကျန်းမာေရးလူ စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန န်ကားေရး
မှးချပ် ေဒါက်တာတင်တင်ေလး၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်တို၊ ဆရာတင်ထွန်းတို အကုန်
ဦးေဆာင်ပီးေတာ့ လုပ်ေနပါတယ်။ အခု ေနာက်မှထွက်ေပလာမယ့် ဆရာဝန်များသည် အရင်
ကထွက်ေပလာတဲ့ ဆရာဝန်များထက်ေတာ်ေအာင် ကန်ေတာ်တိုလုပ်ေနပါတယ်။ အခုလည်း
ဆရာဝန်အေရအတွက်က ေလာ့တဲ့အတွက် ကန်ေတာ်တို quality teaching ြဖင်ေအာင်လုပ်ဖို
ရှိပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံရဲ ေရှအလားအလာက medical field ဆိုရင်ေတာ့ ေတာ်ေတာ်
ေလးေကာင်းတယ်လို ယူဆပါတယ်။ ဒီေဆာင်ရက်ချက်ေတွ အားလုံးဟာ မည်သူအကျးရှ
ိ ိမလဲ
လို ေမးစရာရှိပါတယ်။ ပါေမာကလည်း အကျးမရှ
ိ ိဘူး၊ Rector လည်းအကျ ိးမရှိဘူး၊ ကန်ေတာ်
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လည်း အကျးမရှ
ိ ိပါဘူး၊ အကျးရှ
ိ ိတာကေတာ့ ြပည်သူလူထုများပဲြဖစ်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုရဲ
ြပည်သူလူထုေတွ၊ အထူးသြဖင့် ေတာရာေတွမှာရှိတဲ့ လူထုေတွက They will be receiving
quality treatment, quality medical care ရမှာြဖစ်တဲ့အတွက် ေကာင်းပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ဒီေနရာမှာ ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာက၊ ကန်ေတာ်တိုဟာ under
graduate as well as post graduate medical education ေတွမှာ reform ေတွ လုပေ
် န
ပါတယ်။ ေကာင်းတဲ့အလားအလာရှိပါတယ်။ ေနာက် 4th medical education seminar မှာ
လည်း ကန်ေတာ်တိုက post graduate teaching ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘာေတွြပင်မလဲဆိုတာ
curriculum review ေတွအကုန်လုပတ
် ယ်။ teaching method ေတွအကုန်ေြပာင်းေနပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ေနာက်ထွက်ေပလာမယ့် ဆရာဝန်များသည် ယခုထွက်ေပလာမယ် ဆရာဝန်ေတွ
ထက်ပိုေတာ်ရမယ်။ ဆရာတိုသည် ကန်ေတာ်တို ၁၉၇၃ ခုှစ်မှာ ဆရာဝန်ြဖစ်တဲ့အချန်ိ က
knowledge နဲ ဆရာတိုအချန်ိ နဲ တြခားဆီပါပဲ၊ "Your knowledge is far better than
knowledge that we have during our time" အဲဒါေတွရှိပါတယ်။ နိဂုံးချပ်အေနနဲ ကေတာ့
ယေနဘွဲလက်မှတ်ယူပီး၊ ယခုညစာစားပွဲမှာတက်ေရာက်တဲ့ ဆရာဝန် ညီငယ်/ညီမငယ်များ
ဟာ ေရှေလာကခရီးမှာ ေဘးရန်ကင်းပီး ေအာင်ြမင်ပါေစေကာင်း၊ ကျန်းမာပါေစေကာင်း
ကန်ေတာ်အေနနဲ ဆုေတာင်းရင်း နိဂုံးချပ်အပ်ပါတယ်။
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