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Thủ khoa ngành Bác sĩ Đa khoa: 27,4/30 điểm
Quyết tâm “xuống núi” để học được nhiều hơn các kiến thức chuyên ngành Y khoa với mong muốn có
thể chữa bệnh cho mẹ và khám chữa bệnh cho người dân ở huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Nam,
Phạm Thị Mỹ Duyên đã lựa chọn Đại học Duy Tân là nơi chắp cánh ước mơ khi đạt 27,4/30 điểm trong
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Lớn lên sẽ làm… Bác sĩ

Phạm Thị Mỹ Duyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại một huyện miền núi còn nhiều
khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Ban đầu, ước mơ trở thành Bác sĩ của Mỹ Duyên bắt đầu từ mẹ. “Mẹ em
bị bệnh tim mạch nên thường xuyên bị ốm. Mà giá thuốc thì quá đắt đỏ đồng thời mỗi lần mẹ bệnh là cả
nhà nhao nhác thay phiên nhau chăm mẹ ở bệnh viện. Bởi thế em nghĩ nếu có một Bác sĩ trong nhà thì
chắc mẹ và cả nhà sẽ yên tâm hơn. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian chăm mẹ ở bệnh viện, khi chứng
kiến nhiều những bệnh nhân nặng đau đớn chống chọi với bệnh tật rồi phải chuyển lên tuyến trên khiến
ước mơ trở thành Bác sĩ lại rộn ràng trong em. Với quyết tâm lớn lên sẽ làm… Bác sĩ từ khi còn bé, em
đã luôn tâm niệm sẽ học thật giỏi để chữa khỏi bệnh cho thật nhiều nghèo ngay trên quê hương mình.”,
Mỹ Duyên chia sẻ.

Thủ khoa Phạm Thị Mỹ Duyên đứng trước Nhà thuốc Đại học Duy Tân

Khi đăng ký học ngành Bác sĩ Đa khoa, bạn bè Duyên ai cũng bất ngờ. “Có bạn còn bảo con gái mà học
Y sẽ chóng già rồi sẽ trở thành bà già khó tính vì chương trình học ngành Bác sĩ Đa khoa của Đại học
Duy Tân kéo dài đến 7 năm đồng thời ‘bệnh nghề nghiệp’ sẽ đòi hỏi phải tỉ mỉ, chu đáo, cẩn thận nhưng
em chỉ cười xòa vì biệt danh của em chính là Mọt sách nên chắc chắn 7 năm chỉ là… ‘chuyện nhỏ’.
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Nhưng em nghĩ phải chừng ấy thời gian mới có thể giúp sinh viên theo học Bác sĩ Đa khoa trang bị cho
mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hành nghề.”, cô gái nhỏ tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Bác sĩ phải… giỏi tiếng Anh

Những tháng ngày cuối cấp tại trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến Duyên không bao giờ có
thể quên. Trường cách nhà rất xa nên buổi sáng Duyên đi học trên lớp, chiều đạp xe 15 phút đi học thêm
để ôn luyện thi từ 2h đến 9h tối. Nhiều lúc ngồi giải đề thi ba môn liên tục, lúc Duyên ngẩng lên thì trời
đã tối, mắt cũng nhòe đi (vì Duyên bị cận 1,5 độ). Lớp học thêm thì nóng nực bởi phòng chật mà có quá
đông thí sinh đi ôn thi. Do vậy, Duyên chủ yếu tự học ở nhà. Vậy mà kết quả em đạt được rất khả quan.
Duyên thoải mái lựa chọn trường đại học khi mình đạt tới 27,4/30 điểm.

Về xuôi, Duyên lựa chọn theo học Đại học Duy Tân khi nhận thấy rất nhiều điểm khác biệt trong chương
trình đào tạo Bác sĩ Đa khoa của trường. Trong đó, Duyên rất tâm đắc việc trường dành một năm đầu tiên
để đào tạo tiếng Anh cho sinh viên. “Việc học tiếng Anh rất quan trọng để giúp em tra cứu tài liệu của
nước ngoài. Bên cạnh đó, bản thân đã có vốn tiếng Anh kha khá từ Phổ thông nên em rất muốn phát triển
khả năng của mình. Làm Bác sĩ là phải giỏi… tiếng Anh để còn giao lưu với đồng nghiệp ở nước ngoài.
Có như vậy mới nâng cao được trình độ chuyên môn của bản thân.”, Mỹ Duyên tâm sự.

”Làm Bác sĩ không chỉ yêu cầu kiến thức giỏi, kỹ năng tốt mà quan trọng hơn đó là Y đức, là cái tâm của
người làm nghề. Sau khi ra trường, có cái tâm trong sáng và giỏi chuyên môn thì ở đâu cũng sống được,
không sợ thất nghiệp.” - mang theo quan điểm sống rất lạc quan, Mỹ Duyên đang viết tiếp ước mơ trở
thành Bác sĩ với sự đồng hành nhiệt tâm của Đại học Duy Tân.

(Truyền Thông)
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