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Bác sĩ Nguyễn H. James sẽ được khắc tên vào Bảng Vàng Danh Dự
của trường đại học cộng đồng Santa Ana College
(Tin từ Santa Ana)—Bác sĩ Nguyễn H. James, từng tốt nghiệp hạng danh dự trường đại học cộng đồng
Santa Ana College với bằng cao đẳng môn sinh vật học vào năm 1998 lúc chỉ mới 14 tuổi, sẽ được khắc
tên vào Bảng Vàng Danh Dự Đại Học Santa Ana năm 2011 (2011 Santa Ana College Hall of Fame).
Buổi lễ khắc tên vào bảng vàng sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 20 tháng Năm tới
đây tại sảnh đường Phillips Hall. Sau buổi lễ sẽ có buổi tiếp tân chiêu đãi tại sân bên cạnh sảnh đường.
Bác sĩ Nguyễn H. James hiện là nghiên cứu sinh hậu bác sĩ tại Khoa Tim (Department of
Cardiology) thuộc bệnh viện University Medical Center (UMC) tại thành phố Tucson tiểu bang Arizona.
Anh vào học trường đại học Santa Ana College không chỉ để trở thành bác sĩ chuyên khoa tim nhưng để
chữa bệnh tim, một phần vì anh cảm kích những bác sĩ đã cứu mạng cha anh. Dù từng mang tiếng quậy
phá khi học bán trung học nhưng anh được hai người hỗ trợ mình khi lên đại học là ông Pete Maddox, lúc
đó là chủ tịch ban quản trị Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community
College District) và tiến sĩ Eddie Hernandez, lúc đó là phó viện trưởng phụ trách về chương trình học.
Ông Pete Maddox cho biết: “Anh James … đã chứng tỏ bản lãnh ngay tức thì. Ngay trong học kỳ
đầu tiên, anh đã thành lập hội sinh viên dự bị y khoa, trở thành thành viên hội đồng sinh viên toàn trường,
và dạy kèm toán cho các sinh viên khác mà những sinh viên này thường lớn gấp đôi tuổi của anh.”
Anh lên đại học University of California, Irvine vào năm 14 tuổi và mỗi học kỳ anh đều lọt vào
danh sách sinh viên xuất sắc của khoa trưởng (Dean’s List). Ông Maddox cho biết thêm: “Vào năm 2000
khi bạn bè của anh tốt nghiệp trung học thì anh James tốt nghiệp đại học UCI, và với bằng danh dự.”
Anh trở lại trường đại học Santa Ana College làm phụ giáo môn sinh lý học từ năm 2000 đến
năm 2002 cho đến khi được nhận vào trường y St. George's University. Anh cho biết đây là nơi đầu tiên
anh gặp sự cạnh tranh. Anh nói: “Tôi luôn muốn đứng đầu nhưng khi vào trường y thì luôn có những
người khác sáng chói hơn.” Nhưng điều này cũng giúp anh cố gắng học giỏi hơn.
Sau khi tốt nghiệp trường y năm 2006 lúc 23 tuổi, anh vào chương trình bác sĩ nội trú kéo dài 3
năm tại Khoa Nội (Department of Internal Medicine) thuộc bệnh viện Orlando Regional Medical Center.

Trong thời gian thực tập chương trình bác sĩ nội trú, anh dành thời gian “rảnh rỗi” để nghiên cứu.
Bản nghiên cứu so sánh phương pháp chụp quang tuyến đa chiều với phương pháp thử nghiệm gắng sức
trên bệnh nhân đau ngực với mức nguy hiểm thấp (Multi-Slice Computed Tomography versus Stress Test
on Low Risk Chest Pain Patients) đã đoạt giải cao nhất trong kỳ thi cấp khu vực của chi hội tiểu bang
Florida thuộc hội y sĩ American College of Physicians.
Vào năm 2007 anh đệ trình bản nghiên cứu của mình lên Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ (American
Heart Association) và bản nghiên cứu đã được ghi nhận là “có tiềm năng ứng dụng to lớn.” Anh được
chọn để trình bày bản nghiên cứu tại đại hội toàn quốc các bác sĩ nội khoa thuộc hội y sĩ American
College of Physicians vào năm 2009. Trong 420 thuyết trình viên đến từ những bệnh viện hàng đầu Hoa
Kỳ như bệnh viện Mayo Clinic và Walter Reed Army Medical Center, anh đã được chọn là nhà quán
quân (National American College of Physicians Champion). Cùng năm đó anh được Hội Đồng Nội
Khoa Hoa Kỳ (American Board of Internal Medicine) cấp chứng chỉ hành nghề. Lúc đó anh mới 25 tuổi.
Anh đảm nhận vai trò trưởng nội trú (Chief Resident) tại Khoa Nội thuộc bệnh viện UMC ở
Tucson, tiểu bang Arizona từ năm 2009 đến năm 2010. Anh sẽ hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh hậu
bác sĩ tại Khoa Tim (Department of Cardiology) vào năm 2013. Vào ngày 8 tháng Giêng năm 2011 vừa
qua anh là bác sĩ chuyên khoa tim trực tại bệnh viện UMC và đã giúp những nạn nhân của vụ bắn người
hàng loạt tại Tucson, tiểu bang Arizona.
Gia đình bác sĩ Nguyễn H. James đến Hoa Kỳ vào giữa thập kỷ 1970 và định cư tại thành phố
Garden Grove sau khi cộng sản chiếm miền nam Việt Nam. Anh kể rằng mẹ anh từng nói khi nào sinh
con trai sẽ đặt tên con là Jimmy để tỏ lòng tôn kính vị tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Jimmy Carter.
Tên chính thức của anh là James nhưng ở nhà mọi người gọi anh là “Jimmy”. Anh nói: “Tôi cũng như
những đứa trẻ khác sinh ra tại Hoa Kỳ có được những cơ hội mà chúng tôi sẽ không có tại Việt Nam.”
Vài nét về trường đại học cộng đồng Santa Ana College
Trường đại học cộng đồng Santa Ana College trực thuộc Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho Santiago
(Rancho Santiago Community College District, viết tắt là RSCCD), phục vụ cho gần 40 ngàn sinh viên
học lấy tín chỉ cũng như không lấy tín chỉ mỗi học kỳ và có 136 chương trình học để lấy bằng cao đẳng
và chứng chỉ. Khu Đại Học RSCCD đặt ra tôn chỉ là đáp ứng như cầu giáo dục của cộng đồng không
ngừng thay đổi và cung cấp các chương trình và dịch vụ phản ảnh tính ưu tú trong giáo dục. Trường đại
học cộng đồng Santa Ana College và trường đại học cộng đồng Santiago Canyon College là các trường
đại học công lập trực thuộc Khu Đại Học RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía
đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa Park. Cả hai trường đại học này có các
chương trình giáo dục để chuyển tiếp lên đại học bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các lớp nâng
cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, các chương trình huấn luyện được soạn thảo riêng theo
nhu cầu của cơ sở kinh doanh hay ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân
viên thi hành công lực.
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