
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

NHANES là gì? 

Chào mừng bạn đến với NHANES. NHANES, hay Khảo Sát Nghiên Cứu về 
Sức Khỏe và Dinh Dưỡng Quốc Gia, là một trong những khảo sát sức 
khỏe thành công nhất và tồn tại lâu dài nhất của quốc gia chúng
ta! Là người tham dự được chọn, bạn sẽ được khám sức khỏe và 
được cung cấp kết quả cuộc khám, tất cả đều miễn phí, cùng lúc
đó bạn sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về những vấn đề 
liên quan đến sức khỏe tại Hoa Kỳ. 

Tôi được chọn như thế nào? 

Có thể bạn tự hỏi vì sao bạn được chọn. Bạn được chọn một cách 
ngẫu nhiên theo một phương pháp thống kê dùng tài liệu của Thống
kê Dân số Hoa Kỳ. Là người tham dự viên được chọn, bạn đại diện 
cho đến khoảng 65,000 người giống như bạn. Chúng tôi không chọn 
người tình nguyện cho cuộc khảo sát nghiên cứu này. Dữ kiện của 
bạn rất quan trọng cho cuộc khảo sát này và không ai có thể thay
thế bạn được. 

Lợi ích của cuộc khảo sát là gì? 

Hãy nói đến lợi ích của bạn khi tham gia. Bạn sẽ được khám sức 
khỏe và cung cấp kết quả cuộc khám miễn phí. Các xét nghiệm cá 
biệt của bạn thực hiện sẽ dựa theo tuổi tác, phái tính và tình
trạng sức khỏe hiện nay của bạn. Các kết quả xét nghiệm sẽ có 
thể cho bạn biết nhiều chi tiết hơn về tổng quát sức khỏe của 
bạn so với một buổi khám định kỳ với bác sĩ của bạn. Bạn cũng sẽ 
được trả tiền thù lao sau khi được khám. 

Tôi tham gia khảo sát cách nào? 

Đây là cách mà bạn có thể tham gia. Nếu gia đình của bạn được 
chọn tham gia cuộc khảo sát, bạn sẽ được một phỏng vấn viên liên 
lạc trực tiếp với bạn. Phỏng vấn viên này sẽ xác định xem bạn có 
đủ điều kiện không. Nếu bạn đủ điều kiện, phỏng vấn viên sẽ đến 
nhà và hỏi bạn một số câu hỏi về bệnh sử của bạn. Sau đó, bạn sẽ 
có hẹn đến khám một lần tại trạm y tế lưu động của chúng tôi. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dữ kiện của tôi có được giữ kín không? 

NHANES bảo đảm sẽ giữ kín sự riêng tư của bạn. Tất cả dữ kiện 
thu thập được qua buổi phỏng vấn tại nhà và buổi khám sức khỏe 
sẽ được giữ kín. Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ dữ kiện nào 
có thể xác định danh tánh của bạn hoặc gia đình bạn mà không
được bạn cho phép. 

Dữ liệu của tôi được sử dụng như thế nào? 

Dữ liệu thu thập được qua NHANES sẽ được dùng cho nhiều mục đích 
quan trọng về sức khỏe quốc gia. Thí dụ, bạn có thể quen thuộc 
đến Biểu đồ Tăng trưởng của Trẻ em tại các văn phòng bác sĩ để 
theo dõi chiều cao và trọng lượng của trẻ em. Dữ liệu từ NHANES 
cũng được dùng để xác định chiều hướng của sức khỏe quốc gia. Dữ 
liệu được dùng để theo dõi tình trạng béo phì, bệnh tiểu đường,
và chứng áp huyết cao. 

Nếu có thắc mắc gì về cuộc khảo sát của chúng tôi hoặc nếu bạn 
muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với số điện thoại 
miễn phí của chúng tôi trong thư giới thiệu. Điện thoại là 1
866-887-7996. Chúng tôi hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 
giờ 30 sáng đến 6 giờ chiều, giờ Miền Đông. 


