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TTạạii saosao nghiênnghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh??

NghiênNghiên ccứứuu llàà mmộộtt ququáá trtrììnhnh ttììmm kikiếếmm
ccáácc tri tri ththứứcc đưđượợcc khkhááii ququáátt hhóóaa đđểể ccóó
ththểể áápp ddụụngng vvààoo viviệệcc gigiảảii ththííchch chocho
mmộộtt loloạạtt ccáácc hihiệệnn tưtượợngng

NgưNgườờii NC NC phphảảii ccóó ““ngunguồồnn”” đđểể thuthu ththậậpp
ssốố liliệệuu



NghiênNghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh llàà ggìì??

NghiênNghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh llàà mmộộtt phươngphương phpháápp titiếếpp ccậậnn
nhnhằằmm ttììmm ccááchch mômô ttảả vvàà phânphân ttííchch đđặặcc điđiểểmm vănvăn
hhóóaa vvàà hhàànhnh vi vi ccủủaa con con ngưngườờii vvàà ccủủaa nhnhóómm ngưngườờii
ttừừ quanquan điđiểểmm ccủủaa nhnhàà nghiênnghiên ccứứuu

NghiênNghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh cungcung ccấấpp thôngthông tin tin totoàànn didiệệnn
vvềề ccáácc đđặặcc điđiểểmm ccủủaa môimôi trưtrườờngng xãxã hhộộii nơinơi nghiênnghiên
ccứứuu đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh

TrongTrong nghiênnghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh, , mmộộtt ssốố câucâu hhỏỏii
nghiênnghiên ccứứuu vvàà phươngphương phpháápp thuthu ththậậpp thôngthông tin tin 
đưđượợcc chuchuẩẩnn bbịị trưtrướớcc, , nhưngnhưng chchúúngng ccóó ththểể đưđượợcc
điđiềềuu chchỉỉnhnh chocho phphùù hhợợpp khikhi nhnhữữngng thôngthông tin tin mmớớii
xuxuấấtt hihiệệnn trongtrong ququáá trtrììnhnh thuthu ththậậpp. . 



VaiVai tròtrò ccủủaa nghiênnghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh
trongtrong chươngchương trtrììnhnh ssứứcc khkhỏỏee

KhKháámm phpháá, , thămthăm dòdò nhnhữữngng vvấấnn đđềề khkhóó vvàà còncòn
íítt đưđượợcc bibiếếtt đđếếnn, , vvíí ddụụ nhưnhư mãimãi dâmdâm, ma , ma ttúúyy, , 
HIV/ AIDSHIV/ AIDS

TTììmm hihiểểuu nhnhậậnn ththứứcc ccủủaa ccộộngng đđồồngng vvềề AIDSAIDS

ĐĐềề rara nhnhữữngng bibiệệnn phpháápp can can thithiệệpp phphùù hhợợpp vvàà
phpháátt hihiệệnn nhnhữữngng ququầầnn ththểể ccầầnn đưđượợcc chchúú trtrọọngng
trưtrướớcc hhếếtt

ThămThăm dòdò ttíínhnh khkhảả thithi, , chchấấpp nhnhậậnn vvàà ssựự phphùù
hhợợpp ccủủaa nhnhữữngng chươngchương trtrììnhnh mmớớii



VaiVai tròtrò ccủủaa nghiênnghiên ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh
trongtrong chươngchương trtrììnhnh ssứứcc khkhỏỏee ((tttt))

PhPháátt tritriểểnn nhnhữữngng hohoạạtt đđộộngng vvềề thôngthông tin, tin, gigiááoo ddụụcc vvàà
truytruyềềnn thôngthông vvàà ttààii liliệệuu phphùù hhợợpp

NhNhậậnn bibiếếtt nhnhữữngng ttồồnn ttạạii trongtrong nhnhữữngng can can thithiệệpp đangđang
tritriểểnn khaikhai vvàà đưađưa rara nhnhữữngng gigiảảii phpháápp ththííchch hhợợpp đđốốii vvớớii
nhnhữữngng ttồồnn ttạạii đđóó

HoHoàànn chchỉỉnhnh nhnhữữngng thôngthông tin tin đđịịnhnh lưlượợngng thuthu đưđượợcc
trongtrong ccáácc gigiáámm ssáátt thưthườờngng xuyênxuyên vvàà ccáácc nghiênnghiên ccứứuu
đđáánhnh gigiáá bbằằngng ccááchch gigiúúpp gigiảảii ththííchch nhnhữữngng kkếếtt ququảả thuthu
đưđượợcc ttừừ nghiênnghiên ccứứuu đđịịnhnh lưlượợngng. . 

ThiThiếếtt kkếế ccáácc côngcông ccụụ điđiềềuu tratra chchíínhnh xxáácc hơnhơn bbằằngng
ccááchch phpháátt hihiệệnn ccáácc chchủủ đđềề ththííchch hhợợpp nhnhấấtt chocho nghiênnghiên
ccứứuu điđiềềuu tratra bbằằngng ccááchch xxáácc đđịịnhnh ccáácc câucâu hhỏỏii ththííchch hhợợpp
vvàà ccááchch didiễễnn đđạạtt chchúúngng chocho phphùù hhợợpp..



Ai Ai ccóó ththểể ththựựcc hihiệệnn nghiênnghiên
ccứứuu đđịịnhnh ttíínhnh

NgưNgườờii nnắắmm rõrõ ththựựcc đđịịaa

NgưNgườờii nnắắmm rõrõ đđốốii tưtượợngng nghiênnghiên ccứứuu

NgưNgườờii đưđượợcc huhuấấnn luyluyệệnn ttốốtt



CCáácc phươngphương phpháápp nghiênnghiên ccứứuu
đđịịnhnh ttíínhnh chchủủ yyếếuu

PhPhỏỏngng vvấấnn sâusâu

ThThảảoo luluậậnn nhnhóómm

PhươngPhương phpháápp quanquan ssáátt



ChChọọnn mmẫẫuu trongtrong NCĐT NCĐT

LLựựaa chchọọnn ththựựcc đđịịaa nghiênnghiên ccứứuu

LLựựaa chchọọnn đđốốii tưtượợngng nghiênnghiên ccứứuu



ÑÑònhònh llööôôïïngng

Phaân tích caùc hôïp chaát baèng saéc kyù khí.



ÑÑònhònh llööôôïïngng

Ñònh löôïng gene baèng phöông phaùp ñieän di



So So sasaùùnhnh nghieânnghieân ccöùöùuu ññònhònh ttíínhnh vavaøø
ññinhinh llööôôïïngng

NCĐT NCĐT ccóó ththểể hhỗỗ trtrợợ chocho NCĐL  NCĐL bbằằngng ccááchch xxáácc
đđịịnhnh ccáácc chchủủ đđềề phphùù hhợợpp vvớớii phươngphương phpháápp điđiềềuu
tratra..

NCĐL NCĐL ccóó ththểể hhỗỗ trtrợợ chocho NCĐT  NCĐT bbằằngng ccááchch khkhááii
ququáátt hhóóaa ccáácc phpháátt hihiệệnn rara mmộộtt mmẫẫuu llớớnn hơnhơn
hay hay nhnhậậnn bibiếếtt ccáácc nhnhóómm ccầầnn nghiênnghiên ccứứuu sâusâu

NCĐT NCĐT ccóó ththểể gigiúúpp gigiảảii ththííchch ccáácc mmốốii quanquan hhệệ
gigiữữaa ccáácc bibiếếnn ssốố đưđượợcc phpháátt hihiệệnn trongtrong ccáácc  
NCĐLNCĐL



CaCaùùcc phphööôngông phaphaùùpp thuthu thathaääpp sosoáá lielieääuu

BaBaøøii kiekieååmm tratra

PhoPhoûûngng vavaáánn

ÑÑaaùùnhnh giagiaùù totoåångng quaquaùùtt

QuanQuan sasaùùtt

ÑÑoo ññaaïïtt sinhsinh hohoïïcc



LaLaøømm thetheáá nanaøøoo ññeeåå vievieáátt momoäätt ññeeàà ccööôngông
nghieânnghieân ccöùöùuu

MoâMoâ tataûû vavaáánn ññeeàà nghieânnghieân ccöùöùuu

TaTaààmm quanquan trotroïïngng cucuûûaa vavaáánn ññeeàà

ThamTham khakhaûûoo tataøøii lielieääuu lieânlieân quanquan ññeeáánn vavaáánn ññeeàà

MoâMoâ tataûû phphööôngông phaphaùùpp lualuaäänn ññeeàà xuaxuaáátt

LaLaøømm cacaùùchch nanaøøoo ññeeåå öùöùngng duduïïngng kekeáátt quaquaûû ttììmm ñöñöôôïïcc



VieVieáátt ññeeàà ccööôngông nghieânnghieân ccöùöùuu

VieVieáátt momoäätt ññeeàà ccööôngông chuyeânchuyeân nghienghieääpp

HaHaáápp daãndaãn vavaøø ññaaààyy ññuuûû thoângthoâng tintin

VieVieáátt thetheáá nanaøøoo chocho deãdeã ññooïïcc

BaoBao gogoààmm momoäätt trangtrang nonoääii dungdung

SSöûöû duduïïngng tieâutieâu ññeeàà vavaøø phuphuïï ññeeàà roõroõ raraøøngng

RoõRoõ raraøøngng vavaøø giagiaùù tròtrò

KieKieååmm tratra loãiloãi chchíínhnh tataûû vavaøø ngngööõõ phaphaùùpp

VieVieáátt ññuuùùngng maãumaãu chuachuaåånn

VieVieääcc cacaàànn lalaøømm



VieVieáátt ññeeàà ccööôngông nghieânnghieân ccöùöùuu

SSöûöû duduïïngng nhnhööõngõng ttöøöø mamaøø khoângkhoâng biebieáátt nghnghóóaa cucuûûaa nonoùù

SSöûöû duduïïngng nhnhööõngõng ttöøöø khokhoùù hiehieååuu

SSöûöû duduïïngng ngoânngoân ngngööõõ quaquaùù ññônôn giagiaûûnn

LaLaëëpp lalaïïii nhienhieààuu lalaàànn

KhoângKhoâng tataääpp trungtrung vavaøøoo vavaáánn ññeeàà chchíínhnh

VieVieääcc khoângkhoâng neânneân lalaøømm


