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Prehľadová práca 
 

Medicína a štatistika (1) 

Peter Minárik 

 

„Sú tri druhy klamstva – malé klamstvo, veľké klamstvo a štatistika.“ 

Benjamin Disraeli,  

britský politik a predseda vlády (1804 – 1881) 

 
Súhrn 
Štatistika má dôležitú úlohu aj v medicíne, vrátane klinického výskumu, epidemiológie, súdneho lekárstva, 
laboratórnej medicíny a verejného zdravotníctva. Pracovníci v zdravotníctve sú užívatelia medicínskeho vý-
skumu. Aby lekár mohol praktizovať medicínu založenú na dôkazoch, musí byť oboznámený s princípmi šta-
tistiky, ale nie nevyhnutne so štatistickými vzorcami. Tento článok sa zaoberá základnými štatistickými poj-
mami - relatívnym rizikom, znížením relatívneho rizika a znížením absolútneho rizika. 

Kľúčové slová: štatistika, relatívne riziko, zníženie relatívneho rizika, zníženie absolútneho rizika.  

 

Summary 
Statistics has important role in medicine, including clinical research, epidemiology, forensic medicine, labora-
tory medicine and public health. Health care practitioners are consumers of medical research. In order to 
practice evidence-based medicine physicians needs to be familiar with statistical principles, but not necessari-
ly with statistical formulas. This paper deals with the basic statistical terms – relative risk, relative risk reduc-
tion and absolute risk reduction.  

Key words: statistics, relative risk, relative risk reduction, absolute risk reduction. 

 

Anglický spisovateľ Herbert George Wells vo svojej 
zbierke esejí World Brain (1938) vyslovil názor, že v bu-
dúcnosti v modernej demokratickej spoločnosti bude zna-
losť štatistického myslenia rovnako nevyhnutná ako znalosť 
čítania a písania. V súčasnosti v modernej industriálnej spo-
ločnosti je znalosť čítania a písania všeobecne rozšírená, 
otázkou zostáva rozšírenie štatistického myslenia v zmysle 
ako porozumieť rizikám a neistotám v našom technologic-
kom svete (Gigerenzer et al., 2008).  

 
Niektorí autori kladú počiatky využitia štatistiky v me-

dicíne do 40. rokov 19. storočia, keď Pierre Charles Louis 
v Paríži asi na skupine 70 pacientov s pneumóniou študoval 
vplyv vtedy stále veľmi rozšírenej metódy púšťania žilou.  
Ukázal, že pacienti, u ktorých došlo k uvedenému zákroku, 
zomierajú skôr ako pacienti ušetrení tohto zákroku. Rozdiel 
v prežívaní bol taký významný, že ho bolo možné demon- 
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štrovať aj na relatívne malej vzorke pacientov. Vo väčšine 
prípadov sú však rozdiely medzi sledovanými skupinami 
menšie a tu má dôležitú úlohu správne použitie štatistických 
metód (Ghaemi, 2009). 

V článku sa budeme zaoberať len niektorými základný-
mi štatistickými pojmami. Ďalšími sa budeme zaoberať 
v niektorom z nasledujúcich článkov.  

Pre teoretické ozrejmenie použijeme nasledovnú tabuľ-
ku, označovanú často v literatúre ako 2x2 tabuľka. Ide 
o hypotetické porovnanie vplyvu prežívania pacientov lie-
čených daným liekom v porovnaní s kontrolnou skupinou 
na placebe v klinickej štúdii v zvolenom časovom období 
10 rokov. 

Liečba Zomreli Žijú Spolu 

Liek 350 975 1325 

Placebo 404 920 1324 
 



P. MINÁRIK:MEDICÍNA A ŠTATISTIKA (1) 

40 
 

Nasledujúce štatistické pojmy sa používajú pri prezentá-
cii výsledkov existujúcich v binárnej podobe, ako napríklad 
pacient zomrel a pacient žije, choroba bola diagnostikovaná 
alebo nebola diagnostikovaná v závislosti od sledovania vy-
braných parametrov (Machin et al., 2007). 

 

Riziko (angl. risk) – pravdepodobnosť, že dôjde k danej 
udalosti v definovanej skupine osôb v danom časovom ob-
dobí (Perera et al., 2008). V našom hypotetickom príklade 
ide o pravdepodobnosť úmrtia pacientov liečených študova-
ným liekom za dané časové obdobie 10 rokov. Rovnako to 
platí aj pre skupinu liečených placebom. 

Riziko A (skupina liečená liekom) =350/1325=0,264 (26,4 %) 

Riziko B (kontrolná skupina na placebe) =404/1324=0,305 
(30,5 %) 

Pacienti liečení študovaným liekom majú 26,4 % riziko, že 
budú o 10 rokov mŕtvi, v porovnaní s pacientmi v kontrolnej 
skupine na placebe, kde je toto riziko 30,5%. 

Niekedy sa používa v anglicky písanej literatúre pojem 
outcome, čo by sme mohli preložiť ako výsledok, následok. 
Výsledkom môže byť napríklad aj diagnostikovanie vybra-
ného ochorenia. 

 

Relatívne riziko (angl. relative risk (RR)) – pomer rizi-
ka vzniku danej udalosti v jednej sledovanej skupine k riziku 
vzniku rovnakej udalosti v druhej sledovanej skupine (Perera 
et al., 2008). Pre náš prípad môžeme povedať, koľkokrát je 
nižšie riziko úmrtia u pacientov na lieku v porovnaní s rizi-
kom úmrtia u pacientov na placebe za dané časové obdobie 

RR = Riziko A/Riziko B=0,264/0,305=0,87 (87 %) 

Pacienti liečení študovaným liekom majú 87 % riziko, že 
budú o 10 rokov mŕtvi v porovnaní s pacientmi v kontrolnej 
skupine na placebe za rovnaké časové obdobie 10 rokov. 

Platí vo všeobecnosti, že ak RR=1 nie je rozdiel medzi 
obidvoma liečenými skupinami. V prípade RR>1 by platilo, 
že u pacientov liečených daným liekom je vyššie riziko 
úmrtia v porovnaní s kontrolnou skupinou liečenou place-
bom v sledovanom období 10 rokov a v prípade RR<1 na-
opak, u pacientov liečených daným liekom je nižšie riziko 
úmrtia v porovnaní s kontrolnou skupinou liečenou place-
bom v sledovanom období 10 rokov.  

 

Zníženie relatívneho rizika (angl. relative risk reduc-
tion (RRR)) – zníženie rizika danej udalosti v dôsledku de-
finovanej intervencie (v našom prípade liečba liekom) 
v porovnaní s rizikom v kontrolnej skupine (Perera et al., 
2008).  

RRR = absolútna hodnota (Riziko B–Riziko A)/Riziko B=1-
Riziko A/Riziko B=1–0,264/0,305=0,13 (13 %) 

Pacienti liečení študovaným liekom majú o 13 % nižšie rizi-
ko, že budú za 10 rokov mŕtvi v porovnaní s pacientmi 
v kontrolnej skupine na placebe za rovnaké obdobie 10 ro-
kov. 

Zníženie absolútneho rizika (angl. absolute risk re-
duction (ARR)) – používa sa pri opísaní stavu, keď akcep-
tujeme skutočnosť, že daná intervencia prinesie úžitok 
(napr. zníži počet úmrtí), opisuje rozdiel v rizikách (Machin 
et al., 2007). V uvedenom prípade ide o rozdiel, o ktorý sa 
zníži riziko úmrtia u pacientov na lieku v porovnaní 
s pacientmi na placebe za obdobie 10 rokov.  

ARR = Riziko B-Riziko A=30,5–26,4=4,1 % 

Riziko úmrtia v skupine liečenej študovaným liekom je 
o 4,1% percentuálnych bodov nižšie, ako v prípade kontrol-
nej skupine na placebe za sledované obdobie 10 rokov. 

V anglicky písanej literatúre sa používa všeobecnejší 
termín absolútny rozdiel rizík (angl. absolute risk difference 
(ARD)) opisujúci rozdiel medzi rizikami pre dve skupiny, 
napr. v testovanej skupine a kontrolnej skupine. Zníženie 
absolútneho rizika teda predstavuje špecifický príklad, keď 
daná intervencia prináša úžitok (Machin et al., 2007). 

 

Počet pacientov, ktorých treba odliečiť (ang. number 
needed to treat (NNT)) – priemerný počet pacientov, kto-
rých treba liečiť, aby sa zabránilo jednému neželanému vý-
stupu za dané časové obdobie (Perera et al., 2008). V našom 
hypotetickom príklade vypočítame počet pacientov, ktorých 
je nutné liečiť daným liekom, aby sa zabránilo 1 úmrtiu za 
10 rokov nasledovne. 

NNT = 1/ARR=1/(0,305–0,264)=1/0,041=24 

V našom uvedenom hypotetickom prípade, musíme liečiť 
študovaným liekom 24 pacientov, aby sme zabránili 1 úmr-
tiu v časovom horizonte 10 rokov. 

 

Poslednej uvedenej veličine NNT sa budeme podrobnej-
šie venovať v niektorom z nasledujúcich článkov, vzhľadom 
na skutočnosť, že jej uplatnenie v hodnotení liekov a lie-
čebných postupov je čoraz častejšie. Zaujíma hlavne platcov 
zdravotnej starostlivosti, lebo umožňuje relatívne „jednodu-
cho“ porovnávať efektívnosť vynaložených finančných pro-
striedkov. 

 

Samozrejme uvedené štatistické pojmy možno použiť 
v oveľa širšom meradle na opis rôznych iných výsledkov 
medicínskeho výskumu. Napríklad vznik daného ochorenia 
a expozícia definovaným vplyvom vonkajšie okolia (napr. 
chemické toxíny, fajčenie, počet súrodencov v rodine), 
vznik daného ochorenia a prítomnosť špecifickej alely da-
ného génu. Platí tu už skôr uvedená skutočnosť, ak hodnota 
RR>1, potom expozícia daným vonkajším vplyvom alebo 
prítomnosť danej alely génu je rizikovým faktorom vzniku 
študovaného ochorenia a naopak, ak hodnota RR<1, potom 
ide o ochranný faktor pred vznikom študovaného ochorenia.  

V medicíne musíme byť pri štatistických analýzach opa-
trní, treba vždy zvážiť do akej miery je štatisticky význam-
ný výsledok zároveň aj klinicky významným výsledkom. 
Ďalšou skutočnosťou na zamyslenie je to, či zistenia pomo-
cou štatistických metód možno vysvetliť na základe iných 
epidemiologických a biologických skutočností, napríklad ak 
existuje vzťah medzi dvoma veličinami, parametrami, tak 
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existuje aj nejaké racionálne vysvetlenie tohto vzťahu na-
príklad na poznaní mechanizmu daného ochorenia, biológie 
človeka, atď. 

Jedným z príkladov, keď sa na prvý pohľad prekvapujú-
ce zistenie dalo racionálne vysvetliť, bol vzťah medzi husto-
tou televíznych antén na km2 a počtom pôrodov a dojčen-
skou úmrtnosťou v Dubline. Nešlo o to, že by televízia bola 
letálna vo vzťahu k dojčatám, dôvod bol, že hustota antén 
odrážala hustotu obyvateľstva a zlé sociálne a hygienické 
podmienky (Škrabánek a McCormick, 1995). 

Naopak niekedy môže vzniknúť korelácia v čase, kde 
nájsť nejaké racionálne vysvetlenie je problematické. Prí-
kladom môže byť vzťah medzi cenou piva a priemerným 
platom protestantských duchovných v Chicagu v rokoch 
1973-1980. Platí tu zrejme skutočnosť, že dve nezávislé 
premenné lineárne meniace sa v čase vykazujú vzájomnú 
koreláciu (Gibbons a Davis, 1984; Škrabánek a McCor-
mick, 1995).  

Tretím príkladom môže byť zistená silná negatívna ko-
relácia medzi počtom hospitalizovaných psychiatrických 
pacientov a počtom uväznených osôb v Anglicku a Walese 
v rokoch 1950-1985. Autori štúdie pripúšťajú, že tu nemusí 
ísť v každom prípade o kauzálny vzťah – nedostatočná 
ústavná starostlivosť o psychiatrických pacientov vedie 
k tomu, že sa ocitnú na ulici a môže dôjsť ku konfliktu so 
zákonom, aj keď novšie poznatky skôr potvrdzujú uvedenú 
skutočnosť. Vo svojich záveroch sa autori nevyhli konštato-
vaniu, že je vážny dôvod pochybovať o úspechoch komu-
nálnej politiky, ktorá nevenuje dostatočnú pozornosť sta-
rostlivosti o psychiatrických pacientov majúcich konflikt so 
zákonom v minulosti (Weller a Weller, 1986; Škrabánek 
a McCormick, 1995).  

 

Britský štatistik a epidemiológ Sir Austin Bradford Joh-
nson Hill zaviedol do praxe kritériá, kedy platia štatistické 
výsledky v medicíne (angl. Bradford Hill criteria). Kritériá 
súvisia s jeho podaním štatistického dôkazu o spojitosti me-
dzi fajčením a úmrtnosťou na rakovinu pľúc u obyvateľov 
Veľkej Británie. Aj keď dnes sa môže uvedené zistenie zdať 
samozrejmé, v tomto období nepanoval jednotný názor ani 
medzi autoritami. Roku 1947 bola položená Radou pre le-
kársky výskum (angl. Medical Research Council (MRC)) 
otázka, prečo za posledných 25 rokov stúpla úmrtnosť na 
rakovinu pľúc 15-krát. Odpoveď bola o to komplikovanej-
šia, že v tom období okolo 90% dospelej populácie aktívne 
fajčilo. Článok Richarda Dolla a Bradford Hilla publikova-
ný roku 1950 v British Medical Journal (BMJ) pojednávajú-
ci o vzťahu fajčenia a rakoviny pľúc bol doslova revolúciou, 
dovtedy medicína mala za spoľahlivý prameň poznania len 
biologické a lekárske vedy, nie štatistiku (Le Fanu, 2001). 

Kritériá pre uznanie možného vzťahu (asociácie) medzi 
dvoma udalosťami zisteného na základe použitia štatistic-
kých metód sú nasledovné:  

a. vzťah musí byť biologicky možný a vysvetliteľný, 

b. vzťah musí byť silný – úmrtnosť na rakovinu pľúc bola 
u fajčiarov 25-krát vyššia ako u nefajčiarov, 

c. vzťah musí mať svoj biologický gradient, t.j. čím je 
väčšia expozícia rizikovým faktorom, tým musí naras-

tať aj výskyt študovaného dôsledku - v pôvodnej práci 
platil vzťah, čím daná osoba fajčila viac cigariet denne, 
tým mala vyššie riziko výskytu rakoviny pľúc, 

d. vzťah musí byť opakovane overený nezávislými štú-
diami, 

e. vzťah musí platiť v čase – uvedená práca ukázala, že 
s rastúcou spotrebou cigariet v spoločnosti narastal aj 
výskyt rakoviny pľúc, 

f. vzťah musí byť overiteľný aj pokusom – v uvedenej 
práci išlo o skutočnosť, že čím dlhšiu dobu osoba už 
nefajčila (bývalý fajčiar), tým bol väčší pokles rizika 
úmrtia na rakovinu pľúc (Le Fanu, 2001).  

 

Niekedy sa udávajú aj rozšírené kritériá, tak ako ich za-
definoval ich tvorca Sir Austin Bradford Johnson Hill roku 
1971, ktoré môžeme v skrátenej forme zhrnúť nasledovne: 

1. experiment – overenie randomizovanými klinickými 
štúdiami, 

2. sila vzájomnej asociácie – výsledky štatistickej analýzy, 

3. konzistencia vzájomnej asociácie - replikácia výsled-
kov v nezávislých štúdiách, 

4. špecificita – argumenty dokazujúce vzťah danej príčiny 
a následku by mal byť silnejšie ako protiargumenty, 

5. vzťah v čase – príčina musí predchádzať dôsledok, 

6. biologický gradient – výsledný účinok musí byť závislý 
na dávke expozície, 

7. biologická možnosť danej asociácie, 

8. koherencia dôkazov – uvedené zistenia by nemali byť 
v rozpore so všeobecne akceptovanými poznatkami 
o biológii a priebehu daného ochorenia, 

9. uvažovanie o analógii – možnosť potvrdiť danú asociá-
ciu napríklad na aj základe porovnania s inými ochore-
niami, napr. platí pre vírusové ochorenia (Ghaemi, 
2009).  

Treba tiež dodať, že vplyv fajčenia na výskyt rakoviny 
pľúc bol opísaný aj v minulosti. Je zaujímavé, že tento 
vzťah dokázal už roku 1939 prof. dr. Franz H. Műller (nie-
kedy sa uvádza aj ak Mueller) z univerzity v Kolíne nad 
Rýnom (Morabia, 2012). Vedecká obec jeho závery však 
neprijala. Dokonca jeden z oponentov z Dánska napísal, že 
jeho prácu čítal so značnou skepsou, pretože vznikla 
v krajine, kde vládne silný diktátor nefajčiar (Le Fanu, 
2001). 

 

Chápanie výsledkov medicínskej štatistiky závisí veľmi 
významne aj od vlastného prezentovania týchto údajov ve-
rejnosti. Príkladom môže byť štúdia, ktorá prezentovala vý-
sledky hypotetického testu na nešpecifický druh onkologic-
kého ochorenia. Laboratórny test vychádzal z predpokladu, 
že jedinci podstúpia test každé 2 roky a celá študovaná po-
pulácia bude následne sledovaná na úmrtie na nešpecifiko-
vané onkologické ochorenie po dobu 10 rokov. Počas celej 
doby sledovania v populácii, ktorá sa nepodrobila navrhnu-
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tému testu zomreli 3 osoby z 1000 jedincov v študovanej 
populácii na nešpecifické onkologické ochorenie, zatiaľ čo 
v populácii vyšetrenej daným hypotetickým testom to boli  
2 osoby z 1000 jedincov v študovanej populácii.  

Výsledky hypotetického testu boli identické, len boli 
prezentované troma rozdielnymi spôsobmi – zníženie rela-
tívneho rizika, zníženie absolútneho rizika a počtom pacien-
tov, ktorých treba vyšetriť, aby sa predišlo jednému úmrtiu 
na uvedené nešpecifické onkologické ochorenie v sledo-
vanom časovom období 10 rokov (NNT):  

Ak sa zúčastníte uvedeného testu každé 2 roky, znížite si 
riziko úmrtia na dané ochorenie približne o jednu tretinu 
v sledovanom období 10 rokov (zníženie relatívneho rizika). 

Ak sa zúčastníte uvedeného testu každé 2 roky, znížite si 
riziko úmrtia na dané ochorenie z 3 prípadov na 1000 jedin-
cov v populácii na 2 prípady na 1000 jedincov populácii 
v počas sledovaného obdobia 10 rokov (zníženie absolútne-
ho rizika). 

Ak 1000 jedincov podstúpi uvedený test každé 2 roky,  
1 osoba bude zachránená od úmrtia na dané onkologické 
ochorenie počas obdobia 10 rokov (NNT).  

V prípade prezentácie zníženia relatívneho rizika by test 
akceptovalo 80% opýtaných jedincov. V druhom prípade by 
test akceptovalo 53% opýtaných jedincov a v treťom prípa-
de len 43% jedincov (Sarfati et al., 1998; Gigerenzer et al., 
2008). Podobne aj u študentov medicíny boli výsledky kli-
nických štúdií hodnotené v závislosti na spôsobe výberu 
formy prezentácie výsledkov štatistického hodnotenia (Nay-
lor et al., 1992). Štúdia potvrdila známu skutočnosť opísanú 
už literatúre, že sme oveľa viac ovplyvniteľní veľkosťou čí-
sel udávajúcich relatívne zmeny ako číslami opisujúcimi 
absolútne hodnoty príslušnej zmeny. Číselné hodnoty opisu-
júce relatívne zmeny bývajú zvyčajne oveľa väčšie ako čí-
selné hodnoty opisujúce absolútne zmeny. Uvedené skutoč-
nosti nám potvrdzujú pravidlo prezentovať výsledky toho 
istého medicínskeho výskumu vždy rôznymi štatistickými 
pojmami (výstupmi).  

Vyššie uvedený test si môžeme sami prepočítať pomo-
cou údajov v nasledujúcej tabuľke. 

Test Zomreli Žijú Spolu 

Podstúpili test 2 998 1000 

Nepodstúpili test 3 997 1000 
 

Osoby, ktoré podstúpili test podľa zadaných podmienok 
majú riziko úmrtia na nešpecifikované onkologické ochore-
nie v časovom intervale 10 rokov x=2/1000=0,002 (0,2%). 
Obdobne môžeme vypočítať riziko úmrtia v danom časo-
vom období pre osoby, ktoré nepodstúpili daný test 
y=3/1000=0,003 (0,3%). 

Relatívne riziko úmrtia pacientov s testom v porovnaní 
s kontrolnou skupinou bez testu je 
RR=x/y=0,002/0,003=0,667 (67%). 

Zníženie relatívneho riziko môžeme následne vypočítať ako 
RRR=100%-67%=33%. 

Zníženie absolútneho rizika (absolútny rozdiel rizík) 
ARR=0,3%-0,2%=0,1%. 

Počet osôb, ktoré treba vyšetriť daným testom, aby sa za-
bránilo jednému úmrtiu na dané ochorenie za dané obdobie 
NNT=100%/0,1%=1000 (alebo 1/(0,003-0,002)). 

 

O tom, že spôsob prezentácie klinických štúdií, respek-
tíve klinických programov môže ovplyvňovať významne aj 
rozhodnutia v oblasti verejného zdravotníctva a politiky, 
ukázala modelová štúdia z Anglicka. Výskumná skupina 
poslala 182 členom rôznych inštitúcií podieľajúcich sa na 
riadení zdravotníctva ponuku na rôzne kardiálne rehabili-
tačné programy zamerané na pacientov po infarkte myokar-
du. Hodnoty pre štatistickú analýzu boli prevzaté z publi-
kovanej analýzy randomizovaných klinických štúdii zame-
raných na kardiálnu rehabilitáciu po infarkte myokardu (Ol-
dridge et al., 1988). Každý z programov bol prezentovaný 
inou vypočítanou štatistickou veličinou: 

a. program A – znížil úmrtnosť o 20% (zníženie relatív-
neho rizika), 

b. program B – absolútny pokles počtu úmrtí o 3% (zní-
ženie absolútneho rizika), 

c. program C – zvýšil prežitie pacientov z 84% na 87% 
(percentuálne vyjadrenie prežívania pacientov zúčastne-
ných v danom programe v porovnaní s prežívaním pa-
cientov, ktorí nebolo zaradení do rovnakého programu), 

d. program D – do programu treba zahrnúť 31 ľudí, aby sa 
zabránilo 1 úmrtiu (počet pacientov, ktorých treba za-
radiť do daného programu, aby sa zabránilo jednému 
úmrtiu). 

Otázka bola, ktorý z uvedených štyroch rehabilitačných 
programov by prednostne financovali oslovené osoby vo 
svojom zdravotnom obvode. Zo 140 odpovedí boli len  
3 správne, kde oslovené osoby prišli na skutočnosť, že všet-
ky uvedené čísla opisujú rovnaký rehabilitačný program. 
V ostatných 137 odpovediach si autori vždy vybrali jeden 
zo štyroch ponúknutých programov. Najčastejšou voľbou 
bol program A, potom nasledoval program D (Fahey et al., 
1995). Výsledky opäť potvrdili už uvedenú skutočnosť, že 
sme oveľa viacej ovplyvniteľní veľkosťou čísel udávajúcich 
relatívne zmeny ako číslami opisujúcimi absolútne hodnoty.  

Uvedený príklad si môžeme sami prepočítať pre lepšie 
porozumenie pomocou nasledujúcej tabuľky. 

Rehabilitačný program Živí Zomretí Spolu 

Zaradení do programu 1587 236 1823 

Nezaradení do programu 1502 289 1791 
 

Riziko úmrtia v skupine zaradenej do rehabilitačného prog-
ramu x=236/1823=0,129 (13%). 

Riziko úmrtia v skupine nezaradenej do rehabilitačného 
programu x=289/1791=0,161 (16%). 

Program A - zníženie relatívneho rizika RRR=100-
12,9/16,1=19,77% (20%),  
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Program B - zníženie absolútneho rizika ARR=16,1%-
12,9%=3,2% (3%), 

Program C - percentuálne vyjadrenie prežívania pacientov 
zúčastnených v danom programe 

w=1587/1823=0,871 (87%) v porovnaní s prežívaním pa-
cientov, ktorí neboli 

zaradení do rovnakého programu z=1502/1791=0,839 
(84%), 

Program D – počet pacientov, ktorých treba zaradiť do da-
ného programu, aby sa zabránilo jednému úmrtiu 
NNT=100/3,2=31,3 (31). 

 

Moderná medicína dnes operuje so štatistickými poj-
mami, zvlášť ak hovoríme o medicíne založenej na dôka-
zoch. Štatistické analýzy sú dnes publikované vo väčšine 
článkov v lekárskych časopisoch (Machin et al., 2007). 
Možno sa raz naplnia slová jedného zo zakladateľov využi-
tia medicínskej štatistiky - už spomínaného Sira Austina 
Bradforda Johnsona Hilla, že príde ten šťastný deň, keď 
každý klinik bude zároveň aj svojím štatistikom Ghaemi, 
2009). Samozrejme ctihodný autor týchto slov nemyslel len 
plnenie rutinnej administratívy a hlásení.  
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