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LỜI NÓI ĐẦU
H.G Wells (1904), một nhà văn nổi tiếng người Anh vào đầu thế kỷ 20, đã từng
nói “ Tư duy thống kê một ngày nào đó sẽ cần thiết cho mọi công dân có năng lực
cũng như khả năng đọc và viết”. Thực vậy, ngày nay thống kê học đã được áp dụng
trong mọi lĩnh vực của cuộc sống kể cả lĩnh vực y sinh học.
Thống kê học chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện các công
trình nghiên cứu khoa học vì một bài báo y học nếu không được phân tích thống kê
đúng phương pháp thì sẽ không có giá trị về mặt khoa học.
Bệnh viện là môi trường thuận lợi để thực hiện các công trình nghiên cứu khoa
học vì các phương tiện kỹ thuật chẩn đoán và điều trị được cập nhật thường xuyên,
đội ngũ bác sĩ và cán bộ đại học đông, bệnh nhân nhiều và kho lưu trữ hồ sơ bệnh án
lớn. Tuy nhiên, hiện nay số bài báo y học công bố trong và ngoài nước từ các bệnh
viện còn rất thấp vì phần lớn các thầy thuốc lâm sàng thường gặp khó khăn khi tiếp
cận với thống kê học và thiết kế nghiên cứu.
Với mục đích giúp các bác sĩ, sinh viên y khoa một số kiến thức cơ bản về thiết
kế nghiên cứu và thống kê y học, tác giả biên soạn cuốn sách này gồm hai phần: Phần
một, giới thiệu về các loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học được áp dụng trong y học
lâm sàng. Phần hai, giới thiệu về các loại phân tích thống kê thường dùng để phân
tích dữ liệu nghiên cứu.
Hiện nay có rất nhiều phần mềm thống kê, tác giả sử dụng phần mềm SPSS
(phiên bản 16.0) để phân tích dữ liệu vì phần mềm này khá phổ biến tại Việt Nam và
dễ sử dụng. Tác giả cố gắng đưa ra các ví dụ cụ thể, hướng dẫn và minh họa từng
bước một để độc giả quen dần với phần phân tích thống kê trong SPSS. Các bài tập có
thể tải về từ website: bvag.com.vn (mục thư viện>bài giảng>thống kê y học) hoặc tại
địa chỉ: www.mediafire.com/?jpxn11xfd0fcjwo
Với tham vọng ngày càng có được nhiều công trình nghiên cứu khoa học từ bệnh
viện, một cuốn sách nhỏ không thể bao quát mọi vấn đề, vì vậy không tránh khỏi
những thiếu sót.
Tác giả xin đón nhận mọi góp ý.
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