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Καλύτερα στατιστικά μοντέλα βελτιώνουν την παρακολούθηση του ρυθμού
εμφάνισης των ασθενειών.

Η στατιστική βοηθά
στην εξεύρεση αποτελεσματικών θεραπειών για την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η χρήση της μεθόδου
Kaplan-Meier βελτιώνει τις
δοκιμές φαρμάκων σώζοντας
αμέτρητες ανθρώπινες ζωές.

Η στατιστική συμβάλλει
στη συστηματική σύνθεση
των στοιχείων που βελτιώνουν τις θεραπείες για τις
καρδιακιές παθήσεις.

Στατιστικοί συμμετέχουν σε
σύνθετες μελέτες που διευκολύνουν την κατανόηση των
δομών μετανάστευσης.

Η στατιστική βοηθά στον
σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων ανακύκλωσης.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν
εθνοχωρικά μοντέλα για να
κατανοήσουν τις μετακινήσεις
των θαλάσσιων ζώων.

Χωρικά στατιστικά στοιχεία
και επιδημιολογικές μελέτες
βελτιώνουν την απόκριση
στη νόσο «hand-foot-andmouth disease” (HFMD).

Βελτίωση των μεταφορικών
υποδομών με χρήση στατιστικών μοντέλων για την κινητικότητα των πληθυσμών.

Η στατιστική συμβάλλει
στη μείωση της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών.

Η στατιστική διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην
ποιοτική αναβάθμιση και
αναγέννηση της οικονομίας.

Η στατιστική βοηθά
στον σχεδιασμό του νέου
συστήματος ποινικής
δικαιοσύνης.

Η γρήγορη καταμέτρηση
των ψήφων από ομάδα
στατιστικών αλλάζει την
εκλογική κουλτούρα
στο Μεξικό.
Η στατιστική συμβάλλει στην επίλυση του παγκόσμιου πρόβληματος της σίτισης, εντοπίζοντας
νέες ποικιλίες καλλιεργειών σε
πειράματα γενετικών διασταυρώσεων.

Μελέτες για το AIDS
βελτιώνουν την επιβίωση
των ασθενών.

Η στατιστική βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας και οι
μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης προάγουν
την επιστημονική γνώση.

Η στατιστική εντοπίζει τα
αίτια της μυκητιασικής κερατίτιδας.

Η στατιστική βοηθά να εντοπιστούν περιπτώσεις χρήσης
απαγορευμένων ουσιών κατά
την διάρκεια των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων.
Η στατιστική βοηθά
στον εντοπισμό και την
προστασία των ειδών
υπό εξαφάνιση.

Τα στοιχεία της απογραφής
συλλέγονται και αναλύονται
βοηθώντας στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων πολιτικής, σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο.

Ειδικά προσαρμοσμένες στατιστικές βοηθούν τους ανθρώπους
να ανακάμψουν μετά τον
καταστροφικό σεισμό του 2011.

