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WYBRANE ASPEKTY STANU ZDROWIA  

MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 
ANALIZA STATYSTYCZNA 

     
Streszczenie: Celem badania jest ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa 
śląskiego na podstawie wybranych mierników, tj.: przeciętnego dalszego trwania życia 
noworodka, współczynnika zgonów niemowląt, ogólnego współczynnika zgonów, a także 
współczynników zgonów na nowotwory i choroby układu krążenia. Wyniki wskazują na 
systematyczną poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa. Badanie wykazało wy-
sokie zróżnicowanie przestrzenne sytuacji zdrowotnej w układzie powiatów. Największe 
zagrożenia zdrowotne występują w dużych, silnie uprzemysłowionych i zanieczyszczonych 
miastach byłego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, przede wszystkim w Chorzowie. 
Najkorzystniejsze warunki istnieją na terenach zielonych województwa, głównie w Żo-
rach, Bielsku-Białej i okolicach tych miast. 
 
Słowa kluczowe: województwo śląskie, stan zdrowia, autokorelacja przestrzenna. 
 
 
Wprowadzenie 

Zdrowie jest podstawową wartością w życiu każdego człowieka; zdrowie 
obywateli ma także istotne znaczenie społeczne i powinno być wspierane sku-
teczną polityką państwa. Od stanu zdrowia społeczeństwa zależy wielkość kapi-
tału ludzkiego, „a jedną z form oddziaływania na rozwój tego kapitału są zabiegi 
związane z ochroną zdrowia (...). Skutkuje to przedłużeniem życia ludzi, więk-
szą wytrzymałością, odpornością, energią, a w efekcie wpływa na wzrost, mię-
dzy innymi, wydajności i efektywności pracy, która podnosi dobrobyt społe-
czeństwa [Korporowicz, 1999, s. 63]. W krajach byłego bloku socjalistycznego 
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można zaobserwować niższy poziom zdrowia oraz długości życia mężczyzn i ko-
biet. Jak pisze W. Zatoński [red., 2011, s. 63]: „Spadek ten miał miejsce w czasach 
pokoju – w czasach, gdy w większości pozostałych krajów świata obserwowano 
systematyczny, wyraźny wzrost poziomu zdrowia. Straty zdrowotne oznaczały 
jednocześnie straty kapitału ludzkiego; rozwój gospodarczy był bowiem ograni-
czany przez słabą kondycję zdrowotną i przedwczesną umieralność siły robo-
czej”. Jak określono w Strategii Lizbońskiej1, jednym z celów Unii Europejskiej jest 
wyrównywanie różnic zdrowotnych wśród jej mieszkańców. Dla osiągnięcia tego 
celu podstawową sprawą jest określenie aktualnego stanu zdrowia populacji.  

W obrębie kraju województwo śląskie zajmuje szczególną pozycję, której 
niektóre aspekty wywierają istotny wpływ na stan zdrowia jego mieszkańców2. 
Z jednej strony: 
− jest ono drugim województwem, po województwie mazowieckim, pod wzglę-

dem wartości produktu krajowego brutto (13,0% ogólnej wartości w Polsce), 
− jest drugim województwem, po województwie mazowieckim, pod względem 

wielkości dochodów nominalnych na 1 mieszkańca, 
− zajmuje drugie miejscu w kraju (po województwie mazowieckim) pod 

względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, 
− są tu najwyższe w kraju przeciętne emerytury i renty, 
− występuje tu jeden z najniższych wskaźników zagrożenia ubóstwem (niższy 

wskaźnik zaobserwowano w 2011 r. tylko w województwie dolnośląskim). 
Czynniki te sprzyjają osiągnięciu dobrej sytuacji zdrowotnej mieszkańców. 

Z drugiej jednak strony w województwie śląskim występuje: 
− najwyższa w kraju gęstość zaludnienia (średnio 374 osób na 1 km2, w kraju – 123), 
− najwyższa w kraju liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami 

szkodliwymi dla zdrowia (25,8% ogółu zatrudnionych w Polsce w takich wa-
runkach), 

− najwyższa w kraju ilość ścieków przemysłowych i komunalnych nieoczysz-
czonych (3,5 dam3 na 1 km2, wobec 0,6 średnio w kraju), 

− najwyższa w kraju emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie 
uciążliwych dla czystości powietrza (20,2% wszystkich pyłowych zanieczysz-
czeń i 41,3% zanieczyszczeń gazowych – bez dwutlenku węgla – w kraju), 

− 8,6 razy więcej odpadów (z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych w ciągu 
roku w t na 1 km2 niż średnio w kraju, przy czym odpady z województwa ślą-
skiego (podobnie jak gęstość zaludnienia, liczba zatrudnionych w warunkach 

                                                            
1  Plan rozwoju dla Unii Europejskiej, zwany Strategią Lizbońską, został przyjęty przez Radę 

Europejską w Lizbonie w 2000 r. 
2  Dane (dla 2012 r.) pochodzą z Rocznika Statystycznego Województw 2012 [2013]. 
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zagrożenia, ilość ścieków przemysłowych czy też zanieczyszczeń powietrza) 
zostały uwzględnione w liczeniu średniej krajowej, co wpłynęło na zmniej-
szenie różnic między województwem śląskim i resztą kraju. 

Druga grupa czynników stwarza zagrożenia dla stanu zdrowia, który w przy-
padku mieszkańców województwa śląskiego jest wynikiem splotu wielu czynników, 
m.in. wyżej wymienionych. 

Celem artykułu jest analiza i ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego oraz zbadanie przestrzennego zróżnicowania ich stanu 
zdrowia na podstawie wybranych wskaźników. Przypuszcza się, że stan zdrowia 
mieszkańców województwa śląskiego poprawia się w ostatnich latach oraz że jego 
mierniki wykazują znaczne zróżnicowanie i autokorelację przestrzenną w ukła-
dzie powiatów województwa.  

 
 

1.  Uwagi o metodzie badania 

Stan zdrowia populacji można charakteryzować m.in. poprzez analizę zgo-
nów, zachorowalności czy hospitalizacji3. Podstawowymi charakterystykami 
stanu zdrowia ludności są: przeciętne dalsze trwanie życia noworodka (e0) oraz 
współczynnik zgonów niemowląt. Oba mierniki w sposób syntetyczny charakte-
ryzują stan zdrowia populacji i były przedmiotem prezentowanej analizy. Ponad-
to rozważano współczynnik zgonów ogółem, a także współczynniki zgonów na 
nowotwory i choroby układu krążenia – dwie najczęstsze przyczyny zgonów 
zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim; współczynniki zgonów zostały 
zestandaryzowane ze względu na wiek4. Oprócz ogólnie znanych metod staty-
styki opisowej, zastosowano metody statystyki przestrzennej5, tj. statystykę glo-
balną I Morana oraz wykresy punktowe Morana, ilustrujące charakter globalnej 
autokorelacji przestrzennej.  

Statystyka I Morana jest zdefiniowana jako [Kopczewska, 2006, s. 72]: 
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3  Por. np. [Wojtyniak i Goryński (red.), 2008]. 
4  Sposób standaryzacji współczynników demograficznych ze względu na wiek jest wyjaśniony 

np. w: [Kurkiewicz, 2010, rozdz. 5.3; Indrayan, 2012, s. 330-334].  
5  Zastosowane metody statystyki przestrzennej w sposób szczegółowy przedstawiono przykła-

dowo w: [Kopczewska, 2006]. 
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gdzie: 
yi  – obserwacja w obiekcie i,  
y   – średnia we wszystkich badanych obiektach,  
wij  – element przestrzennej macierzy wag W.  

Sprawdzian ( )
( )ID

IEI
IS

−
=  ma, przy prawdziwości hipotezy zerowej, asympto-

tyczny rozkład normalny6 SI : N(0,1).  
Niezbędną w obliczeniach macierz wag przestrzennych W, która określa 

zakładaną strukturę zależności przestrzennych, zbudowano na podstawie kryte-
rium sąsiedztwa rzędu I; otrzymano binarną, symetryczną i kwadratową macierz 
Ŵ  (n × n) o elementach ijŵ , gdzie: 

 ijŵ  = 1, gdy obiekt i jest sąsiadem obiektu j (mają wspólną granicę) 
 ijŵ   = 0, gdy obiekt i nie jest sąsiadem obiektu j (nie mają wspólnej granicy) 

 iiŵ  = 0 dla elementów diagonalnych macierzy Ŵ , tak więc obiekty nie mo-
gą być swoimi własnymi sąsiadami. 

Wnioskowanie statystyczne na podstawie statystyki I Morana oparte jest na 
zbieżności jej rozkładu do rozkładu normalnego. Nadzieja matematyczna staty-
styki I Morana jest określona jako: 
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−
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Wariancję D2(I) statystyki I Morana podano w: [Zeliaś, 1991, s. 105]; dla 
celu prezentowanego badania obliczono ją przy założeniu, że [yi] (i = 1, 2, 3, ..., n) 
są realizacjami niezależnych zmiennych losowych Yi o rozkładzie normalnym 
(założenie o normalności). 

Wartości statystyki I Morana bliskie E(I) wskazują na losowość układu 

przestrzennego. Sprawdzian ( )
( )ID

IEI
IS

−
=  ma, przy prawdziwości hipotezy zero-

wej, asymptotyczny rozkład normalny7 SI : N(0,1). Weryfikuje się hipotezę o braku 
autokorelacji przestrzennej Ho : I = 0 wobec alternatywy 0I:H1 ≠ , 0I:H1 >  lub 

0I:H1 < . 
Istnienie autokorelacji dodatniej oznacza, że obiekty w regionie (tu powiaty) 

są bardziej podobne pod względem badanej zmiennej do obiektów sąsiednich 

                                                            
6  Szczegółowe założenia, przy których sprawdzian ten ma asymptotyczny rozkład normalny 

określił Pinkse [1999], cyt. za: [Anselin, Florax i Rey (eds.), 2004, s. 68]. 
7  Zob. przyp. 6. 
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niż wynikałoby to z ich losowego rozmieszczenia, natomiast przy ujemnej auto-
korelacji są one bardziej zróżnicowane.  

Dane statystyczne wykorzystane w prezentowanym badaniu pochodzą ze 
strony internetowej GUS [www 1]. 

 
 

2. Wyniki badania empirycznego 

W tab. 1-3 przedstawiono niektóre charakterystyki demograficzne woje-
wództwa śląskiego w wybranych latach (2005, 2010, 2013), rys. 1-3 prezentują 
natomiast ich tendencje rozwojowe w dłuższych okresach. Z wyników zamiesz-
czonych w tab. 1-3 oraz rys. 1 wynika, że w badanym okresie przeciętne dalsze 
trwanie życia w województwie śląskim wzrosło zarówno w populacji mężczyzn 
(z 67,5 roku w 1995 r. do 72,4 roku w 2013 r., a więc o 4,9 roku), jak i kobiet 
(z 75,7 roku w 1995 r. do 80,1 roku w 2013 r., tj. o 4,4 roku). Można także spo-
strzec, że w 2013 r. przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w województwie 
śląskim było krótsze od wartości dla kobiet o 7,7 roku, przy czym w miastach 
różnica ta jest nieco mniejsza (7,6), na wsi natomiast większa (8,1). Ogólnie 
można stwierdzić, że w województwie śląskim przeciętne dalsze trwanie życia 
kobiet było o około 11% dłuższe niż w przypadku mężczyzn (rys. 1 i 2). 

Znamienne różnice między miastem i wsią występują w województwie ślą-
skim dla współczynnika zgonów niemowląt oraz współczynnika nadumieralno-
ści chłopców8. W latach 2000-2013 wartość omawianego współczynnika zmala-
ła (rys. 3) z poziomu 10,2 do 5,1 zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych, 
jednak spadek ten był bardziej zauważalny na wsi (10,0 w porównaniu do 4,6) 
niż w mieście (10,2 w porównaniu do 5,2). Podobne różnice zaobserwowano, roz-
ważając współczynniki zgonów niemowląt z uwzględnieniem płci (tab. 1-3) – śred-
nio w latach 2002-2013 współczynnik nadumieralności chłopców na wsi wy-
niósł 1,19 (co oznacza, że na wsi na 100 zgonów niemowląt płci żeńskiej 
przypadało 119 zgonów niemowląt płci męskiej); był on natomiast znacznie 
wyższy w miastach (1,30), co oznacza, że w miastach województwa na 100 zgo-
nów niemowląt płci żeńskiej przypadało 130 zgonów niemowląt płci męskiej, 
wartość współczynnika ogółem była równa 1,27. Warto tu zauważyć, że o ile 
poziom omawianego współczynnika na wsi w województwie śląskiego odpo-
wiadał poziomowi w kraju9 (w latach 2000-2008), to jego wartość w miastach 
województwa znacznie tę wartość przewyższa. 
                                                            
8  Współczynnik nadumieralności chłopców jest rozumiany jako iloraz współczynnika zgonów 

niemowląt płci męskiej do współczynnika zgonów niemowląt płci żeńskiej [por. Mielecka-Ku-
bień 2012], s.18 i n.]. 

9  [por. Mielecka-Kubień, s. 21]. 
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Tabela 1.  Wybrane charakterystyki demograficzne woj. śląskiego  
w latach 2005, 2010, 2013 (ogółem) 

Rok 

Przeciętne  
dalsze trwanie życia 

noworodka 

Przeciętne 
dalsze  

trwanie życia 
(eo) kobiet 
względem 
mężczyzn 

Współczynnik  
zgonów niemowląt 

(na 1000 urodzeń żywych) 
Współczynnik 

nadumieralności 
chłopców 

mężczyźni kobiety chłopcy dziewczynki 

2005 70,5 78,5 1,113 8,41 6,41 1,31 
2010 71,6 79,7 1,113 6,73 4,68 1,44 
2013 72,4 80,1 1,106 5,88 4,26 1,38 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 
Tabela 2.  Wybrane charakterystyki demograficzne woj. śląskiego  

w latach 2005, 2010, 2013 (miasto) 

Rok 

Przeciętne  
dalsze trwanie życia 

noworodka 

Przeciętne 
dalsze  

trwanie życia 
(eo) kobiet 
względem 
mężczyzn 

Współczynnik  
zgonów niemowląt 

(na 1000 urodzeń żywych) 
Współczynnik 

nadumieralności 
chłopców 

mężczyźni kobiety chłopcy dziewczynki 

2005 70,3 78,2 1,112 8,91 6,38 1,40 
2010 71,5 79,5 1,112 6,98 4,56 1,53 
2013 72,2 79,8 1,105 6,19 4,22 1,47 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 
Tabela 3.  Wybrane charakterystyki demograficzne woj. śląskiego  

w latach 2005, 2010, 2013 (wieś) 

Rok 

Przeciętne  
dalsze trwanie życia 

noworodka 

Przeciętne 
dalsze  

trwanie życia 
(eo) kobiet 
względem 
mężczyzn 

Współczynnik  
zgonów niemowląt 

(na 1000 urodzeń żywych) 
Współczynnik 

nadumieralności 
chłopców 

mężczyźni kobiety chłopcy dziewczynki 

2005 71,5 79,6 1,113 6,56 6,50 1,01 
2010 72,0 80,5 1,118 5,92 5,06 1,17 
2013 72,9 81,0 1,111 4,91 4,36 1,13 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 1.  Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w woj. śląskim według płci  

w latach 1995-2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 
Rys. 2. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet względem mężczyzn (K/M)  

w woj. śląskim w latach 1995-2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Rys. 3.  Współczynnik zgonów niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w woj. śląskim  

z uwzględnieniem podziału miasto-wieś w latach 2000-2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
W tab. 4 przedstawiono wyniki testowania hipotezy (na podstawie global-

nej statystyki I Morana) o braku autokorelacji przestrzennej w przekroju powia-
tów woj. śląskiego dla wybranych współczynników zgonów. Zostały one obli-
czone dla 2013 r. z wyjątkiem współczynnika zgonów niemowląt, w przypadku 
którego ze względu na małą liczbę obserwacji i znaczne wahania losowe jego 
wartości wzięto średnią z lat 2009-2013. 

 
Tabela 4.  Wyniki testowania hipotezy o braku autokorelacji przestrzennej  

i wartości współczynnika zmienności 

Symbol 
zmiennej Nazwa zmiennej Statystyka 

I Morana 
Statystyka 
testowa IS 

Współczynnik 
zmienności 

(%) 
1 2 3 4 5 

Yom Standaryzowany współczynnik zgonów, 
mężczyźni –0,357 –3,409* 10,07 

Yok Standaryzowany współczynnik zgonów, 
kobiety –0,406 –3,847* 10,17 

Ynm Standaryzowany współczynnik zgonów  
na nowotwory, mężczyźni –0,158 –1,655* 07,64 

Ynk Standaryzowany współczynnik zgonów  
na nowotwory, kobiety –0,170 –1,758* 10,85 

Ykm Standaryzowany współczynnik zgonów  
na choroby układu krążenia, mężczyźni –0,388 –3,683* 13,77 
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cd. tabeli 4 

1 2 3 4 5 

Ykk Standaryzowany współczynnik zgonów na 
choroby układu krążenia, kobiety –0,293 –2,842* 14,32 

Yo Współczynnik nadumieralności mężczyzn, 
zgony ogółem –0,055 –0,231* 07,15 

Yn Współczynnik nadumieralności mężczyzn, 
zgony na nowotwory –0,083 –0,983* 10,57 

Yk Współczynnik nadumieralności mężczyzn, 
zgony na choroby układu krążenia –0,187 –1,905* 18,05 

Yno Współczynnik zgonów niemowląt –0,015 –0,118* 22,07 

* Hipoteza o braku autokorelacji przestrzennej odrzucona dla α = 0,1. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 
Można zauważyć (tab. 4), iż hipotezę o braku autokorelacji przestrzennej od-

rzucono w przypadku standaryzowanego współczynnika zgonów mężczyzn i ko-
biet (α = 0,05), współczynnika zgonów mężczyzn i kobiet na nowotwory (α = 0,1) 
i na choroby układu krążenia (α = 0,05) oraz dla współczynnika nadumieralności 
mężczyzn10 na choroby układu krążenia (α = 0,1). W przypadku tych współ-
czynników zaobserwowano autokorelację dodatnią, co oznacza, że powiaty wo-
jewództwa śląskiego są bardziej podobne do powiatów sąsiednich, niż wynika-
łoby to z ich losowego rozmieszczenia11.  

Brak podstaw do odrzucenia hipotezy o braku autokorelacji przestrzennej 
w układzie powiatów wystąpił w przypadku współczynnika nadumieralności męż-
czyzn ogółem i na nowotwory oraz dla współczynnika zgonów niemowląt, co ozna-
cza, że wartości tych współczynników kształtują się w powiatach województwa 
śląskiego w sposób losowy (w tab. 4 wyróżniono te wyniki kursywą). 

Rozważane współczynniki charakteryzują się odmiennym stopniem zróżni-
cowania (mierzonym współczynnikiem zmienności). Najwyższą zmiennością ce-
chował się współczynnik zgonów niemowląt oraz współczynnik nadumieralności 
mężczyzn na choroby układu krążenia, a najniższą – współczynnik nadumieralności 
mężczyzn na nowotwory oraz współczynnik zgonów mężczyzn na nowotwory. 

Na rys. 4-11 przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie analizowanych współ-
czynników oraz odpowiadające im wykresy punktowe Morana12, obrazujące charak-
ter autokorelacji przestrzennej w układzie powiatów województwa śląskiego. 

                                                            
10  Rozumianego jako iloraz standaryzowanego ze względu na wiek współczynnika zgonów męż-

czyzn na choroby układu krążenia do odpowiedniego współczynnika dla kobiet [por. Mielecka-      
-Kubień, 2012, s. 12 i n.]. 

11  Podobny rezultat otrzymano (dla lat 2004-2006) w badaniu opisanym w: [Mielecka-Kubień 
i Dziembała, 2010]. 

12  Na osi Y przedstawione zostały opóźnione przestrzennie wartości odpowiednich współczynni-
ków (dla odchyleń od średniej) [por. Kopczewska, 2006, s. 70, 74-75]. 
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Okazało się13 (rys. 4), iż zdecydowanie najwyższa wartość standaryzowa-
nego względem wieku współczynnika zgonów mężczyzn ogółem wystąpiła w ba-
danym roku w Chorzowie, a następne w kolejności wartości współczynnika zaob-
serwowano w: Rudzie Śl., Siemianowicach Śl. i Sosnowcu. Najniższą wartością 
omawianego współczynnika cechowały się Żory, powiat bielski, Bielsko-Biała 
i powiat bieruńsko-lędziński; wartość współczynnika w Chorzowie była 1,5 razy 
wyższa niż w Żorach. Wykres punktowy Morana wskazuje na istnienie dodatniej 
autokorelacji przestrzennej. W przypadku kobiet (rys. 5) najwyższą wartość 
standaryzowanego względem wieku współczynnika zgonów kobiet ogółem za-
obserwowano w: Świętochłowicach, Siemianowicach Śl., Chorzowie i Sosnowcu, 
najniższą natomiast w: Bielsku-Białej, Żorach, powiecie bieruńsko-lędzińskim 
i lublinieckim, a wykres punktowy Morana wskazuje także na istnienie silniejszej 
niż w przypadku mężczyzn, dodatniej autokorelacji przestrzennej. 

Dla standaryzowanego względem wieku współczynnika zgonów mężczyzn 
na nowotwory (rys. 6) najwyższe wartości wystąpiły w: Chorzowie, powiecie 
bieruńsko-lędzińskim, Świętochłowicach i powiecie będzińskim, najniższe na-
tomiast w powiecie gliwickim, Bielsku-Białej i powiecie mikołowskim. W przy-
padku kobiet (rys. 7) najwyższymi wartościami omawianego współczynnika 
cechowały się: Chorzów, Świętochłowice i Katowice, a najniższymi powiaty: 
częstochowski, tarnogórski i raciborski. Dla obu populacji wykres punktowy 
Morana wskazuje na istnienie dodatniej autokorelacji przestrzennej. 

Najwyższa wartość standaryzowanego względem wieku współczynnika 
zgonów mężczyzn na choroby układu krążenia (rys. 8) wystąpiła w badanym roku 
w powiatach: będzińskim, żywieckim i zawierciańskim, a najniższa w Zabrzu, Ja-
strzębiu Zdroju i Gliwicach. Najwyższą wartością omawianego współczynnika 
w populacji kobiet (rys. 9) cechowały się powiaty: będziński, częstochowski i za-
wierciański, najniższe wartości zaobserwowano natomiast w powiecie pszczyń-
skim, Zabrzu i Jastrzębiu-Zdroju. Podobnie jak dla innych omawianych współ-
czynników zgonów, wykres punktowy Morana wskazuje na istnienie dodatniej 
autokorelacji przestrzennej. 

W przypadku wykazującego dodatnią autokorelację przestrzenną współ-
czynnika nadumieralności mężczyzn na choroby układu krążenia (rys. 10) naj-
wyższe wartości zaobserwowano w powiatach: mikołowskim, częstochowskim 
i myszkowskim, najniższe natomiast w Jastrzębiu-Zdroju, Zabrzu i Katowicach, 
jednak należy zaznaczyć, że wartości tego współczynnika zależą zarówno od warto-
ści współczynnika zgonów na choroby układu krążenia mężczyzn, jak i kobiet; 
                                                            
13  Ze względu na znaczne zagęszczenie powiatów w woj. śląskim na rys. 4-11 nie wpisano ich 

nazw; mapa woj. śląskiego z uwzględnieniem nazw powiatów dostępna jest np. na stronie inter-
netowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego [www 2]. 
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wykres punktowy Morana wskazuje na istnienie dodatniej autokorelacji prze-
strzennej, słabszej niż dla rozważanych współczynników zgonów. 

Jeśli chodzi o przestrzenne zróżnicowanie wartości współczynnika zgonów 
niemowląt (rys. 11), to najwyższe jego wartości zaobserwowano w: Żorach, 
powiecie raciborskim i Katowicach, a najniższe w powiecie lublinieckim, Ty-
chach i Jaworznie; wykres punktowy Morana wskazuje na brak autokorelacji 
przestrzennej, co oznacza, że jego wartości rozmieszczone są w powiatach woj. 
śląskiego w sposób losowy.  
 

 

 
Rys. 4.  Przestrzenne zróżnicowanie standaryzowanego współczynnika zgonów (na 100 tys. 

populacji) i wykres punktowy Morana dla wartości tego współczynnika  
w woj. śląskim (mężczyźni)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Standaryzowany współczynnik zgonów, mężczyźni
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Rys. 11.  Przestrzenne zróżnicowanie współczynnika zgonów niemowląt  

i wykres punktowy Morana dla wartości tego współczynnika w woj. śląskim 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
 
 



Wybrane aspekty stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego... 

 

73 

Podsumowanie 

1. Zaobserwowane w woj. śląskim tendencje rozwojowe przeciętnego dalszego 
trwania życia mężczyzn i kobiet, a także współczynnika zgonów niemowląt 
wskazują na systematyczną poprawę stanu zdrowia mieszkańców wojewódz-
twa, przy czym nie zauważono istotnej zmiany wartości tych współczynni-
ków po przyjęciu Polski do UE w 2004 r. 

2. W wartościach omawianych współczynników występują znaczące różnice 
między miastem i wsią, a także między populacjami mężczyzn i kobiet. Zde-
cydowanie lepsza sytuacja zdrowotna (mierzona branymi pod uwagę współ-
czynnikami) występuje na wsi. Można to przypuszczalnie wytłumaczyć niż-
szym stopniem zanieczyszczenia środowiska wiejskiego przy relatywnie 
wysokim poziomie życia na wsi województwa. 

3. W całym badanym okresie zaobserwowano istnienie nadumieralności męż-
czyzn oraz niemowląt płci męskiej, wyższą w miastach niż na wsi wojewódz-
twa śląskiego. 

4. Niektóre z branych pod uwagę współczynników wykazywały dodatnią auto-
korelację przestrzenną, co oznacza, że na większych niż powiaty obszarach 
województwa mogą istnieć podobne przyczyny decydujące o wartościach 
omawianych współczynników. 

5. Omawiane współczynniki wykazywały w układzie powiatów wysokie zróżni-
cowanie przestrzenne. Największe zagrożenia zdrowotne występują w dużych, 
silnie uprzemysłowionych i zanieczyszczonych miastach byłego Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego, przede wszystkim w Chorzowie. Najkorzystniejsze 
z punktu widzenia zdrowia mieszkańców woj. śląskiego warunki istnieją na tere-
nach zielonych województwa, a przede wszystkim w Żorach, Bielsku-Białej 
i okolicach tych miast, z zastrzeżeniem, iż w Żorach niekorzystnie kształto-
wały się wartości współczynnika zgonów niemowląt. 
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SOME ASPECTS OF HEALTH STATUS OF CITIZENS  
OF SILESIAN VOIVODESHIP. STATISTICAL ANALYSIS 

Summary: The purpose of the study was evaluation of health status of population of 
Silesian Voivodeship, Poland, on the base of its measures: life expectancy (e0), infant 
mortality rates, general mortality rates as well as mortality rates for cancer and cardiova-
scular diseases. The results indicate that health status of the citizens of the province 
systematically improves. Considered coefficients showed significant spatial district 
diversification. The highest health risk was observed in big, industrial and polluted cities 
of previous GOP, first of all in Chorzow. The most favourable conditions were observed 
in green regions of the province, first of all in Zory, Bielsko-Biala and their surroun-
dings, with reservation that in Zory infant mortality rates were high. 
 
Keywords: Silesian Voivodeship, health status, spatial autocorrelation. 


