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ZASTOSOWANIE MIARY RYZYKA OMEGA  
W OCENIE TRWANIA ŻYCIA W ZDROWIU 

  
Streszczenie: Lata życia w zdrowiu to jedna z miar zaproponowanych do monitorowa-
nia stanu zdrowia w krajach europejskich. Metoda ta oparta została na dwóch miarach: 
częstości występowania niepełnosprawności w populacji w określonym wieku oraz 
umieralności. Celem artykułu jest wykorzystanie miary ryzyka Omega do oceny ryzyka 
czasu przeżycia oraz czasu przeżycia w zdrowiu. Miara Omega zaliczana jest do miar 
kwantylowych, gdyż zakłada występowanie pewnego punktu progowego, dzielącego 
zbiór realizacji zmiennej na obszar zysku oraz obszar strat. W badaniu jako zysk rozu-
miana jest liczba lat życia bez niesprawności, natomiast stratą określana jest liczba lat 
życia z niesprawnością.  
 
Słowa kluczowe: oczekiwana długość życia, lata życia w zdrowiu, miara ryzyka Omega. 
 
 
Wprowadzenie  

Większość krajów Europy to kraje zaawansowane w procesie starzenia się 
ludności. Występuje jednak zróżnicowanie jego dynamiki wewnątrz kontynentu. 
Nie ulega wątpliwości, że proces ten nadal będzie postępował, a Europa (jako 
region) i jej państwa będą stawać się coraz starsze w sensie demograficznym. We-
dług długookresowej prognozy Eurostatu do 2060 r. odsetek osób starszych (powy-
żej 65. roku życia) w UE wzrośnie z 17% w 2008 r. do 30% w 2060 r. (przy czym 
w krajach postkomunistycznych udział osób starszych przekroczy 30%, a w Polsce 
wynosić on będzie 36,2%). Wzrośnie również odsetek osób powyżej 80. roku 
życia z 4,4% ogółu ludności w 2008 r. do 12,1% w 2060 r. (w Polsce 13,1%). 

W świetle przedstawionej prognozy ważną kwestią jest stan zdrowia ludno-
ści. Wraz z upływem lat rośnie prawdopodobieństwo pogorszenia stanu zdrowia, 
wystąpienia niesprawności [Robine, 2006]. Dlatego odchodzi się od obliczania 
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„lat do przeżycia” na rzecz miar obrazujących „lata do przeżycia w zdrowiu” 
[Jagger, Gillies, Moscone, Cambois, Van Oyen, Nusselder i in., 2008]. Wyliczenia 
te wskazują, iż mamy do nadrobienia podwójny dystans. Po pierwsze, przeciętne 
trwanie życia w Polsce jest krótsze niż w rozwiniętych krajach Europy, po dru-
gie „życie w zdrowiu” też wykazuje niższe wartości [Wróblewska, 2008]. We-
dług danych z Eurostatu z 2012 r. mężczyźni w Polsce przeżywają w zdrowiu 
(bez ograniczonej sprawności, 81,4% swojego życia, kobiety zaś nieco mniej 
(przy znacząco dłuższym trwaniu życia) – 77,5%. 

Celem pracy jest wykorzystanie miary ryzyka Omega, dotychczas wyko-
rzystywanej w ocenie ryzyka kapitałowego, do oceny ryzyka czasu przeżycia 
oraz czasu przeżycia w zdrowiu. Przedstawiono ryzyko czasu przeżycia w kra-
jach europejskich z wykorzystaniem przeciętnego dalszego trwania życia (LE) 
w wieku 65 lat i miary Omega z przyjętym punktem progowym 65. Na-
stępnie zaprezentowano również ryzyko czasu przeżycia w dobrym zdrowiu 
w krajach europejskich z wykorzystaniem lat życia w zdrowiu (HLY) w wieku 
65 lat i miary Omega z przyjętym punktem progowym 65. 
 
 
1. Metody badawcze 

Miara ryzyka Omega wykorzystywana jest w ocenie ryzyka kapitałowego. 
Została zaproponowana jako alternatywa dla miar klasycznych, opartych na 
rozkładzie normalnym. Miara Omega bierze pod uwagę cały rozkład zmiennej 
losowej, nie nakładając żadnych parametrycznych założeń na funkcję gęstości. 
Jest zaliczana do miar kwantylowych, gdyż zakłada występowanie pewnego 
punktu progowego, dzielącego zbiór realizacji zmiennej na obszar zysku oraz 
obszar strat. W badaniu tym miara Omega wykorzystana została do oceny ryzy-
ka czasu przeżycia oraz czasu przeżycia w zdrowiu. Jako strata rozumiana jest 
liczba utraconych lat życia w związku z przedwczesną śmiercią lub liczba lat 
życia z niesprawnością. 

Miara Omega jest ilorazem zysków do strat, względem pewnego punktu 
progowego, ważonym odpowiednim prawdopodobieństwem. 

Z matematycznego punktu widzenia Omega zdefiniowana jest w postaci 
[Krężołek, 2014]: 1
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gdzie: 
 – zmienna losowa określona na przedziale ,  

 – dystrybuanta tej zmiennej 
 – przyjęty punkt progowy, spełniający założenie . 

 
C. Keating i W.F. Shadrick zaproponowali nieparametryczny sposób wy-

znaczania miary Omega za pomocą dystrybuanty empirycznej. Wyznaczenie 
wartości logarytmu funkcji Omega dla każdego z k przedziałów szeregu jako 
iloraz wartości skumulowanych w postaci [Domański, 2011]: ln    dla 1,… ,  

gdzie: 
 – dystrybuanta empiryczna dla j-tego przedziału. 

 
Ze statystycznego punktu widzenia Omega uwzględnia wszelkie wartości 

analizowanego szeregu zmiennej losowej, a co za tym idzie może być wykorzy-
stywana do oceny ryzyka w przypadku rozkładów innych niż gaussowski. 
 
 
2. Analiza empiryczna 

Wykorzystanie miary Omega do oceny ryzyka czasu przeżycia oraz czasu 
przeżycia w zdrowiu, przedstawiono na przykładzie krajów europejskich odręb-
nie dla kobiet oraz mężczyzn. W badaniu wykorzystano informacje pochodzące ze 
strony internetowej EurOhex, która zawiera bazę danych na temat wskaźników 
stanu zdrowia, obejmujących m.in. przeciętne trwanie życia (LE) oraz lata życia 
w zdrowiu (HLY) w 31 krajach europejskich. Wszystkie dane dotyczą 2012 r. 

Na podstawie tablic trwania życia oraz danych dotyczących samooceny sta-
nu zdrowia w 2012 r., wyznaczono dystrybuantę empiryczną czasu przeżycia 
(rys. 1 i 2) oraz dystrybuantę empiryczną czasu przeżycia w zdrowiu (rys. 3 i 4). 
W literaturze jako metrykalny próg starości przyjmuje się coraz częściej – 65 lat. 
Dlatego też ustalono punkt progowy na poziomie 65 lat.  
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rze objawia się najpełniej wszechstronność zastosowań miernika Omega. Wnio-
ski przedstawione w artykule należy traktować jako konieczne do szerszej wery-
fikacji oraz rozwinięcia. Omega to miara ryzyka, która może być przedmiotem 
zainteresowania demografów, głównie z uwagi na jej dużą elastyczność oraz 
prostotę: analityczną i zastosowania. 
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USE OF OMEGA MEASURE FOR THE ASSESSMENT  
SURVIVAL TIME IN HEALTHY 

Summary: Years of healthy life is one of the measures proposed to monitor the state of 
health in European countries. This method is based on two measures: the frequency of 
a disability in the population at a certain age and mortality. The aim of this lecture is to 
use Omega risk measures to risk assessment of survival time and survival time in health. 
It is counted to quantile measures because it assumes the existence of a threshold point 
dividing the set of variables into the profit and loss area. In this study, the number of 
years of life without disability is understood as a profit, and the loss is defined by the 
number of years of life with disability.  
 
Keywords: life expectancy, Healthy Life Years, the Omega risk measures. 
 


