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WYKORZYSTANIE SUMARYCZNYCH MIAR  
BRAKU ZDROWIA DO OCENY WPŁYWU  

WYBRANYCH CHORÓB I NIESPRAWNOŚCI  
NA STAN ZDROWIA LUDNOŚCI POLSKI 

 
Streszczenie: Pomimo że ciągle podkreśla się wagę chorobowości i niesprawności, debaty 
na temat polityki zdrowotnej zbyt często skupiają się na umieralności. Jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest brak porównywalnych informacji dotyczących wyników zdro-
wotnych innych niż zgon, które mogłyby być zestawione z informacją na temat obciążenia 
przedwczesną umieralnością. W celu obliczenia czasu przeżytego z pewnym stanem zdro-
wotnym w sposób porównywalny ze standaryzowanym czasem utraconym na skutek 
przedwczesnej umieralności konieczny jest duży stopień uproszczenia.  

Celem pracy jest prezentacja lat życia skorygowanych niesprawnością DALY jako 
miary braku zdrowia oraz jej zastosowanie w szacowaniu obciążenia chorobami. W części 
empirycznej zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w obciążeniu chorobami popula-
cji Polski między 1990 a 2010 r. 
 
Słowa kluczowe: chorobowość, umieralność, pomiar braku zdrowia. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Pomimo że ciągle podkreśla się wagę chorobowości i niesprawności, deba-
ty na temat polityki zdrowotnej zbyt często skupiają się na umieralności. Jedną  
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak porównywalnych informacji dotyczą-
cych wyników zdrowotnych innych niż zgon, które mogłyby być zestawione  
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z informacją na temat obciążenia przedwczesną umieralnością1. Każdy inny niż 
zgon wynik zdrowotny jest unikalny, zależy od początkowego procesu patolo-
gicznego, poprzedzających go przyczyn biologicznych, społecznych i ekono-
micznych, cech osobowych chorego, środowiska społecznego, a także reakcji 
społecznych na osobę chorego. W celu obliczenia czasu przeżytego z pewnym 
stanem zdrowotnym w sposób porównywalny ze standaryzowanym czasem 
utraconym na skutek przedwczesnej umieralności konieczny jest duży stopień 
uproszczenia [Murray i Lopez, 2000]. Opracowanie kompleksowego miernika 
przedwczesnej umieralności i innych niż zgon wyników zdrowotnych wymaga 
wspólnej wartości, w której mogłyby być wyrażone. Dlatego do mierzenia ob-
ciążenia chorobami zastosowano jednostki czasu, a dokładniej – jednostki utra-
conego czasu. W celu oszacowania globalnego obciążenia chorobami i urazami 
wybrano podejście zapadalności, które jest spójne z metodą obliczania czasu 
utraconego na skutek przedwczesnej umieralności [Murray i Lopez, 2000]. 

Celem pracy jest prezentacja lat życia skorygowanych niesprawnością DALY 
jako miary braku zdrowia oraz jej zastosowanie w szacowaniu obciążenia choro-
bami. W części empirycznej zaprezentowano zmiany, jakie dokonały się w ob-
ciążeniu chorobami populacji Polski między 1990 a 2010 r.  
 
 
1. Miary oczekiwanego braku zdrowia 
 

Sumaryczne miary stanu zdrowia można podzielić na dwie zasadnicze Grupy 
[Wróblewska, 2008, s. 153-154]: 
– miary oczekiwanego zdrowia, które pozwalają na określenie lat życia przeży-

tych w pełnym zdrowiu oraz lat przeżytych z pewnymi dysfunkcjami i nie-
sprawnością jako ekwiwalent tych pierwszych, 

– miary braku zdrowia, które pozwalają na określenie lat życia utraconych  
w populacji w związku z umieralnością oraz przeżytych w stanie zdrowia 
gorszym od przyjętego jako pełny.  

Przykładami sumarycznych miar braku zdrowia są: lata życia skorygowane 
niesprawnością DALY (disability-adjusted life year), utracone lata życia w zdrowiu 
HeaLY (healthly life-year lost), lata życia skorygowane jakością QALY (quality 
adjusted life-year). W artykule tym szczegółowo omówiona zostanie pierwsza 
miara z tej grupy, a więc DALY. 

                                                 
1  Wielkość strat społecznych wynikających z przedwczesnej umieralności szacuje się na podsta-

wie różnie skonstruowanych mierników liczby utraconych lat życia populacji, czyli strat jej po-
tencjału życiowego. 
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Wieloletnie prace prowadzone na zlecenie Banku Światowego oraz Świa-
towej Organizacji Zdrowia w ramach badania Globalnego Obciążenia Choroba-
mi GBD (Global Burden of Disease Study), którego celem było obliczenie ob-
ciążenia populacji chorobami i urazami, dostarczyły miary pod nazwą lata życia 
skorygowane niesprawnością. Ogłoszenie w 1994 r., szerokie rozpowszechnie-
nie, a następnie wykorzystanie DALY wywołało głośną dyskusję w literaturze 
[m.in. prace: Anand i Hison, 1995; Arellano, 1996; Barker i Green, 1996; Ber-
man, 1995; Desjarlais i in., 1995; Ferniez i in., 1995; Karkal, 1995; Lozano i in., 
1995; Martens i in., 1995].  

DALY jest wskaźnikiem służącym do pomiaru obciążenia chorobami w ba-
danej populacji. Stanowi on próbę całościowego ujęcia problemu chorób i ich 
wpływu na życie ludzi przez połączenie w jednym wskaźniku długości życia  
i obniżenia się jakości życia związanego z niesprawnością i inwalidztwem. DALY 
jest wskaźnikiem przydatnym do identyfikacji głównych przyczyn obciążenia 
chorobami i alokacji środków na zwalczanie tych przyczyn. Pozwala on również 
na ocenę skuteczności podejmowanych działań w procesie monitorowania zmian 
obciążenia chorobami lub poprzez ocenę DALY zyskanych przez zastosowanie 
konkretnej interwencji. Tak więc DALY wyraża ekwiwalent lat życia w zdro-
wiu, który został utracony z racji lat życia z chorobą lub niesprawnością o okre-
ślonym stopniu ciężkości i czasie trwania (YLD) oraz liczbę lat życia utraconych 
w związku z przedwczesnym zgonem (YLL). Stąd DALY, liczone w każdym 
schorzeniu, stanowią po prostu sumę YLL i YLD z danego schorzenia [Murray  
i Lopez, 2000, s. 63]: 

,              (1) 

gdzie i oznacza schorzenie. 
Utracone lata życia YLL oblicza się, wykorzystując utracone standardowe 

oczekiwane lata życia SEYLL w postaci [Wróblewska, 2008, s. 153-154]: 

,          (2) 

gdzie:  oznacza liczbę zgonów w wieku x,  jest oczekiwaną długością ży-
cia dla wieku x w populacji przyjętej jako standard. 

Jako standard2 wybrano oczekiwaną długość życia przy urodzeniu dla ko-
biet 82,5 roku, a dla mężczyzn 80 lat. Wzór na YLL wyprowadzony z pojedyn-
czego zgonu w wieku a jest następujący [Murray i Lopez, 2000, s. 63]: 

                                                 
2  Na podstawie modelowej tablicy trwania życia na Zachodzie Coale’a i Demmeny’ego. 
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,  (3) 

gdzie: r oznacza mnożnik dyskontowy, β jest parametrem z wartościowania 
funkcji wieku, C jest stałą, a wiekiem, w którym nastąpił zgon, zaś L – standar-
dową oczekiwaną długością życia w wieku a. 

Dla standardowych YLL zastosowanych w GDB, r = 0,03, β = 0,04, K = 1. 
Jeśli K ustalono by na 0, wtedy YLL byłyby obliczane z zastosowaniem jednoli-
tych wag wiekowych. 

W oszacowaniu utraconych lat życia w związku z umieralnością YLL dla 
ponad 100 szczegółowych przyczyn zgonów korzystano z czterech typów źródeł 
informacji: systemu rejestracji zgonów, który jest oparty na Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób (ICD-9), danych opartych na próbach (np. dla Chin i Indii), 
oszacowaniach epidemiologicznych oraz modelach umieralności wg przyczyn 
zgonów. 

Lata życia z niesprawnością YLD to czas przeżyty w stanie zdrowia gor-
szym niż zdrowie doskonałe, wartościowanych wg wag preferencji przypisanych 
każdemu ze stanów (od 0 zdrowie pełne do 1 zgon). Wagi preferencji dla 22 
schorzeń opracowano z wykorzystaniem metody person trade-off 3. Na ich pod-
stawie określono 7 klas niesprawności oraz rozkład ciężkości dla kilkuset leczo-
nych i nieleczonych przypadków [Murray i Lopez, 2000, s. 37-41]. Czas przeżyty 
z niesprawnością jest także wartościowany ze względu na wiek i dyskontowany 
w ten sam sposób co YLL. Autorzy proponują wyższe wartości DALY w przy-
padku obciążenia tymi samymi chorobami i niesprawnościami oraz w przypadku 
zgonu osób młodych i w średnim wieku niż dla niemowląt i osób starszych. Do-
datkowo zastosowanie stopy dyskontowej dla stanu zdrowia i korzyści zdrowotnych 
nadaje większą wagę zdrowiu dzisiaj, a mniejszą dla lat jeszcze nieprzeżytych.  

Ogólny wzór dla YLD na skutek pojedynczego zdarzenia powodującego 
niesprawność jest następujący: 

, (4) 

gdzie: a oznacza wiek, w którym wystąpiła niesprawność, L czas trwania nie-
sprawności, r stopę dyskontową (r = 0,03), β parametr wartościowania ze 
względu na wiek (β = 0,04), K jest czynnikiem modulującym wartościowanie 
wieku (K = 1), C jest stałą korygującą, niezbędną ze względu na nierówne wagi 

                                                 
3  Metoda person trade-off – respondentowi daje się dwie możliwości: pierwsza to przedłużenie 
życia dla x osób w normalnym zdrowiu; druga to przedłużenie życia dla y osób w stanie i.  
Y zmienia się do czasu, kiedy respondent nie może wybrać między dwiema możliwościami.  
W tym punkcie waga preferencji dla stanu i wynosi  . 
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wiekowe (C = 0,1658), a D jest wagą niesprawności. By obliczyć YLD utracone 
na skutek danego schorzenia, należy pomnożyć liczbę utraconych YLD, w prze-
liczeniu na jedno zdarzenie, przez liczbę zdarzeń. 

Jeden rok DALY można tłumaczyć jako jeden utracony rok życia w pełnym 
zdrowiu, przy czym utrata ta może być spowodowana przedwczesną umieralno-
ścią lub obecnością niesprawności. 
 
 
2. Analiza empiryczna 
 

Pierwsze badania w ramach Globalnego Obciążenia Chorobami GBD, któ-
rych celem było obliczenie obciążenia populacji chorobami i urazami, przepro-
wadzono w 1990 r., a wyniki opublikowano w 1994 r. Utracone lata życia YLL 
oraz lata życia z niesprawnością YLD oszacowano z powodu 291 chorób i ura-
zów należących do 3 głównych grup i 20 podgrup przyczyn. Ostanie badania  
w ramach GBD przeprowadzono natomiast w 2010 r., a wyniki opublikowano  
w grudniu 2012 r.  

W Polsce, tak jak i w całej Europie, w ostatnim 20-leciu zmniejszyła się 
liczba zgonów z powodu chorób należących do grupy I, czyli chorób zakaźnych, 
związanych z ciążą, okołoporodowych i żywieniowych. Na rys. 1 przedstawiono 
zmiany4 w liczbie zgonów w 20 podgrupach przyczyn. O 70% i więcej zmniej-
szyła się liczba zgonów z powodu chorób matek, stanów powstających w okre-
sie okołoporodowym, niedożywienia oraz innych chorób zakaźnych związanych 
z ciążą, okołoporodowych i żywieniowych. Odnotowano również spadek zgonów 
z powodu HIV/AIDS, gruźlicy oraz chorób tropikalnych i malarii. Spośród ura-
zów należących do grupy III w 2010 r. w porównaniu do 1990 r. liczba zgonów 
w związku z urazami komunikacyjnymi zmniejszyła się o 25%, a z powodu ura-
zów innych niż komunikacyjne zmniejszyła się o 20%. Niestety, w tym okresie 
wzrosła o 8% liczba zgonów w związku z samookaleczeniami i przemocą mię-
dzyludzką. Z kolei dla większości chorób niezakaźnych (grupa II) w ostatnich 
dwóch dekadach odnotowano znaczący wzrost liczby zgonów, szczególnie  
w przypadku zgonów z powodu chorób neurologicznych i psychiatrycznych  
(o ponad 50%). 

 
 
 
 

                                                 
4  Zmiany obliczono z wykorzystaniem przyrostów względnych postaci: . 
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Można zauważyć, że zmiany obciążenia chorobami w badanym okresie 
mierzone za pomocą liczby zgonów oraz DALY nie są jednakowe, choć podobne, 
szczególnie w przypadku chorób z grupy I. 

Natomiast listę 20 chorób i urazów, dla których DALY w latach 1990 i 2010 
było najwyższe, przedstawiono na rys. 3. Najwięcej lat życia w pełnym zdrowiu 
w 2010 r. utracono z powodu schorzeń pleców i szyi, choroby naczyń mózgo-
wych, choroby niedokrwiennej serca, depresji jednobiegunowej oraz w wyniku 
wypadków drogowych. Zdecydowana większość (17 na 20) chorób z tej listy to 
choroby niezakaźne. Wśród 20 chorób i urazów o najwyższej wartości DALY  
w 2010 r. nie ma chorób zakaźnych, związanych z ciążą, okołoporodowych  
i żywieniowych. 
 
Lp. Choroby i urazy  Lp. Choroby i urazy Zmia-

na 
1 ch. naczyń mózgowych 1 schorzenia pleców i szyi 16% 

2 ch. niedokrwienna serca 2 ch. naczyń mózgowych -29% 

3 schorzenia pleców i szyi 3 ch. niedokrwienna serca -22% 

4 wypadki drogowe 4 depresja jednobiegunowa -2% 

5 depresja jednobiegunowa 5 wypadki drogowe -17% 

6 wady wrodzone 6 ch. narządów zmysłów 14% 

7 ch. narządów zmysłów 7 upadki 20% 

8 przewlekła obturacyjna ch. płuc 8 ch. skóry i tkanki podskórnej 1% 

9 ch. skóry i tkanki podskórnej 9 przewlekła obturacyjna ch. płuc -16% 

10 cukrzyca 10 cukrzyca 0% 

11 upadki 11 samouszkodzenia 2% 

12 zaburzenia jamy ustnej 12 nadużywanie alkoholu 25% 

13 samouszkodzenia 13 zaburzenia jamy ustnej -16% 

14 st. powst. w okresie okołoporodowym 14 uzależnienie od narkotyków i leków 20% 

15 zaburzenia lękowe 15 zaburzenia lękowe 5% 

16 zakaż. dol. dróg oddechowych 16 inne ch.ukł mięśniowo-szkieletowego 21% 

17 nadużywanie alkoholu 17 rak jelita grubego i odbytnicy 38% 

18 uzależnienie od narkotyków i leków 18 przewlekłe ch. nerek 10% 

19 inne ch. sercowo-nacz. i krążenia 19 migrena 7% 

20 inne ch. ukł. mięśniowo-szkieletowego 20 wady wrodzone -69% 
 rak jelita grubego i odbytnicy  st. powst. w okresie okołoporodowym  

 przewlekłe ch. nerek  zaburzenia lękowe  

 migrena  zakaż. dol. dróg oddechowych  

 
Rys. 3. Zmiany przyczyn DALY między 1990 a 2010 r. w Polsce 
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Można zauważyć wzrost znaczenia innych niż zgon wyników zdrowotnych na 
liczbę lat skorygowanych niesprawnością od 1990 do 2010 r. w przypadku chorób 
matek, stanów powstających w okresie okołoporodowym, innych chorób zakaź-
nych, związanych z ciążą, okołoporodowych i żywieniowych, a także w przypadku 
urazów nieumyślnych innych niż komunikacyjne oraz chorób układu oddechowego. 
 
 
Podsumowanie 
 

Prezentacja udziału różnych chorób i urazów w obciążeniu chorobami wno-
si wiele istotnych zmian dotyczących oceny wielkości niektórych problemów 
zdrowotnych w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat. Odnotowano znaczące 
obniżenie liczby lat skorygowanych niesprawnością z powodu chorób zakaź-
nych, związanych z ciążą, okołoporodowych, żywieniowych i chorób układu 
krążenia. Dodatkowo zmniejszyła się liczba DALY w związku z wszystkimi ro-
dzajami urazów. Z kolei wzrosło obciążenie chorobami niezakaźnymi, tj.: mar-
skością wątroby, chorobami układu mięśniowo-szkieletowego, chorobami neu-
rologicznymi i psychiatrycznymi, nowotworami, cukrzycą, chorobami układu 
moczowo-płciowego, chorobami krwi i endokrynologicznymi. Można zauważyć 
wzrost znaczenia innych niż zgon wyników zdrowotnych na liczbę lat skorygo-
wanych niesprawnością między 1990 a 2010 r. w przypadku chorób matek, sta-
nów powstających w okresie okołoporodowym, innych chorób zakaźnych, zwią-
zanych z ciążą, okołoporodowych i żywieniowych, a także w przypadku urazów 
nieumyślnych innych niż komunikacyjne oraz chorób układu oddechowego. 

Miary stanu zdrowia oparte również na innych niż zgon wynikach zdrowot-
nych mogą być wykorzystywane na poziomie jednostkowym i populacyjnym. 
Mogą być stosowane do różnych celów, w tym można je wykorzystać przy wy-
borze priorytetów do działań z zakresu zdrowia publicznego. 
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USE OF SUMMARY MEASURES OF LACK OF HEALTH  
TO ASSESS IMPACT OF SPECIFIC DISEASES AND DISABILITY  

FOR HEALTH CONDITION IN POLAND 
 
Summary: Despite that morbidity and lack of health is always in concern, the debate on 
health policy is too often focus on mortality. One of the reasons for this is the lack of 
comparable information on health outcomes with premature mortality. In order to calcu-
late the time lived with a certain state of health in a way comparable to the standardized 
time lost due to premature mortality, it is necessary high degree of simplification. 

The aim of the work is the presentation of life year adjusted with disability DALY 
as a measure lack of health and its use in estimating the burden of disease. The empirical 
part presents the changes that have occurred in the Polish population disease burden be-
tween 1990 and 2010. 
 
Keywords: morbidity, mortality, measure lack of health. 




