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Celem pracy jest przedstawienie wstêpnej informacji o konstrukcji
i przydatnoci nowych mierników sytuacji zdrowotnej ludnoci (Human
Development Index  HDI, Disability Adjusted Life Years  DALY i inne).
Niektóre z tych mierników (np. DALY) okrelane s¹ w pimiennictwie
jako miary obci¹¿eñ zdrowotnych lub zdrowotno-spo³ecznych. Mierniki
te przedstawione zosta³y w kontekcie problemów zwi¹zanych z nierównociami w zdrowiu, transformacj¹ epidemiologiczn¹ oraz koncepcj¹
obszarów zdrowia Lalonda.
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WSTÊP
Rozwój technologiczny obserwowany w XX wieku prawie we wszystkich dziedzinach
¿ycia przyniós³ najpierw entuzjazm, a póniej refleksjê dotycz¹c¹ perspektyw terapii nieuleczalnych uprzednio chorób oraz mo¿liwoci szybkiej poprawy sytuacji zdrowotnej ludnoci w skali globalnej. W trakcie monitoringu i ewaluacji wdra¿ania strategii WHO Zdrowie dla wszystkich (1) z now¹ ostroci¹ dostrze¿ono pog³êbiaj¹ce siê ró¿nice w stanie
zdrowia i warunkach bytu ludzi w ró¿nych rejonach wiata. Wiele problemów, które zosta³y rozwi¹zane w krajach wysoko uprzemys³owionych, takich jak dostêp do czystej wody,
odpowiedniej do potrzeb ¿ywnoci a tak¿e podstawowej opieki zdrowotnej oraz lepszego
ni¿ dotychczas wykszta³cenia, w krajach rozwijaj¹cych siê nie uleg³o zmianie lub poprawi³o siê tylko w niewielkim stopniu. Miêdzynarodowe organizacje takie jak ONZ, jej wyspecjalizowana agenda  wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy UNICEF i Bank wiatowy wielokrotnie zwraca³y uwagê na fakt, ¿e rozwój, dobrobyt i zdrowie cz³owieka jest
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g³ównym celem ich dzia³ania (2-4). Podkrelano, ¿e poprawa sytuacji zdrowotnej i poziomu ¿ycia ludnoci powinna stanowiæ strategiczny cel programów realizowanych przez
poszczególne pañstwa i organizacje miêdzynarodowe. Rozwój ekonomiczny jest cile
zwi¹zany ze stanem zdrowia spo³eczeñstwa i jego wykszta³ceniem. Powinien byæ wiêc
traktowany jako proces, który wi¹¿e siê ze zdrowiem i dobrobytem spo³eczeñstwa, a nie
tylko jako cel sam w sobie. Oczywicie poprawa warunków spo³eczno-ekonomicznych
wp³ywa na wyd³u¿enie i poprawê jakoci ¿ycia oraz zdrowia cz³owieka.
Dzia³ania g³ównie o charakterze charytatywnym i doranym, obserwowane w dwóch
pierwszych dekadach drugiej po³owy XX wieku nie przynios³y oczekiwanych d³ugoterminowych skutków. Dlatego postanowiono wspieraæ przede wszystkim te sporód pañstw
rozwijaj¹cych siê, które same podejmuj¹ dzia³ania na rzecz rozwoju w³asnych spo³eczeñstw.
Jednoczenie oczekiwano, ¿e pozytywne dowiadczenia poszczególnych pañstw w rozwi¹zywaniu problemów zdrowotnych, spo³ecznych i gospodarczych mo¿na bêdzie wykorzystaæ poprzez promowanie sprawdzonych rozwi¹zañ w innych rejonach charakteryzuj¹cych siê podobnymi problemami. Dostosowanie tych rozwi¹zañ do lokalnych warunków
wymaga wprawdzie przeprowadzenia analiz porównawczych, jednak pozwala na przyspieszenie procesu wyrównywania ró¿nic spo³eczno-ekonomicznych (4).
Takie podejcie spowodowa³o potrzebê okrelenia miar, którymi mo¿na by siê pos³u¿yæ do identyfikacji g³ównych problemów, a nastêpnie monitorowania dzia³añ ukierunkowanych na poprawê sytuacji.
NIERÓWNOCI W ZDROWIU
Wraz z rozwojem spo³ecznym, gospodarczym oraz zmianami natury politycznej pojawiaj¹ siê szerokie mo¿liwoci leczenia, zapobiegania czy poprawy jakoci ¿ycia ludnoci.
Równoczenie wiat, a tak¿e nasz kraj, musi mierzyæ siê z nowymi, stanowi¹cymi zagro¿enie wyzwaniami, takimi jak globalizacja nios¹ca ze sob¹ niebezpieczeñstwo szybkiego
szerzenia siê szczególnie niebezpiecznych chorób zakanych, groba bioterroryzmu, kryzys finansów publicznych, narastaj¹ce poczucie lêku i niepewnoci wi¹¿¹ce siê m.in. ze
wzrostem bezrobocia, os³abienie wiêzi miêdzyludzkich oraz moralny i organizacyjny kryzys w systemie ochrony zdrowia.
Jednym z g³ównych priorytetów naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce jest ocena nierównoci w stanie zdrowia i ich uwarunkowañ, wraz z doskonaleniem
obiektywnych wskaników stanu zdrowia populacji. Wg J. Zejdy (5) nierównoci w stanie zdrowia s¹ powa¿nym i zapewne nasilaj¹cym siê problemem, co wymaga poznania
rangi tego zagadnienia; pozyskiwanie obiektywnych i porównywalnych informacji w tym
zakresie jest tak¿e jednym z priorytetów zdrowia publicznego w UE.
Wed³ug opublikowanego przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia w grudniu 2003 dorocznego raportu o sytuacji zdrowotnej ludnoci wiata (World Health Report 2003,
Shaping the future (Kszta³towanie przysz³oci)) obraz globalnego zdrowia charakteryzuje siê kontrastami (6).
Z treci tego raportu wynika, ¿e dziewczynka urodzona dzisiaj w Japonii bêdzie prawdopodobnie ¿yæ oko³o 85 lat, podczas gdy rednia d³ugoæ ¿ycia dziewczynki urodzonej
w Sierra Leone wyniesie 36 lat czyli o 49 lat mniej. Ta szokuj¹ca ró¿nica w przewidywanej
d³ugoci ¿ycia urodzonych w 2003 roku dzieci jest ilustracj¹ przepaci jaka dzieli stan
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zdrowia mieszkañców krajów najbogatszych, takich jak Japonia, od najubo¿szych krajów
subsaharyjskiej Afryki.
W tym kontekcie warto te¿ powiedzieæ, ¿e ma³a Japonka poddana zostanie niezbêdnym szczepieniom, bêdzie prawid³owo ¿ywiona i otrzyma dobre wykszta³cenie. Kiedy
doronie i zostanie matk¹, ona i jej dziecko skorzystaj¹ z wysoko kwalifikowanej opieki
medycznej. W starszym wieku bêdzie prawdopodobnie dotkniêta przewlek³ymi chorobami, ale bêdzie doskonale leczona i rehabilitowana  na jej leki przewidziano rednio
550 US$ rocznie, a w razie rzeczywistej potrzeby znacznie wiêcej.
Z kolei dziewczynka z Sierra Leone prawdopodobnie nie otrzyma koniecznych szczepieñ i bêdzie niedo¿ywiona w okresie dzieciêcym. Wyjdzie za m¹¿ jako nastolatka i urodzi
szecioro lub wiêcej dzieci, najprawdopodobniej bez fachowej opieki po³o¿niczej. Jedno
lub dwoje z tych dzieci umrze w pierwszym roku ¿ycia, a ona sama znajdzie siê w grupie
bardzo wysokiego ryzyka zgonu z powodu powik³añ porodu. Je¿eli zachoruje, mo¿e otrzymaæ leki warte 3 US$ rocznie. Jeli mimo to do¿yje do wieku starszego, bêdzie te¿ dotkniêta przewlek³ymi chorobami, ale z powodu braku odpowiedniego leczenia najprawdopodobniej umrze przedwczenie.
Wyniki analizy terytorialnej sytuacji zdrowotnej ludnoci Polski równie¿ wykazuj¹
znaczne ró¿nice w poziomie umieralnoci pomiêdzy poszczególnymi województwami (7).
W 2001 roku przeciêtna d³ugoæ ¿ycia mê¿czyzn w Polsce wynosi³a 70,21 lat, a kobiet
78,38 lat. Najni¿sz¹ przeciêtn¹ d³ugoæ trwania ¿ycia mê¿czyzn obserwowano w województwie ³ódzkim (68,13 lat) a najwy¿sz¹ w województwie ma³opolskim (71,73 lat). Województwo ³ódzkie charakteryzowa³o siê tak¿e najni¿sz¹ przeciêtn¹ trwania ¿ycia mê¿czyzn w ci¹gu ca³ego dziesiêciolecia 1991-2001, a tak¿e najni¿szym przyrostem d³ugoci
¿ycia w tych latach. Wojewódzkie zró¿nicowanie trwania ¿ycia kobiet jest mniejsze ni¿
mê¿czyzn, ale równie¿ w przypadku kobiet najgorsza sytuacja ma miejsce w województwie ³ódzkim (77,42 lat), gdzie równie¿ obserwowano najni¿szy przyrost d³ugoci ¿ycia
w latach 1991-2001. Równie z³a sytuacja wystêpuje w województwie l¹skim (77,46 lat),
a najkorzystniejsza w województwach podlaskim i podkarpackim, których mieszkanki ¿yj¹
przeciêtnie o ponad dwa lata d³u¿ej czyli 79,72 i 79,66 lat.
Omawiaj¹c wojewódzkie zró¿nicowanie umieralnoci warto podkreliæ te¿, ¿e Polacy
¿yj¹ przeciêtnie o oko³o 4,4 lat krócej ni¿ mieszkañcy krajów Unii Europejskiej, przy czym
ró¿nica w stosunku do najd³u¿ej ¿yj¹cych mieszkañców Szwecji wynosi 5,5 lat, a w stosunku do mieszkañców Portugalii, których pozycja w Unii jest pod tym wzglêdem najgorsza, ró¿nica ta wynosi ponad dwa lata (7).
Podobne terytorialne ró¿nice wskaników sytuacji zdrowotnej obserwuje siê w przypadku umieralnoci niemowl¹t oraz zapadalnoci, chorobowoci i umieralnoci z powodu
wa¿nych spo³ecznie chorób. Czêæ tych ró¿nic wyt³umaczyæ mo¿na wadami systemów rejestracyjnych statystyki pañstwowej i ochrony zdrowia. Wiele jednak wynika z rzeczywistych terytorialnych ró¿nic w nasileniu czynników ryzyka zwi¹zanych m.in. z sytuacj¹ ekonomiczn¹ i poziomem wykszta³cenia ludnoci, stylem ¿ycia, zanieczyszczeniem rodowiska naturalnego, a tak¿e ró¿nic w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Wyjanianie
przyczyn terytorialnego zró¿nicowania elementów sytuacji zdrowotnej oraz wdra¿anie
i ewaluacja programów prewencyjnych i prozdrowotnych zmierzaj¹cych do redukcji tych
ró¿nic, powinno znaleæ siê w centrum zainteresowania badañ naukowych z zakresu zdrowia publicznego i wspó³czenie rozumianej epidemiologii.
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TRANSFORMACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Wa¿nym determinantem polityki zdrowotnej jest etap transformacji demograficznej
i epidemiologicznej, w jakim znajduje siê okrelony kraj czy grupa ludnoci (8,9). Wiêkszoæ krajów Afryki subsaharyjskiej oraz niektóre kraje centralnej i po³udniowo-wschodniej Azji znajduje siê nadal we wczesnym okresie transformacji epidemiologicznej, który
charakteryzuje siê m.in. nisk¹ przeciêtn¹ trwania ¿ycia, wysok¹ umieralnoci¹ niemowl¹t
i matek oraz nadal dominuj¹cym znaczeniem chorób zakanych i zaka¿eñ. Wród odnotowanych w 2002 roku piêædziesiêciu siedmiu milionów zgonów  15 mln, czyli 26%, spowodowanych zosta³o chorobami zakanymi, paso¿ytniczymi oraz zaka¿eniami uk³adu oddechowego, zw³aszcza u dzieci (6). Ponad 90% tych zgonów mia³o miejsce w krajach
trzeciego wiata, gdzie bardzo powa¿nym problemem zdrowotnym i znacz¹c¹ przyczyn¹
zgonów s¹ choroby zakane, które podzieliæ mo¿na na nastêpuj¹ce kategorie:
l Choroby stare  obecne od dawna, takie jak m.in. ostre choroby biegunkowe, ostre
zaka¿enia uk³adu oddechowego (ARI), wirusowe zapalenia w¹troby typu A, B i C i odra.
Choroby te, pomimo wdra¿ania ró¿nych strategii i programów (np. program doustnego
nawadniania w leczeniu biegunek), nadal stanowi¹ powa¿ny problem epidemiologiczny.
l Choroby powracaj¹ce  np. malaria i grulica. Na prze³omie lat 60-tych i 70-tych
zapadalnoæ i umieralnoæ z powodu tych chorób bardzo znacznie obni¿y³a siê i s¹dzono,
¿e ich eliminacja jest tylko kwesti¹ czasu. Niestety uodpornienie siê komara na rodki
owadobójcze, epidemia AIDS oraz narastanie zjawiska lekoopornoci plasmodium i pr¹tka grulicy spowodowa³y, ¿e malaria i grulica ponownie nale¿¹ do g³ównych przyczyn
zapadalnoci i umieralnoci w czarnej Afryce i niektórych rejonach Azji po³udniowo
wschodniej.
l Choroby nowe  AIDS, gor¹czki krwotoczne czy SARS, a ostatnio szeroko omawiane w mediach zagro¿enie ptasi¹ gryp¹. HIV/AIDS, który codzienne zabija ok. 6000
osób w regionie Afryki subsaharyjskiej, jest równie¿ w skali globalnej g³ówn¹ przyczyn¹
zgonu osób w wieku 15-59.
W krajach znajduj¹cych siê w zaawansowanym stadium transformacji epidemiologicznej, takich jak kraje Unii Europejskiej (w tym Polska), Ameryki Pó³nocnej, Japonia, Australia czy Nowa Zelandia, obraz sytuacji zdrowotnej determinowany jest g³ównie przez
chorobowoæ i umieralnoæ z powodu przewlek³ych chorób niezakanych. Choroby te uj¹æ
mo¿na w nastêpuj¹ce kategorie:
l choroby i zdarzenia bêd¹ce g³ównymi przyczynami umieralnoci (big killers) 
choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory oraz przyczyny zewnêtrzne czyli wypadki, zatrucia
i urazy;
l choroby bêd¹ce g³ównymi przyczynami niesprawnoci i inwalidztwa  przewlek³e
nieswoiste choroby uk³adu oddechowego, nieurazowe choroby uk³adu ruchu (choroby reumatyczne), choroby psychiczne;
l cukrzyca oraz oty³oæ, które powoduj¹ zarówno wiele zgonów, jak i przypadków
inwalidztwa;
l uzale¿nienia (palenie papierosów, nadu¿ywanie alkoholu, narkomania).
Warto podkreliæ, ¿e choroby zaliczone do pierwszej kategorii nale¿¹ równie¿ do wa¿nych przyczyn inwalidztwa. Choroby niezakane by³y w roku 2002 w skali globalnej przyczyn¹ 59% czyli ok. 34 mln ogó³u zgonów (6).
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KONCEPCJA OBSZARÓW ZDROWIA (SYTUACJI ZDROWOTNEJ) LALONDA
Rozwa¿aj¹c sytuacjê zdrowotn¹ spo³eczeñstw oraz problem obci¹¿eñ zdrowotno-spo³ecznych nie sposób nie wspomnieæ o paradygmacie Lalonda (10). Raport Marca Lalonda
zosta³ opublikowany w roku 1974 inicjuj¹c now¹ erê postrzegania zdrowia publicznego
i proponuj¹c szersze rozumienie zdrowia jako stanu, który nie mo¿e byæ osi¹galny dla
wiêkszoci populacji tylko przez koncentracjê funduszy dla poszerzania infrastruktury
i wiadczeñ medycyny naprawczej. Punktem wyjcia dla koncepcji obszarów zdrowia Marca
Lalonda by³a nastêpuj¹ca definicja zdrowia: Zdrowie jest wynikiem dzia³ania czynników
zwi¹zanych z dziedziczeniem genetycznym, rodowiskiem, stylem ¿ycia i opiek¹ medyczn¹.
Promocja zdrowego stylu ¿ycia mo¿e wp³yn¹æ na poprawê stanu zdrowia i ograniczyæ
zapotrzebowanie na opiekê medyczn¹.
Lalonde wyró¿ni³ nastêpuj¹ce grupy czynników maj¹cych wp³yw na stan zdrowia ludnoci, czyli obszary zdrowia: obszar biologii i genetyki, zachowañ i stylu ¿ycia, rodowiskowy (czynniki ekonomiczne, spo³eczne, kulturowe i fizyczne) oraz obszar organizacji
systemu ochrony zdrowia.
Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e koncepcja Lalonda podsumowuj¹ca wczeniejsze
pogl¹dy wielu polityków i badaczy powsta³a jako idea specyficzna dla polityki zdrowotnej. Lalonde traktowa³ j¹ jako narzêdzie s³u¿¹ce analizie problemów zdrowotnych i okrelaniu potrzeb zdrowotnych oraz sposobów ich zaspokajania (11).
Wywodz¹ca siê z jego koncepcji próba oszacowania procentowego wp³ywu czynników okrelanych jako biologiczne, rodowiskowe, zwi¹zane ze stylem ¿ycia oraz z dzia³aniem systemu ochrony zdrowia zosta³a przedstawiona w r. 1995 przez B. Badurê (12).
Szacowa³ on, ¿e czynniki te wp³ywaj¹ na umieralnoæ z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia
odpowiednio w wymiarze 25% (biologia), 9% (rodowisko), 54% (styl ¿ycia) i 12% (ochrona
zdrowia). W przypadku nowotworów odsetki te wynosi³y odpowiednio 29, 24, 37 i 10,
a w umieralnoci ogólnej 20, 20, 50 i 10. Autorzy Narodowego Programu Zdrowia (19962005) w Polsce wyrazili opiniê, ¿e stan zdrowia cz³owieka zale¿y w 50-60% od stylu ¿ycia,
w ok. 20% od czynników rodowiskowych, w ok. 20% od czynników genetycznych
i w pozosta³ej czêci od s³u¿by zdrowia która mo¿e rozwi¹zaæ 10-15% problemów zdrowotnych spo³eczeñstwa (13).
Dostrze¿ono zatem fakt, ¿e najwiêcej mo¿liwoci poprawy stanu zdrowia spo³eczeñstwa nie tkwi w obszarze organizacji ochrony zdrowia i terapii, lecz w stylu ¿ycia i zachowaniach zdrowotnych ludnoci.
NOWE MIARY OBCI¥¯EÑ ZDROWOTNYCH
Sytuacja zdrowotna ludnoci determinowana jest przez wiele czynników zwi¹zanych
ze stylem ¿ycia, szeroko pojêtym rodowiskiem i obci¹¿eniem genetycznym. Dlatego te¿
kompleksowe wskaniki, których celem jest jej monitorowanie, wg niektórych epidemiologów, uwzglêdniaæ powinny czynniki wywieraj¹ce wp³yw na sytuacjê zdrowotn¹ oraz jej
najwa¿niejsze aspekty. W ten sposób powsta³o kilka wskaników, które ³¹cz¹ w sobie czynniki wczeniej monitorowane i oceniane oddzielnie takie jak: umieralnoæ, niepe³nosprawnoæ, jakoæ ¿ycia czy d³ugoæ ¿ycia a tak¿e niektóre czynniki sprawcze jak np. wykszta³-
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cenie. Dla potrzeb ONZ opracowano Wskanik Rozwoju Ludzkoci (Human Development Index  HDI), który jest stosowany do oceny sytuacji spo³eczno-ekonomicznej
w poszczególnych krajach (14). Natomiast WHO i Bank wiatowy w celu oceny globalnego obci¹¿enia chorobami opracowa³y i rozwinê³y wskanik wyra¿aj¹cy utratê lat ¿ycia
skorygowanych niepe³nosprawnoci¹ (Disability Adjusted Life Years  DALY) (4,15),
a nastêpnie zmodyfikowa³y go tworz¹c DALE (Disability Adjusted Life Expectancy) oraz
HALE (Healthy Life Expectancy) (16). Te ostatnie wskaniki s¹ odleg³ymi pochodnymi
wczeniej powsta³ego wskanika  d³ugoci ¿ycia skorygowanej o jakoæ (Quality Adjusted Life Years  QALY) stosowanego m.in. w badaniach farmakoekonomicznych (15).
Istnieje równie¿ grupa wskaników, które mierz¹ ró¿ne aspekty funkcjonowania w chorobie, a zw³aszcza jakoæ ¿ycia zwi¹zan¹ ze zdrowiem i chorob¹ (HRQL  Health Related
Quality of Life) (17,18). Poni¿ej przedstawiono wstêpne informacje o konstrukcji i przydatnoci tych wskaników.
Human Development Index (Wskanik Rozwoju Ludzk o  c i , H D I ) . HDI jest wskanikiem pomiaru osi¹gniêæ poszczególnych krajów
w zakresie rozwoju i dobrobytu ludnoci. Taki sposób pomiaru zosta³ zaproponowany przez
ONZ dla lepszego zobrazowania osi¹gniêæ poszczególnych pañstw w zakresie poprawy
¿ycia obywateli, monitorowania realizacji celów przyjêtych w Programie Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP  United Nations Development Program) oraz identyfikacji
najbardziej aktualnych problemów wymagaj¹cych interwencji miêdzynarodowych.
HDI zbudowany jest z trzech sk³adowych, które odzwierciedlaj¹ czynniki uznawane
za kluczowe dla rozwoju cz³owieka tzn. d³ugie i zdrowe ¿ycie, wykszta³cenie oraz dochód
na osobê w rodzinie. Zosta³y one uznane za równie istotne, dlatego ka¿dy z tych czynników stanowi 1/3 wartoci ogólnego wskanika, którego wartoæ maksymalna mo¿e wynosiæ 1. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zarówno sam HDI jak i inne dodatkowe wskaniki wykorzystywane dla oceny sytuacji ludnoci nie wyczerpuj¹ ca³okszta³tu zagadnienia. W opublikowanym w 2003 roku Human Development Report (14) dla bardziej szczegó³owego zobrazowania sytuacji pos³u¿ono siê szeregiem wskaników uzupe³niaj¹cych.
HDI dla Polski wynosi 0,841, co plasuje nasz kraj na 35 miejscu sporód 175 krajów,
które by³y oceniane przez UNDP przy u¿yciu tego wskanika. Najwy¿sz¹ wartoæ HDI
obliczono dla Norwegii (0,944) a najni¿sz¹ dla Sierra Leone (0,255).
D A LY  u t r a c o n a d ³ u g o  æ ¿ y c i a k o r y g o w a n a n i e p e ³ n o s p r a w n o  c i ¹ . DALY jest wskanikiem s³u¿¹cym do pomiaru obci¹¿enia chorobami
w badanej populacji. Stanowi on próbê ca³ociowego ujêcia problemu chorób i ich wp³ywu na ¿ycie ludzi przez po³¹czenie w jednym wskaniku d³ugoci ¿ycia i obni¿enia siê
jakoci ¿ycia zwi¹zanego z niepe³nosprawnoci¹ i inwalidztwem. DALY jest wskanikiem
przydatnym do identyfikacji g³ównych przyczyn obci¹¿enia chorobami i alokacji rodków
na zwalczanie tych przyczyn. Pozwala on równie¿ na ocenê skutecznoci podejmowanych
dzia³añ w procesie monitorowania zmian w obci¹¿eniu chorobami lub poprzez ocenê DALY
zyskanych przez zastosowanie konkretnej interwencji. Jeden DALY oznacza utratê jednego roku ¿ycia w zdrowiu. Utrata ta mo¿e byæ spowodowana przedwczesn¹ umieralnoci¹
lub obecnoci¹ inwalidztwa, co np. w przypadku tertraplegii lub utraty wzroku oznacza, ¿e
wartoæ roku ¿ycia prze¿ytego z tym inwalidztwem wynosi wg twórców tej metody tylko
0,1 lub 0,2, a utrata odpowiednio 0,9 lub 0,8 roku. Utratê lat ¿ycia w 1990 roku odnoszono
do maksymalnego wówczas prze¿ycia mê¿czyzn (80 lat) i kobiet (82,5 roku) w Japonii.
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Szacowano, ¿e w roku tym globalna utrata DALY wynios³a 1,6 miliarda lat z czego 89%
przypada³o na kraje rozwijaj¹ce siê, a tylko 11% na kraje rozwiniête. Przyczyn¹ 66% utraconych lat by³a przedwczesna umieralnoæ a 34%  inwalidztwo.
Twórcami koncepcji wskanika DALY byli Dr Christopher Murray z Uniwersytetu
Harvarda oraz Dr Alan Lopez z WHO (19,20). Wskanik zosta³ wykorzystany w raporcie
Banku wiatowego Investing in Health (4).
G ³ ó w n e p r z y c z y n y u t r a c o n y c h D A LY w 1 9 9 0 i 2 0 2 0
r o k u ; w a d y D A L Y . Wed³ug raportów WHO g³ówne przyczyny obci¹¿enia chorobami zmieniaj¹ siê w ci¹gu ostatnich lat. W 1990 roku jako najwa¿niejsze przyczyny
powoduj¹ce utratê DALY wskazywano: zaka¿enia uk³adu oddechowego, choroby biegunkowe, przyczyny oko³oporodowe, depresjê, chorobê wieñcow¹, choroby naczyniowe orodkowego uk³adu nerwowego i grulicê. Prognozy na rok 2020 przewiduj¹ wzrost znaczenia
chorób cywilizacyjnych. Za najwiêksz¹ utratê DALY bêd¹ odpowiedzialne przede wszystkim: choroba wieñcowa, depresja, wypadki drogowe, choroby naczyniowe orodkowego
uk³adu nerwowego, przewlek³e, nieswoiste choroby uk³adu oddechowego, infekcje uk³adu
oddechowego i grulica (15).
Mimo niekwestionowanej przydatnoci DALY w epidemiologii, nie nale¿y zapominaæ
o niedoskona³ociach tego wskanika. Metodologia obliczania DALY jest skomplikowana
i wymaga wielu dobrych jakociowo i kompletnych danych o sytuacji zdrowotnej, trudnych do uzyskania w krajach rozwijaj¹cych siê. Ponadto przypisanie osobom niepe³nosprawnym wagi poni¿ej 1  za jeden rok ¿ycia jest odbierane jako akt dyskryminacji, co
by³o przedmiotem krytyki ze strony autorytetów w dziedzinie epidemiologii i zdrowia publicznego (21,22). Dlatego decyzje dotycz¹ce alokacji rodków i finansowania wiadczeñ
zdrowotnych nie powinny opieraæ siê jedynie na ocenie liczby zyskanych lub utraconych
DALY, co w oczywisty sposób faworyzowa³oby osoby pe³nosprawne ze schorzeniami rokuj¹cymi nadzieje szybkiego wyleczenia.
Q A L Y  l a t a ¿ y c i a k o r y g o w a n e j a k o  c i ¹ . D³ugoæ ¿ycia korygowana jakoci¹ jest najstarszym ze stosowanych wskaników ³¹cz¹cych w jednej wartoci umieralnoæ i jakoæ ¿ycia. Nowy holistyczny sposób postrzegania pacjenta i jego dolegliwoci spowodowa³ potrzebê dok³adniejszej oceny jakoci ¿ycia pacjentów. Dotychczas stosowane wskaniki epidemiologiczne takie jak umieralnoæ i chorobowoæ, okaza³y
siê niewystarczaj¹ce dla ca³ociowego objêcia problemu, poniewa¿ uniemo¿liwia³y ocenê
tych sposobów leczenia, które nie przed³u¿a³y ¿ycia, ale poprawia³y jego jakoæ.
QALY jest jednostk¹ pomiaru wyników interwencji zdrowotnej stosowan¹ przy porównywaniu programów zdrowotnych, których wyniki naturalne s¹ bardzo rozbie¿ne
i w praktyce uniemo¿liwiaj¹ ich bezporednie porównanie np.: program prewencyjnych
szczepieñ przeciwko grypie i program leczenia choroby wieñcowej. Podobnie jak w przypadku DALY, jakoci ¿ycia przypisuje siê wartoci od 1 (pe³nia zdrowia) do 0 (zgon),
a wiêc jeden rok ¿ycia w pe³nym zdrowiu wynosi 1 QALY. Jednak sposób szacowania
jakoci ¿ycia pacjentów jest inny, poniewa¿ nie opiera siê na wczeniej okrelonych tabelach wag jakoci ¿ycia. Dla ka¿dego badania jakoæ ¿ycia oceniana jest oddzielnie na podstawie preferencji pacjentów, populacji ogólnej lub lekarzy. Polskie wytyczne prowadzenia badañ farmakoekonomicznych zalecaj¹ prowadzenie analiz z perspektywy spo³ecznej,
dlatego ocena jakoci ¿ycia powinna byæ dokonywana na podstawie preferencji populacji
ogólnej (15,23).
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HALE  oczekiwana d³ugoæ ¿ycia w zdrowiu w 2002
r o k u . HALE jest wskanikiem komplementarnym do DALY, przedstawiaj¹cym liczbê
lat, któr¹ cz³owiek prze¿ywa w pe³nym zdrowiu. Odzwierciedla on stan zdrowia ludnoci
w poszczególnych krajach lub regionach. W Polsce HALE dla mê¿czyzn wynosi 63,1 a dla
kobiet  68,5, dla porównania w Szwecji odpowiednio  71,9 i 74,8, a w Sierra Leone 
27,2 i 29,9. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e w niektórych innych krajach po³udniowo-wschodniej
Azji wskanik ten jest podobny dla kobiet i mê¿czyzn i wynosi np. w Indiach oko³o 53 lat
(16), co mo¿e wiadczyæ o dyskryminacji kobiet, która niweluje zjawisko nadumieralnoci
mê¿czyzn.
M i e r n i k i f u n k c j o n o w a n i a w c h o r o b i e . Poprawa komfortu ¿ycia
chorego jest w niektórych chorobach najwiêkszym sukcesem interwencji medycznej i bywa
dla pacjenta równie wa¿na jak przed³u¿enie d³ugoci ¿ycia. Dlatego postanowiono stworzyæ narzêdzia umo¿liwiaj¹ce pomiar subiektywnie odczuwanego poziomu jakoci ¿ycia
(17,18, 23,24).
Wskanik jakoci ¿ycia zwi¹zanej ze zdrowiem i chorob¹ (Health Related Quality of
Life  HRQL), pozwala zrozumieæ w jaki sposób choroba wp³ywa na szeroko pojête funkcjonowanie pacjenta oraz jak oddzia³uje na chorego zastosowana terapia. Wa¿nym elementem badañ jest fakt, ¿e to sam pacjent okrela rodzaj i si³ê tych oddzia³ywañ. Dziêki
temu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e osoby cierpi¹ce na tê sam¹ chorobê o podobnym stopniu zaawansowania mog¹, w zale¿noci od stosowanych, szeroko pojêtych metod terapeutycznych oraz cech indywidualnych, w zupe³nie inny sposób odczuwaæ dolegliwoci i oceniaæ
swoje funkcjonowanie.
Dziêki skalom mierz¹cym jakoæ ¿ycia zwi¹zan¹ ze stanem zdrowia mo¿na oceniæ
skutecznoæ zastosowanego leczenia, poziom radzenia sobie i przystosowywania siê do
choroby, wp³yw choroby na ¿ycie pacjenta, mo¿na te¿ porównaæ u¿ytecznoæ ró¿nych interwencji w ró¿nych problemach klinicznych.
Do pomiaru HRQL najczêciej stosuje siê kwestionariusz SF-36 (24,25). Kwestionariusze sk³adaj¹ siê z serii pytañ dotycz¹cych stanu zdrowia, a dok³adniej subiektywnych
odczuæ, zachowañ i dowiadczanych doznañ (prze¿yæ) zwi¹zanych z chorob¹. Pytania
z kolei przydzielone s¹ do grup opisuj¹cych funkcjonowanie pacjenta (spo³eczne, zawodowe, fizyczne, poznawcze), stan zdrowia i stan psychiczny. Kwestionariusze mog¹ mieæ
charakter ogólny. S¹ to ankiety, które szeroko choæ powierzchownie badaj¹ obszary ¿ycia
pacjenta i z tego powodu maj¹ mniejsze zastosowanie w badaniu wyników stosowania
konkretnych terapii. Mog¹ te¿ byæ wykorzystywane przy okrelonych schorzeniach (HRQL
specyficzne dla choroby), specyficznych populacjach i innych cile okrelonych problemach. Konstrukcja pytañ i ocena odpowiedzi zawartych w tych ankietach opiera siê
w du¿ej mierze na skali Likerta  respondent zajmuje stanowisko wzglêdem poszczególnych stwierdzeñ poprzez tzw. stopniowanie opinii (26).
W wyniku zastosowania kwestionariuszy HRQL mo¿na dociec, co sprawia najwiêksz¹
trudnoæ pacjentowi, jaki element kondycji fizycznej lub psychicznej jest dla niego najwa¿niejszy. Dziêki temu mo¿na indywidualizowaæ podejcie do chorego i lepiej rozumieæ
jego subiektywne odczucia oraz ró¿nicowaæ metody leczenia.
Szczególnym rodzajem kwestionariusza oceny jakoci ¿ycia jest HAD (Hospital
Anxiety and Depression Scale) (27), który s³u¿y ocenie jednego z aspektów HRQL, jakim
jest stan emocjonalny. Skala ta zosta³a stworzona po to, aby wykryæ lêk i depresjê w przy-
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padkach pacjentów nie pozostaj¹cych pod opiek¹ psychiatryczn¹. Mo¿e byæ ona wykorzystywana w oddzia³ach szpitalnych oraz w poradnictwie ambulatoryjnym, gdzie lekarze czêsto
czuj¹ siê niekompetentni do stawiania diagnoz psychiatrycznych. Bior¹c pod uwagê ogromny
wp³yw psychiki na szeroko pojêty stan zdrowia pacjenta, kwestionariusz ten jest bardzo
pomocny w stawianiu diagnozy.
WNIOSKI
Nowe mierniki sytuacji zdrowotnej w sposób kompleksowy kwantyfikuj¹ wa¿ne
aspekty sytuacji zdrowotnej i ich determinanty (HDI). Przedstawiaj¹ te¿ zdrowie ludnoci
oceniaj¹c globalne lub krajowe obci¹¿enie umieralnoci¹ i niepe³nosprawnoci¹. Odrêbn¹
grupê stanowi¹ kompleksowe mierniki oceny funkcjonowania osób chorych. Celowe wydaje siê doskonalenie ograniczonej dotychczas wiedzy o tych miernikach w rodowisku
epidemiologów i specjalistów w zakresie zdrowia publicznego. W poczynaniach tych nale¿y uwzglêdniæ ograniczenia i krytyczn¹ ocenê wy¿ej opisanych metod.
MJ Wysocki, I Sakowska, J Car
THE MEASURES OF DISEASE BURDEN  NEW INDICATORS OF
THE HEALTH SITUATION
SUMMARY
The objective of this paper is to present an initial information on the construction and usefulness of new indicators of population health situation (Human Development Index - HDI, Disability
Adjusted Life Years  DALY and other indices). Some of these indicators are referred in the literature as the measures of disease burden. These measures are discussed here in the context of problems related to health inequalities, epidemiological transformation and concept of Lalondes health fields.
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