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1 WPROWADZENIE 

Umieralność niemowląt jest jednym z ważniej-
szych wskaźników zaawansowania procesów 
demograficznych zachodzących w populacjach. 
Jej poziom świadczy o rozwoju cywilizacyjnym, 
jakości życia, poziomie nauki i jakości usług 
medycznych. Jest destymulantą, tzn. wysoki 
poziom umieralności niemowląt jest cechą 
charakterystyczną dla krajów słabo rozwiniętych 
i rozwijających się, krajów, w których jest niska 
jakość usług medycznych i niska świadomość 
społeczna ludności. 

Problematyka umieralności niemowląt była 
i jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, będą-
cym przedmiotem badań demografów, socjo-
logów, środowiska medycznego. Konstruowano 
teoretyczne modele umieralności, wśród których 
najbardziej znane to model umieralności dzieci 
Mosleya, czy też model Mahadevana. Wielu ba-
daczy dokonywało prób oceny wpływu czynni-
ków demograficznych, biologicznych, społecz-
nych, ekonomicznych na poziom i strukturę zgo-
nów niemowląt. Na gruncie polskim tematyką tą 
zajmowali się: S. Szulc, E. Rosset, J.Z. Holzer, 
E. Piasecki, E. Vielrose, M. Kędelski, W. Kon-
drat, A. Tritt (podejście demograficzne), a także 
H. Brzozowska, S. Klonowicz, I. Krzysztofo-
wicz, T. Kukla, W. Sapiński, M. Troszyński (po-
dejście medyczne) i wielu innych. 

W ostatnich latach, w związku z korzystnymi 
zmianami w umieralności niemowląt zachodzą-
cymi w Polsce, problematyka ta nie jest przed-
miotem tak intensywnych badań, jak w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku. Jednak porównując Polskę z innymi wysoko 
rozwiniętymi krajami europejskimi, można 

stwierdzić, że pomimo dość znaczącego spadku 
umieralności, jest ona wciąż na stosunkowo 
wysokim poziomie. 

W Polsce obserwujemy ciągły spadek pozio-
mu umieralności niemowląt. W roku 1950 ws-
półczynnik zgonów niemowląt wynosił prawie 
110 zgonów na 1000 urodzeń żywych, w roku 
1980 około 25, natomiast w 2005 r. – 6,5. 

Tendencja spadkowa współczynnika zgonów 
niemowląt ma charakter wykładniczy (rys. 1) 
charakteryzujący się stałym tempem spadku. 
Oznacza to, że w II połowie XX wieku współ-
czynnik zgonów niemowląt spadał średnio pra-
wie o 5% rocznie. 

 

Rys. 1. Empiryczne i teoretyczne współczynniki zgonów nie-
mowląt w Polsce w latach 1950-2005 (obliczenia własne na 
podstawie danych z Roczników Demograficznych 1951-2006, 
GUS, Warszawa 1951-2006, oraz online: www.stat.gov.pl). 

Te korzystne tendencje spowodowały spadek 
zainteresowania środowiska naukowego zagad-
nieniem umieralności niemowląt w Polsce. 
W latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz 
w XXI w. pojawiły się w czasopismach 
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nieliczne artykuły z dziedziny socjologii i de-
mografii, zahaczające o tę tematykę. Jednak 
przy porównaniu poziomu umieralności nie-
mowląt w Polsce do sytuacji panującej w innych 
krajach Europy, zagadnienie to nie przedstawia 
się w tak korzystnym świetle. 

Według danych Eurostatu z 2004 roku znaj-
dowaliśmy się na 27 miejscu w Europie i na 22 
w Unii Europejskiej. Wśród krajów Unii wyższy 
współczynnik zgonów notowany był na Litwie 
i Łotwie, natomiast umieralność niemowląt 
na Słowacji była zbliżona do Polski. Nasz 
współczynnik zgonów niemowląt kształtował się 
na poziomie o ponad 60% wyższym od średniej 
dla krajów wchodzących w skład Unii Europej-
skiej przed 1.05.2004 roku, o ponad 50% wyż-
szym od średniej dla Unii Europejskiej w kształ-
cie po 1.05.2004 i o 8% wyższym od średniej 
dla krajów, które wraz z Polską przystąpiły do 
Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Wynika 
z tego, że jesteśmy krajem, który tę średnią 
zawyżał. 

Z tego powodu, pomimo wyraźnego spadku 
współczynnika zgonów, umieralność niemowląt 
wciąż pozostaje zagadnieniem wymagającym 
wnikliwych badań i analiz. 

W podjęciu skutecznych działań zmierza-
jących do obniżenia poziomu umieralności 
niemowląt w Polsce pomocna może okazać się 
znajomość przyczyn tego zjawiska. W Polsce 
ok. 95% zgonów niemowląt są to zgony spowo-
dowane przyczynami endogenicznymi, a więc 
związanymi z kondycją wewnętrzną noworod-
ków oraz matek, z przebiegiem ciąży i okoli-
cznościami porodu. W takim przypadku dużo 
skuteczniejszym sposobem obniżania umieral-
ności jest zapobieganie wystąpieniu zagrożeń 
życia i zdrowia noworodka. Bardzo często 
likwidacja ich skutków jest bardzo trudna, bar-
dzo kosztowna, a często nawet niemożliwa. 

Problematyka umieralności niemowląt jest 
niedostatecznie zbadana, szczególnie w ujęciu 
wojewódzkim w fazie II przejścia demograficz-
nego. Dlatego istnieje potrzeba pogłębionych 
studiów. Dotychczasowe badania dotyczące 
umieralności niemowląt pozwoliły na rozpozna-
nie pewnych prawidłowości, przy czym kolejne 
badania powinny być powiązane z uwzględnie-
niem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
w ujęciu województw. 

2 SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 
BADAWCZEGO 

Badanie dotyczy umieralności niemowląt w Pol-
sce w latach 1997-2004. Pierwsza hipoteza ba-
dawcza postawiona w pracy głosi, że występuje 
zróżnicowanie przestrzenne umieralności nie-
mowląt według jego poziomu oraz cech demo-
graficznych, społecznych i biologicznych matki 
i dziecka. Przy czym „zróżnicowanie przestrzen-
ne” odnosi się do zróżnicowania międzywoje-
wódzkiego ogółem oraz w przekroju miast i wsi. 

Druga hipoteza badawcza zakłada, że wyka-
zane zróżnicowanie przestrzenne spowodowane 
jest oddziaływaniem odmiennych czynników lub 
inną siłą oddziaływania tych samych czynników 
w poszczególnych województwach. Czynniki te 
mają charakter determinant ekonomicznych, 
środowiskowych, zdrowotnych, żywieniowych, 
biologicznych i demograficznych. 

Trzecią hipotezą badawczą pracy jest przy-
jęcie występowania zróżnicowania regionów 
umieralności niemowląt, co umożliwia wy-
odrębnienie grup województw podobnych pod 
względem kształtujących tę umieralność czynni-
ków. 

Weryfikacja sformułowanych powyżej hipo-
tez badawczych nastąpi poprzez realizację nastę-
pujących celów szczegółowych: 
 rozpoznanie terytorialnego zróżnicowania 

umieralności niemowląt według cech demo-
graficznych, biologicznych i społecznych; 

 skonstruowanie teoretycznego modelu umie-
ralności niemowląt, który odzwierciedlałby 
sytuację w Polsce na przełomie XX i XXI w.; 

 identyfikacja czynników ekonomicznych, śro-
dowiskowych, zdrowotnych, żywieniowych, 
biologicznych i demograficznych zgonów 
niemowląt; 

 wskazanie czynników zróżnicowania pozio-
mu umieralności niemowląt w wojewódz-
twach; 

 rejonizacja Polski pod względem czynników 
umieralności niemowląt. 

Głównym zadaniem przeprowadzonej analizy 
zjawiska demograficznego jest identyfikacja 
czynników ekonomicznych, środowiskowych, 
zdrowotnych, żywieniowych, biologicznych 
i demograficznych, mających decydujący wpływ 
na stosunkowo wysoki poziom umieralności 
w Polsce. Zadaniem zrealizowanym w drugiej 
kolejności jest rejonizacja Polski pod względem 
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determinant umieralności niemowląt. Wiedza na 
temat czynników powodujących zgon niemow-
lęcia, a także regionu, w którym te czynniki 
występują z większym natężeniem, może być 
przydatna w przeciwdziałaniu występowania 
zagrożeń. 

3 ZAKRES CZASOWY I PRZESTRZENNY 
PRACY ORAZ ZASTOSOWANE 
METODY 

Do badań empirycznych wykorzystane zostały 
dane statystyczne dotyczące sytuacji ekono-
micznej i społecznej województw udostępnione 
w Banku Danych Lokalnych oraz publikowane 
przez Główny Urząd Statystyczny w Roczni-
kach Statystycznych i Rocznikach Statystycz-
nych Województw (a także innych źródłach) 
w postaci zagregowanych tablic. Drugim źród-
łem danych są dane statystyczne pochodzące 
z kart zgonów osób do 1 roku życia wypełniane 
przez lekarza stwierdzającego zgon, które zos-
tały zebrane i opracowane przez Główny Urząd 
Statystyczny i przekazane dla celów analizy 
w postaci nieidentyfikowalnych danych jednost-
kowych. Jest to materiał zawierający 24 824 
przypadki zgonów wraz z informacjami doty-
czącymi przyczyny zgonu, wieku i płci niemo-
wlęcia, rodzaju i kolejności porodu, ciężaru 
urodzeniowego i czasu trwania ciąży oraz wieku 
i miejsca stałego zamieszkania (województwo 
i teren miejski lub wiejski) matki. 

Wykorzystanie danych statystycznych pocho-
dzących z kart zgonów oraz BDL i innych publi-
kacji GUS wpłynęło na zakres czasowy i przes-
trzenny badania. Lata 1997-2004 zostały wyb-
rane nieprzypadkowo. Od dnia 1 stycznia 1997 
r. zaczęła w Polsce obowiązywać X Rewizja 
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Proble-
mów Zdrowotnych. Ujęcie zgonów sprzed 1997 
roku nie zapewniłoby porównywalności ze 
względu na zmianę orzecznictwa o przyczynie 
zgonu. Z kolei w momencie pozyskiwania da-
nych z GUS (kwiecień 2006 r.) dostępne były 
jedynie informacje o zgonach, które wystąpiły 
do 2004 r. 

Jako najbardziej korzystne jednostki przes-
trzenne, z punktu widzenia wielkości obszaru 
i zakresu oddziaływania czynników na zgony 
niemowląt, wydają się być powiaty. Jednak ze 
względu na obowiązek przestrzegania tajemnicy 
statystycznej przekazanie danych o zgonach 

według kategorii w powiatach nie było możliwe. 
W związku z koniecznością zapewnienia zgod-
ności z jednostkami przestrzennymi występu-
jącymi w danych publikowanych została podjęta 
decyzja o przeprowadzeniu analizy przestrzen-
nego zróżnicowania umieralności niemowląt 
według województw ogółem oraz z podziałem 
na miasto i wieś. 

Badanie dotyczyło przedziału czasowego 
1997-2004, jednak weryfikacja hipotez badaw-
czych nie została przeprowadzona w ujęciu 
dynamicznym. Konstrukcja modeli umieralności 
niemowląt oraz klasyfikacja jednostek przes-
trzennych zostały przeprowadzone w oparciu 
o średnie roczne wartości cech diagnostycznych. 
Z jednej strony zabieg uśredniania wartości 
uprościł analizę, z drugiej pozwolił zmniejszyć 
wpływ błędów losowych na wartości cech 
w poszczególnych latach. 

Rozprawa stanowi studium o charakterze poz-
nawczo-metodologicznym. Jak wynika ze sfor-
mułowanych hipotez oraz postawionych celów 
szczegółowych, główny nacisk został położony 
na zadania o charakterze poznawczym. Jednak 
realizacja tych zadań nie byłaby możliwa bez 
odpowiedniego podłoża metodologicznego. 

Zróżnicowanie czasowo-przestrzenne struk-
tury zgonów niemowląt zostało wykazane za po-
mocą metod statystyki opisowej (metoda indek-
sowa, parametry struktury). 

Do identyfikacji determinant umieralności 
niemowląt posłużyły: w pierwszym etapie meto-
da analizy czynnikowej, w etapie kolejnym – 
analiza regresji wielu zmiennych. 

Analiza czynnikowa spełniła w badaniu dwie 
funkcje. Po pierwsze zastąpiła czynnikami umie-
ralności niemowląt cechy diagnostyczne szeroko 
opisujące obszary wpływające według skon-
struowanego modelu na badane zjawisko. Drugą 
funkcją analizy czynnikowej była redukcja licz-
by potencjalnych zmiennych użytych w mode-
lach demometrycznych, a także ich ortogona-
lizacja. 

Metoda regresji wielu zmiennych pozwoliła 
wyodrębnić z zestawu czynników stanowiących 
zbiór potencjalnych zmiennych niezależnych 
istotne determinanty umieralności niemowląt. 
Najlepsze równania demometryczne zbudowano 
w oparciu o kompilację metody regresji kroko-
wej postępującej i metody regresji hierar-
chicznej (wszystkich równań regresji). 

Natomiast do rejonizacji Polski pod wzglę-
dem umieralności niemowląt posłużyły metody: 
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aglomeracyjna Warda, jako metoda taksono-
miczna hierarchiczna, oraz metoda k-średnich, 
reprezentująca metody niehierarchiczne klasy-
fikacji. Przeprowadzono również ocenę zastoso-
wania sztucznych sieci neuronowych do grupo-
wania województw oraz porównanie wyników 
takiego grupowania z wynikami uzyskanymi 
za pomocą klasycznych metod klasyfikacji. 
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do 
podziału kraju na regiony jest pierwszą próbą 
użycia tej metody klasyfikacji w badaniach nad 
umieralnością niemowląt. Analizy statystyczne 
zostały przeprowadzone za pomocą pakietu 
STATISTICA. 

4 UKŁAD PRACY 

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów, wstę-
pu oraz zakończenia. Obejmuje również spis 
wykorzystanej literatury oraz źródeł danych 
statystycznych, a także wykaz zamieszczonych 
w pracy tablic i rysunków. Pierwsze dwa roz-
działy mają charakter teoretyczny, pozostałe 
cztery omawiają wyniki analiz bazujących na 
badaniach empirycznych. 

Rozdział pierwszy to wyjaśnienie pojęć i de-
finicji z zakresu umieralności niemowląt oraz 
przegląd literatury dotyczącej tego zagadnienia, 
zarówno w jego teoretycznym aspekcie, a więc 
modele umieralności i prawidłowości występu-
jące dla zgonów w tej grupie wieku, jak i wszel-
kie próby aplikacji teoretycznych modeli do da-
nych empirycznych. 

Rozdział drugi prezentuje pojęcia i definicje 
związane z problematyką umieralności niemow-
ląt. W tym rozdziale znajduje się charakterys-
tyka i ocena materiału źródłowego. Obszerną 
część rozdziału zajął opis głównych metod sta-
tystycznych, które zostały zastosowane w pracy: 
analiza czynnikowa i metody taksonometryczne. 
Tutaj też zostały omówione podstawy sztucz-
nych sieci neuronowych oraz możliwość ich 
zastosowania do zagadnień klasyfikacji obiek-
tów przestrzennych. 

Rozdział trzeci to opis statystyczny zgonów 
niemowląt w Polsce według województw. Za-
wiera analizę zmian w liczbie i strukturze zgo-
nów niemowląt w latach 1997-2004 według 
cech demograficznych i społecznych niemow-
lęcia (takich jak wiek, płeć, waga urodzeniowa) 
oraz matki (wiek, długość trwania ciąży, 

kolejność i rodzaj porodu) oraz medycznych 
przyczyn zgonów. 

W rozdziale czwartym zaprezentowana zos-
tała koncepcja własnego modelu umieralności 
niemowląt, będącego modyfikacją modelu umie-
ralności dzieci Mosleya. Model opiera się na 
założeniu, że na umieralność niemowląt z okreś-
lonej przyczyny wpływają zmienne ekonomicz-
ne (w skład których wchodzą zmienne opisujące 
poziom gospodarczy regionu), środowiskowe 
(opisujące środowisko naturalne niemowlęcia 
i jego matki), zdrowotne (mówiące o zachowa-
niach w przypadku choroby), żywieniowe (opi-
sujące konsumpcję artykułów spożywczych), 
biologiczne (czyli cechy charakteryzujące 
płodność matki) oraz demograficzne (które są 
cechami indywidualnymi niemowlęcia). Następ-
nie, na podstawie merytorycznych i statystycz-
no-formalnych metod doboru zmiennych, został 
ustalony zestaw cech należących do każdej 
z wyżej wymienionych grup oraz struktura 
każdej wyselekcjonowanej zmiennej została 
opisana w ujęciu przestrzennym. 

Rozdział piąty to modelowanie umieralności 
niemowląt. W jego pierwszej części zmienne 
diagnostyczne wybrane w rozdziale poprzednim 
zostały zastąpione ortogonalnymi (w ramach 
grup) czynnikami umieralności niemowląt. Stały 
się one bazą wyjściową dla zmiennych niezależ-
nych równań demometrycznych (funkcji regresji 
wielu zmiennych). Funkcje te zrealizowały za-
danie identyfikacji istotnych determinant umie-
ralności niemowląt w każdym województwie 
i pozwoliły określić, czy występuje zróżnico-
wanie przestrzenne czynników umieralności 
niemowląt. 

W ostatnim rozdziale podjęta została próba 
wydzielenia regionów umieralności niemowląt 
w Polsce. Województwa należące do tego same-
go regionu charakteryzowały się podobieństwem 
pod względem determinant umieralności, nato-
miast różniły się pod tym względem od woje-
wództw należących do innych regionów. Do 
rejonizacji wykorzystano klasyczne metody 
klasyfikacyjne oraz sztuczne sieci neuronowe. 
Wyniki grupowania zostały porównane przy 
wykorzystaniu wcześniej zdefiniowanych mier-
ników klasyfikacji. Zostały również określone 
zmienne diagnostyczne mające największy 
wpływ na klasyfikację województw. 

Wytyczone cele szczegółowe zostały zreali-
zowane w kolejnych rozdziałach: cel 1. w roz-
dziale trzecim (Zróżnicowanie liczby i struktury 
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zgonów niemowląt), 2. – w czwartym (Własna 
koncepcja modelu umieralności niemowląt), 3. 
i 4. w piątym (Identyfikacja czynników umieral-
ności niemowląt) oraz cel 5. w rozdziale szós-
tym (Klasyfikacja województw ze względu na 
determinanty umieralności niemowląt). 

5 REZULTATY I WNIOSKI 

Efekty badania wykazały, że umieralność nie-
mowląt w Polsce wykazuje zróżnicowanie 
przestrzenne. W latach 1997-2004 na 1000 
urodzeń żywych odnotowywano średnio 8,27 
zgonów niemowląt rocznie. Najwyższy współ-
czynnik zgonów niemowląt został odnotowany 
w województwach: dolnośląskim (9,73) i śląs-
kim (9,72) oraz w kujawsko-pomorskim (9,25). 
Najkorzystniejsza pod względem umieralności 
niemowląt sytuacja występowała w wojewódz-
twach: opolskim (6,64) i warmińsko-mazurskim 
(6,78). 

Analiza współczynnika zgonów wykazała 
istotne różnice w natężeniu umieralności niemo-
wląt między województwami. Poza tym można 
zauważyć, że umieralność niemowląt kształ-
towała się odmiennie w środowisku miejskim 
i wiejskim w ujęciu województw. Przeciętnie 
w miastach odnotowywano 8,47 zgonów na 
1000 urodzeń żywych, a na wsi 8,02 zgony. 
W siedmiu województwach współczynnik zgo-
nów niemowląt w miastach był wyższy niż na 
wsi, natomiast w ośmiu wystąpiła sytuacja 
przeciwna. W województwie zachodniopomor-
skim umieralność niemowląt w miastach i na 
wsi była zbliżona i kształtowała się na średnim 
poziomie 8,6 zgonów na 1000 urodzeń żywych 
rocznie. 

Pierwszą hipotezę badawczą zweryfikowano 
poprzez analizę zbiorowości zgonów niemowląt 
w Polsce w latach 1997-2004 według cech de-
mograficznych i biologicznych matki i dziecka, 
a także medycznych przyczyn zgonów, które 
zostały zebrane i opracowane na podstawie 
rejestracji bieżącej zgonów. 

Przeprowadzona analiza zbiorowości zgonów 
niemowląt według cech dziecka wykazała, że 
struktura zgonów według płci i wagi urodze-
niowej we wszystkich województwach była 
podobna, natomiast istniało wyraźne zróżni-
cowanie przestrzenne struktury zgonów według 
wieku niemowlęcia. Zaobserwowano również 
znaczne przestrzenne zróżnicowanie poziomu 

i dynamiki zgonów według analizowanych cech 
w przekroju ogółem, miast i wsi. 

Efekty badania zgonów niemowląt według 
cech matki wykazały brak znaczącego zróżni-
cowania przestrzennego zjawiska według wieku 
matki. Rozstęp średniego wieku w wojewódz-
twach ogółem wyniósł 1,4 lat, natomiast różnice 
w wartościach tego parametru pomiędzy obsza-
rami miejskimi i wiejskimi w województwach 
nie przekroczyły 1 roku. 

Długość trwania ciąży jest cechą, która wy-
kazuje zróżnicowanie przestrzenne w zbioro-
wości zmarłych niemowląt, dotyczące zarówno 
poziomu, struktury, jak i zmian w latach 1997-
2004. Wartość przeciętna długości trwania ciąży 
w większości województw była wyższa na wsi 
niż w mieście, a różnice sięgały nawet 3,6 
tygodnia (w województwie pomorskim). 

Struktura zgonów według kolejności urodze-
nia oraz rodzaju (wielorakości) porodu wykazała 
niewielkie zróżnicowanie przestrzenne. Istnieją 
natomiast różnice między województwami oraz 
w przekroju miast i wsi w poziomie liczby zgo-
nów według analizowanych cech. 

Interesujących wniosków dostarczyły wyniki 
badania przyczyn zgonów niemowląt. W Polsce 
w latach 1997-2004 jako przyczyna zgonu zos-
tało stwierdzonych 390 jednostek chorobowych 
należących do 97 grup z 16 głównych kategorii 
przyczyn zgonów. Zaledwie dziesięć najczęściej 
występujących grup jednostek chorobowych 
(z 97) spowodowało prawie 78% wszystkich 
zgonów niemowląt w badanych latach. Warto 
zauważyć, że wszystkie, poza innymi chorobami 
bakteryjnymi, należą do kategorii wad rozwo-
jowych wrodzonych lub do niektórych stanów 
rozpoczynających się w okresie okołoporodo-
wym, które są przyczynami endogenicznymi 
zgonów. Pomimo stosunkowo małej różnorod-
ności przyczyn zgonów niemowląt, wyniki ana-
lizy wskazują na występowanie zróżnicowania 
przestrzennego. 

W pracy została również postawiona hipoteza 
mówiąca, że przestrzenne zróżnicowanie umie-
ralności niemowląt wynika z oddziaływania od-
miennych czynników lub z innej siły i kierunku 
oddziaływania czynników, wpływających na tę 
umieralność na danym obszarze (hipoteza 2.). 

Istotnymi czynnikami umieralności niemow-
ląt okazały się: stan środowiska naturalnego, 
a szczególnie zanieczyszczenie powietrza (ogó-
łem, dla miast i dla wsi), a także odpady oraz 
powierzchnia lasów i gruntów leśnych (ogółem 
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oraz na wsi). Wyższy poziom czynnika oznacza-
jący gorszy stan środowiska wiązał się z wyższą 
umieralnością. 

Wśród czynników ekonomicznych istotne 
znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, przy 
czym czynnik powiązany ze stopą bezrobocia 
(ogółem) wpływał korzystnie na umieralność – 
niższa stopa bezrobocia oznacza niższą umieral-
ność – natomiast czynnik powiązany z aktyw-
nością ekonomiczną kobiet (w przekroju miast 
i wsi) – niekorzystnie, tzn. wyższy współczyn-
nik aktywności oznaczał wyższą umieralność. 

W modelach w przekroju miast i wsi istotne 
okazały się warunki mieszkaniowe, przy czym 
na terenach miejskich województw lepsze wa-
runki oznaczały niższą umieralność, natomiast 
na terenach wiejskich – wyższą. Czynnik ten nie 
wystąpił jako istotna zmienna niezależna w mo-
delach ogółem. 

Wśród czynników żywieniowych istotną 
zmienną w każdym przekroju okazało się spo-
życie mleka (przetworów mlecznych i jogurtów) 
i cukru. Kierunek wpływu tej zmiennej nie jest 
jednakowy we wszystkich oszacowanych mode-
lach demometrycznych. Efekty badań mogą 
prowadzić do wniosku, że wzrost spożycia tych 
artykułów powoduje wzrost natężenia zgonów 
w Polsce ogółem i na wsi oraz spadek – w mias-
tach. Jednak trudno jest wyjaśnić bezpośredni 
wpływ tego czynnika na umieralność, należało-
by go raczej potraktować jako symptomatyczną 
zmienną innych zjawisk determinujących ryzyko 
zgonu niemowlęcia. 

Czynniki społeczne, opisujące dostępność 
służby zdrowia, również okazały się istotnymi 
determinantami zróżnicowania umieralności 
niemowląt w Polsce. 

Czynnik społeczny powiązany z liczbą osób 
przypadającą na lekarza i z wysokością wydat-
ków na zdrowie, okazał się mieć negatywny 
wpływ na umieralność niemowląt ogółem 
i w miastach – oznacza to, że im więcej osób 
przypada na jednego lekarza i im niższe są 
przeciętne wydatki gospodarstw domowych na 
zdrowie, tym poziom umieralności w wojewódz-
twach jest wyższy. Z kolei wyższe wartości 
czynnika powiązanego z liczbą osób na aptekę 
i liczbą urodzeń na położną powodują spadek 
umieralności w województwach ogółem i w prze-
kroju miast, natomiast wzrost – w przekroju wsi. 
Poza tym istotnym czynnikiem umieralności 
niemowląt na terenach wiejskich okazała się 
liczba osób przypadająca na szpital, przy czym 

im wyższe wartości przyjmuje ten wskaźnik, 
tym ogólnie rzecz biorąc, współczynniki 
zgonów niemowląt w województwach są niższe. 
Z uzyskanych wyników badania można wyciąg-
nąć wniosek, że prawidłowości, którym podlega 
umieralność niemowląt w przekroju wsi, kształ-
tują się odmiennie od tego zjawiska rozpatry-
wanego ogółem i w przekroju miast. 

Czynniki demograficzne (opisane przez wiek 
i płeć niemowląt) wpływają na współczynniki 
zgonów według przyczyn ujemnie, natomiast 
czynniki biologiczne (porody przedwczesne 
i wielorakie) – dodatnio. Ich znaczenie i siła 
wpływu w oszacowanych równaniach regresji 
jest jednak mniejsza od przewidywanej. 

Zestaw czynników w największym stopniu 
determinujących poziom umieralności niemow-
ląt jest w każdym województwie inny, wyniki 
badania są również odmienne na terenach miej-
skich i wiejskich tego samego województwa. 
W nielicznych przypadkach zróżnicowanie umie-
ralności w województwach spowodowane jest 
poziomem pojedynczego czynnika. Taka sytu-
acja występuje np. w województwie lubelskim, 
gdzie w miastach tylko czynnik społeczny ma 
poziom znacznie odbiegający od przeciętnego, 
a na wsi tylko czynnik ekonomiczny. W przewa-
żającej liczbie województw końcowy poziom 
współczynnika zgonów niemowląt jest efektem 
sumarycznego działania kilku czynników, cza-
sem nawzajem się znoszących (np. w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim na wsi czynnik 
zdrowotny korzystnie wpływa na umieralność 
niemowląt, pomimo tego na tych terenach 
umieralność należy do najwyższych w Polsce). 

Do weryfikacji trzeciej hipotezy badawczej, 
zakładającej istnienie regionów czynników 
umieralności niemowląt w Polsce, zostały wyko-
rzystane metody grupowania: Warda (jako 
metoda hierarchiczna klasyfikacji), k-średnich 
(metoda niehierarchiczna) oraz sieci Kohonena 
(jako narzędzie z rodziny sztucznych sieci neu-
ronowych). Województwa zostały pogrupowane 
w oparciu o wartości istotnych czynników umie-
ralności niemowląt, zidentyfikowanych za po-
mocą zbudowanych modeli demometrycznych. 

Podsumowując wyniki klasyfikacji woje-
wództw ze względu na istotne czynniki umie-
ralności można stwierdzić, że ze względu na 
duże zróżnicowanie poziomu istotnych czynni-
ków umieralności, wyodrębnienie skupień woje-
wództw jednorodnych pod względem wszyst-
kich lub większości czynników jest niemożliwe, 
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często województwa tworzą samodzielnie od-
rębne regiony. Ponadto klasyfikacja przepro-
wadzona w przekrojach wykazała, że odmienne 
warunki wpływające na umieralność niemowląt 
powodują inną klasyfikację tego samego 
województwa ogółem, w miastach i na wsi. 

Odmienne metody klasyfikacji prowadzą do 
uzyskania różnych wyników końcowych, choć 
zdarzają się regiony jednakowe we wszystkich 
analizach lub grupy województw zaklasyfiko-
wane w każdym przypadku do jednego regionu. 

W przypadku klasyfikacji województw ogó-
łem trzy zastosowane w pracy metody wykazały 
podobieństwo województw: dolnośląskiego, po-
morskiego i zachodniopomorskiego. Poza tym 
możliwe jest utworzenie regionu z województw: 
kujawsko-pomorskiego i lubelskiego oraz 
z województw: opolskiego i wielkopolskiego. 
Zarówno klasyczne metody grupowania, jak 
i sieci Kohonena wykazały, że warunki spo-
łeczno-ekonomiczne w województwie mazo-
wieckim oraz województwie śląskim odbiegają 
znacznie od sytuacji w pozostałych jednostkach 
przestrzennych. Dlatego województwa te powin-
ny tworzyć dwa jednoelementowe regiony. 

Wyniki taksonomii województw w przekroju 
miast ujawniły, że podobny wpływ istotnych 
czynników umieralności niemowląt odnotowano 
w województwach: dolnośląskim, opolskim i po-
morskim. Możliwe jest także połączenie w grupy 
województw: warmińsko-mazurskiego i zachod-
niopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubus-
kiego oraz małopolskiego i podlaskiego. 

Najbardziej podobne wyniki grupowania za 
pomocą trzech metod klasyfikacyjnych zostały 
uzyskane dla województw w przekroju wsi. 
W tym przypadku wszystkie metody wykazały 
podobieństwo pod względem czynników umie-
ralności województw: dolnośląskiego i śląs-
kiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, 
lubuskiego i warmińsko-mazurskiego, małopol-
skiego i podkarpackiego oraz lubelskiego, pod-
laskiego i świętokrzyskiego. 

Rejonizacja województw przeprowadzona za 
pomocą sztucznych sieci neuronowych nie wy-
kazała zdecydowanej poprawy jakości klasy-
fikacji lub wykazała poprawę jakości kosztem 
utworzenia większej liczby skupień, często jed-
noelementowych. Można więc uznać, że sieci 
neuronowe Kohonena są kolejną metodą, którą 
można stosować wraz z innymi „klasycznymi” 
metodami w celu wyboru najlepszego wyniku 
z punktu widzenia kryteriów przyjętych 

w badaniu. Przewaga metody sztucznych sieci 
neuronowych nad klasycznymi metodami polega 
na możliwości obserwacji wynikowej mapy 
Kohonena, która w graficzny sposób ukazuje 
stopień podobieństwa lub jego brak między 
analizowanymi obiektami. 

6 PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza wykazała, że umie-
ralność niemowląt w Polsce wykazuje zróżni-
cowanie przestrzenne. 

Jest ono spowodowane oddziaływaniem od-
miennych czynników lub inną siłą oddziały-
wania tych samych czynników w poszczegól-
nych województwach. Do istotnych czynników 
zróżnicowania umieralności niemowląt w woje-
wództwach ogółem oraz w przekroju miast i wsi 
należą przede wszystkim: zanieczyszczenie śro-
dowiska, sytuacja na rynku pracy i warunki 
mieszkaniowe oraz poziom służby zdrowia. 

Ze względu na duże zróżnicowanie poziomu 
istotnych czynników umieralności, wyodręb-
nienie skupień województw jednorodnych pod 
względem wszystkich lub większości czynników 
jest niemożliwe, często województwa tworzą 
samodzielnie odrębne regiony lub łączą się 
w innych układach w przekroju ogółem, dla 
miast i dla wsi. Odmienne metody klasyfikacji 
prowadzą do uzyskania różnych wyników 
końcowych. 

Podsumowując osiągnięte w badaniu umieral-
ności niemowląt rezultaty, można uznać, że zos-
tały potwierdzone hipotezy: pierwsza i druga, 
natomiast warunki badania i zastosowane meto-
dy nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie 
hipotezy trzeciej. 

Umieralność niemowląt w Polsce w latach 
2005-2009 wciąż pozostaje na stosunkowo wy-
sokim poziomie. Współczynnik zgonów nie-
mowląt w roku 2009 wynosił 5,6, a więc zmniej-
szył się w porównaniu z rokiem 2004 o niecałe 
13%. Średnioroczne tempo spadku zjawiska 
w okresie 2005-2009 zmalało w porównaniu 
z okresem 1997-2004 z 5,6% do 3,3%. 

Celowe więc wydaje się kontynuowanie prac 
badawczych nad pogłębieniem wiedzy o przy-
czynach zgonów niemowląt i nad dalszym dos-
konaleniem narzędzi badawczych zjawiska, jak 
również poszukiwaniem metod pozyskiwania 
i opracowywania źródeł informacji o umieral-
ności niemowląt. 
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