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Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna 
i zdrowotna osób powyżej 50. roku życia w Europie 

 
 Bieżąca sytuacja ekonomiczna i zdrowotna kształtuje się w znacznej mierze 
w przeszłości. Stan zdrowia w wieku dorosłym zależy od okresu płodowego 
i niemowlęctwa1 oraz problemów zdrowotnych2, opieki medycznej i warunków 
środowiska w późniejszym okresie życia (Wadsworth, 1997; Kuh i in., 2013). 
Sytuacja ekonomiczna z kolei zależy od akumulacji zasobów w całym cyklu 
życia, którą poza czynnikami zewnętrznymi, jak długookresowa stopa procen-
towa czy odziedziczony majątek, kształtuje skłonność do oszczędzania oraz 
dochody. Te ostatnie wiążą się z inwestycją czasu i wysiłku poniesionego  
w przeszłości na formowanie kapitału ludzkiego. Biorąc pod uwagę fakt, że stan 
zdrowia w dzieciństwie wpływa na uzyskiwane wyniki w nauce, a w efekcie 
wykształcenie i poziom kapitału ludzkiego (Power i in., 1999), warto badać sy-
tuację zdrowotną i ekonomiczną łącznie. 
 Z punktu widzenia państwa opiekuńczego, stawiającego sobie za cel zapew-
nienie równości szans oraz usunięcie nadmiernych nierówności społecznych, jest 
ważne, jak wydarzenia z przeszłości kształtują sytuację w przyszłości. Pomimo 
zwiększania w społeczeństwach ponowoczesnych ruchliwości społecznej na 
skutek działania instytucji państwa opiekuńczego, w wielu krajach, podobnie jak 
w Polsce, nadal utrzymuje się stosunkowo sztywna stratyfikacja3. Znaczenie 
równości szans i dostępu do zasobów zwłaszcza w pierwszych latach życia jest 
kluczowe zarówno jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, jak i zdrowotne. 
 Badanie prezentowane w artykule podejmuje problematykę wpływu historii 
życia i wydarzeń z przeszłości na bieżący stan zdrowia (zarówno w ujęciu 
obiektywnym, jak i subiektywnym) osób w wieku co najmniej 50. lat w krajach 
Europy oraz na bieżące dochody gospodarstw domowych tych osób. Na podsta-
wie danych (bieżących i retrospekcyjnych) zebranych w trzeciej rundzie badania 
SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) zanalizowano 
częstość występowania wybranych zdarzeń w przeszłości oddziałujących na 
bieżącą ocenę stanu zdrowia oraz dochodowe grupy kwartylowe. 

                      
1 Barker (1998), s. 13—41; Palloni i in. (2009), s. 1574—1582. 
2 Benzeval, Judge (2001), s. 1371—1390. 
3 Domański (2009), s. 381—395. 
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DANE 
 
 Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem bazy danych z SHARE. Jest to 
badanie panelowe obejmujące osoby powyżej 50. roku życia (50+) zamieszkałe 
w 19 krajach europejskich i Izraelu4. Dotychczas opublikowano wyniki czterech 
rund badawczych przeprowadzanych od 2004 r. co dwa lata, przy czym zbiór 
krajów nieznacznie różnił się między rundami. Runda trzecia, zwana SHARE-
LIFE, objęła w latach 2008 i 2009: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję, 
Grecję, Hiszpanię, Holandię, Polskę, Niemcy, Szwajcarię, Szwecję oraz Wło-
chy. Artykuł wykorzystuje dane z rundy trzeciej, która zawiera unikalne dane 
zebrane w retrospekcyjnym wywiadzie biograficznym (historii życia). Wywiad 
objął 26568 osób i dotyczył zarówno historii związków, posiadanych dzieci, jak 
i sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej respondentów w całym do-
tychczasowym życiu. Zebrano także informacje dotyczące bieżącej sytuacji do-
chodowej gospodarstwa respondenta, jak również sytuacji zdrowotnej w ujęciu 
subiektywnym oraz obiektywnym. 
 W badaniu dokonano analizy zależności między wydarzeniami z przeszłości 
a sytuacją zdrowotną i ekonomiczną osób w wieku 50+. Jako subiektywną miarę 
zdrowia przyjęto odpowiedź na pytanie „czy może Pan/Pani powiedzieć, że Pa-
na/Pani obecny stan zdrowia jest...” ocenianą na skali 5-stopniowej: 1 — dosko-
nały, 2 — bardzo dobry, 3 — dobry, 4 — zadowalający, 5 — zły (w analizach 
odpowiedzi zagregowano do skali 3-stopniowej). Za obiektywną miarę zdrowia 
przyjęto miarę siły uścisku dłoni mierzoną podczas wywiadu za pomocą dyna-
mometru. Respondenci dwukrotnie dokonywali pomiaru uścisku dłoni obu rąk. 
Pomiar siły uścisku dłoni uważany jest za bardzo trafną miarę ograniczeń 
w sprawności funkcjonalnej i niepełnosprawności5. Z tego powodu w badaniu 
obiektywną miarą stanu zdrowia są kwartyle dla wartości średniej geometrycz-
nej z drugiego pomiaru prawej i lewej dłoni. Jako miarę aktualnej sytuacji eko-
nomicznej wybrano kwartyle przeciętnych miesięcznych dochodów bieżących 
z 12 miesięcy poprzedzających badanie w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego (wyrażone w euro w przeliczeniu na siłę nabywczą). 
 W analizie statystycznej w podziale na zmienne przedstawiono średnie warto-
ści liczby pokoi w dzieciństwie, stanu zdrowia w dzieciństwie na skali 5-stop-
niowej, wieku rozpoczęcia pierwszej pracy i narodzin pierwszego dziecka. Zba-
dano również odsetek osób, które doświadczyły kiedykolwiek głodu, ubóstwa, 
pogorszenia zdrowia, okresu szczególnego szczęścia oraz były objęte regularną 
opieką medyczną (stomatologiczną, badaniami ciśnienia i morfologii krwi, a dla 
kobiet również badaniami ginekologicznymi i mammografią) i zbadano, czy 
różnice w średnich i odsetkach są statystycznie istotne. 

                      
4 Szczegółowe informacje o metodologii badania SHARE są dostępne w opracowaniu pod re-

dakcją Börsch-Supana i Jürgesa (2005) oraz w dokumentacji na stronie internetowej projektu 
http://www.share-project.org.   

5 Rantanen i in. (1999), s. 556—558. 
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ZDROWIE 
 
 W tabl. 1 przedstawiono wydarzenia z przeszłości w podziale na grupy kwar-
tylowe miary siły uścisku dłoni, zaś tabl. 2 przedstawia te same wydarzenia 
w podziale na subiektywną miarę oceny stanu zdrowia. 
 

TABL. 1. WYDARZENIA Z PRZESZŁOŚCI WEDŁUG GRUP KWARTYLOWYCH 
SIŁY UŚCISKU DŁONI OSÓB W WIEKU 50+ 

Wyszczególnienie 
Grupy kwartylowe 

I II III IV 

 
Średnia: 
Liczba pokoi w wieku 10 lata ............................ 3,47 3,67 3,74 3,83
Stanu zdrowia w wieku 10 lata .......................... 2,13 2,09 2,03 1,97
Wieku: rozpoczęcia pierwszej pracya ............... 19,19 19,16 19,08 19,05

narodzin pierwszego dzieckaa .............. 25,09 25,15 26,39 27,34
Odsetek osób deklarujących:
Doświadczenie okresu: głodua .......................... 10,45 6,87 6,82 5,56

ubóstwab ...................... 34,30 33,27 32,11 30,97
pogorszenia zdrowiaa 46,87 40,94 38,32 34,93
szczęściab .................... 48,62 47,99 44,60 40,22

Regularne wizyty u stomatologaa ..................... 63,13 72,47 70,67 71,47
Regularne badania: ciśnieniaa ........................... 75,41 70,05 67,05 66,60

morfologii krwia ............... 73,73 67,71 65,98 66,55
Liczba obserwacji  ............................................. 5935 5935 5935 5934
Regularne badania mammograficznea .............. 58,32 68,70 68,27 58,90
Regularne wizyty u ginekologaa ....................... 63,46 74,38 78,00 72,60
Liczba obserwacji  ............................................. 5350 4920 2584 146
 

a Test Kruskala-Wallisa. b Analiza wariancji na różnice średnich między grupami kwartylowymi dla p < 0,01. 
U w a g a. Wartości kwartyli uścisku dłoni według grup: I — Q1/4 = 22; II — Q2/4 = 29; III — Q3/4 = 39 w kg liczone dla całej 

próby. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie danych SHARE z rundy 3(1). 

 
 Stan zdrowia w przeszłości mający wpływ na zdrowie ludzi w wieku 50+ 
analizowano biorąc pod uwagę subiektywną ocenę jego stanu w wieku 10 lat, 
jak i występowanie okresów złego stanu zdrowia po 15. roku życia. Osoby ba-
dane charakteryzujące się najlepszym zdrowiem, zarówno w subiektywnej, jak 
i obiektywnej ocenie bieżącego stanu, także najlepiej oceniały zdrowie w wieku 
lat dziesięciu. Relacja ta jest monotoniczna, co oznacza, że im lepsze było zdro-
wie w pierwszych latach życia, tym lepsze zdrowie obserwowano wśród osób 
w wieku 50+. Różnice w średniej ocenie zdrowia w dzieciństwie dla grup kwar-
tylowych siły uścisku dłoni, jak i dla kategorii subiektywnej oceny zdrowia 
w chwili badania były statystycznie istotne. 
 

TABL. 2. WPŁYW WYDARZEŃ Z PRZESZŁOŚCI  
WEDŁUG WARTOŚCI SUBIEKTYWNEJ OCENY ZDROWIA 

Wyszczególnienie Powyżej dobrej Dobra Poniżej dobrej 

 
Średnia: 
Liczba pokoi w wieku 10 lata  ................................... 4,04 3,73 3,35
Stanu zdrowia w wieku 10 lata  ................................. 1,64 2,12 2,28
Wieku: rozpoczęcia pierwszej pracya  ....................... 19,96 19,12 18,60

narodzin pierwszego dzieckaa  ...................... 26,47 26,16 25,59
 

a  Notka jak przy tabl. 1. 
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TABL. 2. WPŁYW WYDARZEŃ Z PRZESZŁOŚCI  
WEDŁUG WARTOŚCI SUBIEKTYWNEJ OCENY ZDROWIA (dok.) 

Wyszczególnienie Powyżej dobrej Dobra Poniżej dobrej 

 
Odsetek osób deklarujących:
Doświadczenie okresu: głodua  .................................. 3,49 6,30 12,23

ubóstwab  ............................. 26,39 30,42 38,62
pogorszenia zdrowiaa  ......... 20,41 32,49 61,71
szczęściab  ............................ 40,96 44,13 49,21

Regularne wizyty u stomatologaa  ............................. 77,15 69,96 60,32
Regularne badania: ciśnieniaa  ................................... 59,58 69,68 77,20

morfologii krwia  ....................... 59,14 68,58 75,15
Liczba obserwacji  ..................................................... 6123 9768 10677
Regularne badania mammograficznea  ...................... 67,00 65,44 58,12
Regularne wizyty u ginekologaa  ............................... 76,21 71,63 63,57
Liczba obserwacji  ..................................................... 3208 5357 6153

 
a, b  Notki jak przy tabl. 1. 
U w a g a.  Jak przy tabl. 1. 
Ź r ó d ł o:  jak przy tabl. 1. 

 
 Wpływ okresu gorszego stanu zdrowia po 15. roku życia był podobny jak 
problemów zdrowotnych w dzieciństwie i różnice te były jeszcze bardziej zau-
ważalne. W subiektywnej ocenie zdrowia najwyższy odsetek osób, które do-
świadczyły pogorszenia stanu zdrowia obserwowano w grupie respondentów 
deklarujących złe lub zadawalające zdrowie, a najniższy wśród osób oceniają-
cych zdrowie bardzo dobrze. Różnica między tymi odsetkami jest znaczna, gdyż 
wynosi ponad 40 p.proc. Podobnie najwyższy odsetek osób deklarujących po-
gorszenie zdrowia charakteryzuje pierwszą grupę kwartylową siły uścisku dłoni. 
Zarówno dla subiektywnej, jak i obiektywnej miary zdrowia różnice w odset-
kach są istotne statystycznie. Sugeruje to, że na stan zdrowia ma zarówno wpływ 
zdrowie w dzieciństwie, jak i przebyte choroby w wieku dorosłym. 
 Poza przebytymi chorobami wpływ na zdrowie po 50. roku życia ma także 
opieka medyczna w przeszłości. Regularne badania krwi i ciśnienia tętniczego 
charakterystyczne były dla osób oceniających najgorzej swój stan zdrowia oraz 
dla osób z pierwszej grupy kwartylowej siły uścisku dłoni. Z kolei najwyższy 
odsetek respondentów deklarujących regularne wizyty u stomatologa obserwo-
wano wśród oceniających swoje zdrowie bardzo dobrze. Podobnie kobiety oce-
niające bardzo dobrze swoje zdrowie najczęściej regularnie wykonywały bada-
nia mammograficzne i kontrole ginekologiczne. Wyniki te wskazują na odrębny 
charakter opieki stomatologicznej i ginekologicznej (w tym także mammografii) 
od badań krwi i ciśnienia, które są badaniami leczniczymi. Regularne badania 
ciśnienia i morfologii krwi wykonuje się u osób chorych, w szczególności prze-
wlekle. Opieka dentystyczna ma również charakter leczniczy, jednak coraz czę-
ściej podkreśla się jej charakter profilaktyczny, gdyż jej brak może stanowić 
istotną trudność czy wręcz przeszkodę w leczeniu innych schorzeń6. 

                      
6 Trzeciak i in. (2007), s. 217—221. 
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 Bez wątpienia regularne badania ginekologiczne i mammografia są kluczowe 
w profilaktyce nowotworów piersi, macicy i jajników. Biorąc pod uwagę nie-
równy dostęp do tego rodzaju usług, pomimo publicznej opieki zdrowotnej, 
obserwowane różnice w korzystaniu ze specjalistycznej opieki medycznej nie 
zaskakują. 
 Analiza zaś obiektywnej miary stanu zdrowia nie wskazuje na monotoniczną 
relację między odsetkiem osób regularnie poddających się badaniom stomatolo-
gicznym, ginekologicznym i mammograficznym a siłą uścisku dłoni, aczkolwiek 
różnice w odsetkach w poszczególnych grupach kwartylowych nie są bardzo 
duże.  
 Zbadano także wpływ sytuacji ekonomicznej w dzieciństwie na stan zdrowia 
osób w wieku 50+. Badanie SHARE informuje o przebytych okresach głodu 
i ubóstwa oraz o liczbie pokoi w dzieciństwie, które można traktować jako mier-
nik sytuacji ekonomicznej w dzieciństwie. Respondenci, którzy doświadczyli 
ubóstwa lub głodu charakteryzowali się gorszym zdrowiem po 50. roku życia 
zarówno w ocenie subiektywnej, jak i obiektywnej. Wśród osób o złym lub za-
dawalającym stanie zdrowia odsetek osób deklarujących doświadczenie okresu 
głodu był najwyższy (12%) i czterokrotnie wyższy niż wśród osób o bardzo 
dobrym stanie zdrowia. Zróżnicowanie w odsetkach osób deklarujących do-
świadczenie ubóstwa było mniejsze, ale bardziej powszechne od doświadczenia 
okresu głodu. Warto zwrócić uwagę, że przebycie okresu głodu lub ubóstwa 
oddziaływało na stan zdrowia, co odzwierciedlało się w ocenie zdrowia w wieku 
późniejszym. Średnia liczba pokoi przypadająca w wieku 10 lat potwierdziła 
wpływ sytuacji ekonomicznej w dzieciństwie na zdrowie w późniejszym okre-
sie. Osoby zamieszkujące w dzieciństwie domy o najmniejszej liczbie pokoi 
charakteryzowały się najgorszym zdrowiem. Różnice w średniej liczbie pokoi 
w rodzinnym domu w dzieciństwie były istotne zarówno dla subiektywnej, jak 
i obiektywnej miary zdrowia. 
 Różnice w stanie zdrowia widoczne są także ze względu na wiek rozpoczęcia 
pierwszej pracy, jak i narodzin pierwszego dziecka. W subiektywnej ocenie 
zdrowia obserwowano, że zdrowsze osoby później rozpoczynały pracę zarob-
kową. Odwrotna relacja widoczna była w analizie siły uścisku dłoni. Osoby 
z pierwszej grupy kwartylowej charakteryzowały się najpóźniejszym wiekiem 
rozpoczęcia pracy. Rozbieżności te wynikają z różnicy między subiektywną 
a obiektywną miarą i znaczeniem płci dla jej wyników. Mężczyźni charaktery-
zowali się znacznie wyższą siłą uścisku dłoni niż kobiety w każdym wieku, ale 
pogorszeniu ich stanu zdrowia towarzyszył zwykle gwałtowniejszy spadek siły 
uścisku dłoni. 
 Zależność między wiekiem urodzenia pierwszego dziecka a obiektywną miarą 
zdrowia była monotonicznie rosnąca, co wiązało się z wyższą siłą uścisku dłoni 
mężczyzn niż kobiet. Osoby z czwartej grupy kwartylowej charakteryzowały się 
najwyższym wiekiem urodzenia dziecka. Analiza subiektywnej miary wskazuje 
na podobne zależności. Wiąże się to również z wykształceniem i późniejszym 
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formowaniem rodzinnych związków wśród osób dłużej kształcących się. Z kolei 
osoby wyżej wykształcone charakteryzowały się lepszym zdrowiem7. 
 

DOCHODY 
 
 Tabl. 3 przedstawia wybrane wydarzenia biograficzne w podziale na grupy 
kwartylowe przeciętnych miesięcznych dochodów bieżących w przeliczeniu na 
członka gospodarstwa domowego osób w wieku co najmniej 50 lat. 

 
TABL. 3. WYDARZENIA Z PRZESZŁOŚCI WEDŁUG GRUP KWARTYLOWYCH  

ŚREDNICH MIESIĘCZNYCH DOCHODÓW NA OSOBĘ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 
OSÓB W WIEKU 50+ 

Wyszczególnienie 
Grupy kwartylowe 

I II III IV 

     
Średnia:     
Liczba pokoi w wieku 10 lata ............................ 3,16 3,66 4,26 3,61
Stanu zdrowia w wieku 10 lata .......................... 2,02 2,14 2,18 1,96
Wieku: rozpoczęcia pierwszej pracya  ............... 18,88 18,75 19,72 19,12

narodzin pierwszego dzieckaa  .............. 26,22 25,62 26,47 25,32
Odsetek osób deklarujących:
Doświadczenie okresu: głodua  .......................... 12,06 11,99 8,48 2,91

ubóstwab  ..................... 40,51 36,64 32,68 31,50
pogorszenia zdrowiaa  42,83 45,48 43,83 43,10
szczęściab  .................... 47,41 47,63 48,06 45,99

Regularne wizyty u stomatologaa  ..................... 46,44 63,34 77,26 90,01
Regularne badania: ciśnieniaa  ........................... 75,75 77,11 72,16 59,07

morfologii krwia  ............... 75,88 76,15 70,71 53,27
Liczba obserwacji  ............................................. 4058 4059 4058 4059
Regularne badania mammograficznea  .............. 54,91 63,25 68,47 59,97
Regularne wizyty u ginekologaa  ....................... 58,63 65,19 73,17 74,29
Liczba obserwacji  ............................................. 2318 2370 2128 2318

 
a, b  Notki jak przy tabl. 1. 
U w a g a. Wartości kwartyli uścisku dłoni według grup: I — Q1/4 = 700; II — Q2/4 = 1200; III — Q3/4 = 6000 euro w przeli-

czeniu na siłę nabywczą liczone dla całej próby.  
Ź r ó d ł o: jak przy tabl. 1. 

 
 Analizę bieżącej sytuacji ekonomicznej w zależności od wydarzeń z przeszło-
ści rozpoczęto od stanu zdrowia w dzieciństwie. Najlepszy stan zdrowia w wie-
ku 10 lat charakteryzował osoby z czwartej dochodowej grupy kwartylowej 
(tabl. 3). Wprawdzie test analizy wariancji nie jest w stanie określić, które 
z porównywanych średnich różnią się istotnie od siebie, jednak dodatkowy test 
wykorzystujący statystykę t-Studenta przy uchylonym założeniu o równości 
wariancji potwierdza istotnie różną wartość średnią oceny zdrowia osób 
z czwartej grupy kwartylowej od osób z niższych grup kwartylowych. Jedno- 
                      

7 Kunst, Mackenbach (1994), s. 932—937. 
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cześnie oceny stanu zdrowia w dzieciństwie sugerują niemonotoniczną relację 
między zdrowiem w dzieciństwie i dochodami w późniejszym wieku. Wyniki te 
przy założeniu o jednakowym błędzie pomiaru we wszystkich grupach kwarty-
lowych wskazują na ważną rolę zdrowia oraz opieki zdrowotnej w dzieciństwie 
w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej w późniejszym wieku. 
 Jeśli chodzi o okresy pogorszenia stanu zdrowia po ukończeniu 15. roku ży-
cia, to nie ma podstaw twierdzić, że występowały z częstością odwrotnie pro-
porcjonalną do decyla bieżących dochodów. Najniższy odsetek osób, które do-
świadczyły pogorszenia zdrowia charakteryzował pierwszą grupę kwartylową, 
jednak nie różni się on istotnie od pozostałych grup kwartylowych. W kontek-
ście omówionych wyników oznacza to, że problemy zdrowotne w dorosłości nie 
są tak ważne dla sytuacji ekonomicznej w wieku późniejszym, jak tego rodzaju 
problemy w dzieciństwie. Sugeruje to, że korzyści z ochrony zdrowia w dzieciń-
stwie są większe niż z ochrony zdrowia dorosłych pod względem utraconych 
dochodów w wieku późniejszym. 
 Analiza sytuacji ekonomicznej z przeszłości wskazuje, że odsetki osób, które 
doświadczyły kiedykolwiek głodu oraz ubóstwa maleją wraz ze wzrostem kwar-
tylu dochodowego. Zróżnicowanie pod względem okresu głodu jest większe niż 
ubóstwa, przy czym ubóstwo występowało powszechniej niż głód. Najmniejszą 
liczbę pokoi w domu rodzinnym zaobserwowano u osób z pierwszej grupy 
kwartylowej dochodu i różnica ta była statystycznie istotna. Warto zauważyć, że 
relacja między średnią liczbą pokoi a kwartylem dochodów w wieku później-
szym nie jest monotoniczna. Wyniki te potwierdzają zależność między sytuacją 
ekonomiczną w przeszłości i w wieku późniejszym, zwłaszcza w grupie osób 
o względnie najgorszej sytuacji ekonomicznej. 
 Można również zauważyć istotne różnice pod względem wieku rozpoczęcia 
pierwszej pracy. Osoby znajdujące się w pierwszych dwóch grupach kwartylo-
wych dochodów przeciętnie podejmowały pracę w młodszym wieku niż osoby 
z wyższych grup kwartylowych dochodu, zgodnie z wynikami testu t-Studenta  
z korektą porównania średnich rozkładów o nierównej wariancji. Różnica ta 
wprawdzie nie była duża (ok. 8 miesięcy), ale można ją wiązać z dłuższym okre-
sem kształcenia osób z trzeciej i czwartej grupy kwartylowej dochodu. Pomimo 
wcześniejszego rozpoczęcia pracy osób z pierwszej i drugiej grupy kwartylowej, 
założenie rodziny rozumiane jako narodziny dziecka występowało najpóźniej  
u osób znajdujących się w pierwszej dochodowej grupie kwartylowej. Wyniki te 
mogą sugerować, że wśród osób o najniższych dochodach w wieku późniejszym 
są osoby o stosunkowo niskich dochodach z pierwszej pracy zawodowej. Zgro-
madzenie zasobów wystarczających do osiągnięcia samodzielności ekonomicz-
nej trwało u nich stosunkowo najdłużej. Być może dlatego, pomimo najwcze-
śniejszego podjęcia pracy, najpóźniej decydowały się one na narodziny dziecka. 
Poza czynnikiem dochodowym opóźnienie rodzicielstwa w pierwszej grupie 
kwartylowej w stosunku do innych grup mogło się wiązać z gorszym stanem 
zdrowia ograniczającym płodność. 
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 Niebywale ciekawe zależności zaobserwowano między bieżącą sytuacją eko-
nomiczną gospodarstwa a opieką medyczną w przeszłości. Regularne leczenie 
dentystyczne i badania ginekologiczne były tym częstsze, im wyższa grupa 
kwartylowa dochodów w wieku późniejszym, podczas gdy odwrotną zależność 
obserwowano dla regularnych badań ciśnienia i morfologii krwi. Istotnie najniż-
szy odsetek kobiet objętych regularną mammografią występuje w pierwszej 
dochodowej grupie kwartylowej. Wyniki te ponownie wskazują na odrębny 
charakter opieki stomatologicznej, ginekologicznej i mammograficznej od badań 
morfologii i ciśnienia krwi. 
 Warto jeszcze zauważyć, że występowanie szczególnie szczęśliwych okresów 
w życiu występowało jednakowo często dla wszystkich badanych osób niezależ-
nie od przynależności do dochodowych grup kwartylowych. 

 

Wnioski 

 

 Wydarzenia biograficzne istotnie wpływają zarówno na sytuację zdrowotną, 
jak ekonomiczną wśród respondentów badania historii życia SHARE. Po pierw-
sze, zbadane wydarzenia z historii życia mają wpływ na zdrowie osób w wieku 
powyżej 50. roku życia, ocenianego zarówno subiektywnie jak i obiektywnie. Po 
drugie, obserwowano istotne zależności między wydarzeniami z przeszłości 
a bieżącą sytuacją dochodową gospodarstw domowych osób w wieku 50+. 
 Wpływ na sytuację zdrowotną osób w wieku co najmniej 50 lat ma zarówno 
zdrowie w dzieciństwie, jak i okresy pogorszenia zdrowia, opieka medyczna 
i sytuacja ekonomiczna. Problemy zdrowotne doświadczone w dzieciństwie, 
w przeciwieństwie do takich problemów w wieku późniejszym, istotnie obniżają 
dochody gospodarstw domowych w badanej populacji. Uzyskane wyniki sugeru-
ją, że stratyfikacja ekonomiczna nie jest sztywna przez cały czas trwania życia, 
z wyjątkiem osób o najniższych dochodach. Najniższa średnia liczba pokoi 
w dzieciństwie, która wskazuje na najgorszą sytuację ekonomiczną w dzieciń-
stwie, wystąpiła wśród osób z pierwszej grupy kwartylowej dochodu w wieku 
późniejszym, a także wśród osób o najgorszym zdrowiu. Na tej podstawie uwa-
żamy, że najmniejszą mobilnością dochodową charakteryzowały się osoby 
o najniższych dochodach, podczas gdy osoby o wyższych dochodach częściej 
przemieszczały się między skalami ekonomicznymi. Jeśli celem państwa opie-
kuńczego jest umożliwienie większej mobilności dochodowej i zmniejszanie 
różnic dochodowych, jak również zmniejszanie kosztów leczenia w wieku póź-
niejszym, to ważne jest dbanie o zdrowie w dzieciństwie, zwalczanie ubóstwa 
oraz zapewnienie równego dostępu do ochrony zdrowia, szczególnie profilak-
tyki. 

 

dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik, dr Anna Nicińska — Uniwersytet Warszawski 
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SUMMARY 
 
 Data from the SHARE panel (Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe), expanded in the third round SHARELIFE panel, show that the events 
of the past are important for the development of the current situation and the 
economic health of living in Europe people aged at least 50 years. Self- 
-assessment of health status and handshake power differ significantly depending 
on the health and economic status in childhood, the experience gained during 
periods of ill and medical care in adulthood. For those with the lowest economic 
status in childhood, stratification has not changed later in life. Bad or just  
satisfactory health in childhood was associated with low household income in 
later life. This was not observed in periods of deterioration in health in adult-
hood. 

Wiadomości Statystyczne nr 5/2015



 

РЕЗЮМЕ 
 
 На основе данных из панельного обследования SHARE (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe), расширенного в третьем раунде панеля 
SHARELIFE было представлено, что события прошлого имеют значение 
для формирования текущего состояния здоровья и экономического поло- 
жения лиц в возрасте не менее 50 лет проживающих в Европе. 
 Самооценка состояния здоровья и сила рукопожатия значительно от- 
личалась в зависимости от состояния здоровья и экономического статуса 
в детстве, опыта полученного в периодах плохого здоровья и медицинской 
помощи в зрелом возрасте. Для лиц с самым низким экономическим 
статусом в детстве, стратификация не изменилась и позже. Плохое или 
просто удовлетворительное здоровье в детстве было связано с низкими 
доходами домашнего хозяйства позже, чего не наблюдалось в периодах пло- 
хого здоровья в зрелом возрасте. 
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