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WPROWADZENIE
Za główny cel pracy przyjęto przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych metod i modeli ekonometrii przestrzennej w geograficznych badaniach
dotyczących zdrowia i jego ochrony. Przedmiotem prowadzonych analiz była
identyfikacja demograficznych i społeczno-ekonomicznych czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego w Polsce. Pojęcie czynnik zdefiniowano za Rogackim (1988, s. 10) jako „taki
warunek sprzyjający, który ma istotny wpływ na dany obiekt i jest opisany za
pomocą cech o określonych natężeniach”. Zatem problem badawczy wiązał się
z określeniem, w drodze modelowania regresyjnego, wpływu cech o charakterze
demograficznym i społeczno-ekonomicznym na natężenie wyjazdów ratunkowo-medycznych. Istotą prowadzonych analiz było włączenie do badań nad uwarunkowaniami użytkowania świadczeń ratownictwa medycznego modeli regresji
przestrzennej, które w sytuacji danych przestrzennie zlokalizowanych cechuje
większa precyzja w zakresie szacowania powiązań pomiędzy badanymi zmiennymi (por. Anselin 1988; Longley i in. 2008).
Badanie demograficznych i społeczno-ekonomicznych czynników warunkujących korzystanie ze świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w Polsce
przeprowadzono, bazując na danych zagregowanych do poziomu powiatowego,
z pewną modyfikacją polegającą na łącznym traktowaniu powiatów grodzkich
(miast na prawach powiatu) z odpowiadającymi im powiatami ziemskimi. Wybór
powiatowego szczebla organizacji terytorialnej kraju, jako podstawowej jednostki badawczej, znajdował uzasadnienie w założeniach organizacyjnych systemu
ratownictwa medycznego w Polsce. Obszary działania poszczególnych zespołów
ratownictwa medycznego zwykle nie domykały się w granicach gmin, za to często
wyczerpująco pokrywały terytoria powiatów właściwych ze względu na miejsce
stacjonowania zespołów. W związku z tym poziom powiatowy był najniższym
szczeblem podziału administracyjnego, dla którego istniała możliwość agregacji
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danych statystycznych charakteryzujących natężenie wyjazdów ratunkowo-medycznych. Z kolei konieczność łącznego traktowania miast na prawach powiatu
z powiatami ziemskimi, których siedzibą było dane miasto na prawach powiatu,
wynikała z tego, że zespoły ratownictwa medycznego, zlokalizowane w stacjach
na terenie miast centralnych, najczęściej obsługiwały również obszary powiatów
ziemskich. W tych miejscach agregowano i relatywizowano dane na poziomie
sztucznej jednostki (aglomeracji) składającej się z danego miasta na prawach powiatu oraz sąsiadującego z nim powiatu ziemskiego.
Dane statystyczne, niezbędne do opracowania niniejszej pracy, pozyskano
z 16 urzędów wojewódzkich jako instytucji nadzorujących system ratownictwa
medycznego na szczeblu regionalnym (dane dotyczące liczby wyjazdów ratunkowo-medycznych dla poszczególnych miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa
medycznego) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (pozostałe wskaźniki charakteryzujące powiaty). Ze względu na dostępność danych źródłowych analizę
ograniczono do roku 2012.

DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
UWARUNKOWANIA POPYTU NA ŚWIADCZENIA
PRZEDSZPITALNEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Problematyka określenia czynników wpływających na korzystanie z różnego rodzaju świadczeń ochrony zdrowia od wielu lat budziła zainteresowanie w badaniach prowadzonych na gruncie nauk medycznych, socjologicznych, ekonomicznych czy też geograficznych. Pomimo tego wydaje się, że problem czynników
kształtujących zapotrzebowanie na wyjazdową pomoc ratunkowo-medyczną nie
został do końca rozpoznany.
Wyniki publikowanych dotychczas badań empirycznych najczęściej wskazują
na zależności pomiędzy cechami demograficznymi a użytkowaniem świadczeń
przedszpitalnego ratownictwa medycznego. W wielu pracach dowiedziono (por.
m.in. Cadigan, Bugarin 1989; Rucker i in. 1997; McConnel, Wilson 1998; Clark
i in. 1999; Shah i in. 2003; Ruger i in. 2006), że zwiększone zapotrzebowanie na
usługi ratunkowo-medyczne występuje wśród ludności z najstarszych grup wiekowych. Z kolei w grupie dzieci i młodzieży wykorzystanie świadczeń wyjazdowej
pomocy doraźnej jest zdecydowanie mniejsze, gdyż na ogół ludzie młodzi cieszą
się dobrym zdrowiem lub zaspokajają swoje potrzeby zdrowotne w ramach innych
form opieki medycznej. Zatem strukturę wiekową populacji zamieszkującej obszary działania poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego można uznać
za czynnik różnicujący częstość korzystania z usług ratunkowo-medycznych.
W badaniach uwarunkowań kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego zwracana jest uwaga na czynniki związane z urbanizacją, industrializacją i miejskim stylem życia (Picheral 1987; Peacock, Peacock 2006). Mieszkańcy miast są szczególnie narażeni na
choroby cywilizacyjno-społeczne, w tym nagłe zagrożenia zdrowotne wynikające
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z różnego rodzaju urazów czy też stresu. Skutkuje to podwyższonym popytem na
usługi zespołów ratownictwa medycznego.
Istotną grupę czynników wezwań ratunkowych stanowi dostępność opieki
zdrowotnej świadczonej w szpitalach, przychodniach czy ośrodkach zdrowia.
Liczne badania dowodzą (Lang i in. 1997; Toloo i in. 2011), że sprawnie działający
system lecznictwa otwartego (w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej)
oraz zamkniętego (świadczonego w oddziałach szpitalnych) może prowadzić do
ograniczenia korzystania z usług wyjazdowej pomocy doraźnej. W przeciwnym
razie pogotowie ratunkowe wykorzystywane jest w sposób nieuzasadniony, jako
szybka, wygodna i bezkosztowa ścieżka „wejścia” do systemu ochrony zdrowia
i uzyskania świadczeń medycznych (Głębocki i in. 2000; Leki 2006).
Badania PricewaterhouseCoopers (por. Toloo i in. 2011) wykazały, że osoby, które nie dysponują własnym środkiem transportu i nie mogą liczyć w tym
względzie na pomoc rodziny czy znajomych, częściej wzywają zespoły wyjazdowej pomocy doraźnej. Dostępność prywatnych środków transportu umożliwia
samodzielne dotarcie do placówek ochrony zdrowia (w tym do oddziałów ratunkowych zobligowanych do przyjęcia każdej osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego), co nierzadko może skrócić czas oczekiwania na uzyskanie niezbędnych świadczeń medycznych. Zatem dostępność środków transportu ogranicza korzystanie z działalności zespołów ratownictwa medycznego.
Naczelna Izba Lekarska (Gazeta Lekarska 2007) zwraca uwagę, że na obszarach atrakcyjnych turystycznie czy też w okolicach głównych dróg krajowych i autostrad, występuje ponadproporcjonalne użytkowanie wyjazdowych świadczeń
ratunkowo-medycznych. Związane jest to z koniecznością obsługi przez zespoły
ratownictwa medycznego populacji często wielokrotnie przekraczającej liczbę
ludności wynikającą ze stałego czy faktycznego miejsca zamieszkania w danym
rejonie działania. W związku z tym ruch turystyczny można zaliczyć do czynników determinujących natężenie wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego.
Ważną rolę, często podkreślaną w literaturze przedmiotu, w kształtowaniu
zapotrzebowania na świadczenia ratunkowo-medyczne odgrywa status społeczno-ekonomiczny ludności zamieszkującej poszczególne obszary działania
zespołów wyjazdowych. Osoby niezamożne i o niskiej pozycji społecznej częś
ciej ograniczają profilaktykę zdrowotną i bieżące wizyty u lekarzy, co skutkuje
zwiększonym użytkowaniem świadczeń ratunkowo-medycznych. Z kolei ludność
w lepszej sytuacji materialnej i o wysokim statusie społecznym jest dużo bardziej
świadoma ryzyka chorobowego i rzadziej zaniedbuje stan zdrowia. Ta grupa ludności zasadniczo nie odczuwa trudności w dotarciu do placówek ochrony zdrowia, a usługi nie zawsze sprawnie działającego sektora publicznego jest w stanie
uzyskać odpłatnie w prywatnych gabinetach czy klinikach (por. Klingbeil 1987;
Cadigan, Bugarin 1989; Rucker i in. 1997; Lowthian i in. 2011).
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TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE PODSTAWY
MODELOWANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH
MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ
Obserwacja różnego rodzaju zjawisk społecznych, ekonomicznych czy przyrodniczych niemal zawsze pozwala stwierdzić, że każde z nich uwarunkowane jest
działaniem innych zjawisk. Szacowanie relacji, jakie zachodzą między zjawiskami,
które podlegają wpływom, a czynnikami kształtującymi te zjawiska, odbywa się
za pomocą analizy regresji. Analiza regresji obejmuje szeroki zakres metod modelowania powiązań między zmienną zależną a jedno- bądź wieloelementowym
zbiorem zmiennych niezależnych. Zależną (objaśnianą, skutkową, endogeniczną)
nazywana jest zmienna, której wartości kształtowane są przez inne zmienne niezależne (objaśniające, przyczynowe, egzogeniczne). Model regresji wyrażany jest
w postaci funkcji, określającej analityczny sposób przyporządkowania średnich
wartości zmiennej zależnej konkretnym wartościom zmiennej bądź zmiennych
niezależnych (Sobczyk 2010).
Podstawową formą modelu regresji, umożliwiającą określenie statystycznego związku o charakterze liniowym pomiędzy zmienną zależną a większą liczbą
zmiennych niezależnych, jest jednorównaniowy model regresji liniowej, którego
postać strukturalną można zapisać za pomocą wzoru:
y = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk + ε
gdzie:
y – zmienna zależna,
x1, x2, …, xk – zmienne niezależne,
β0, β1, β2, …, βk – parametry strukturalne funkcji regresji,
ε – składnik losowy (błąd modelu, zakłócenie losowe).
Z powyższego równania wynika, że wartości zmiennej zależnej y kształtowane
są z jednej strony przez pewną kombinację liniową zmiennych niezależnych x1, x2,
…, xk, z drugiej przez tzw. składnik losowy ε. Zmiennym niezależnym przypisuje
się zasadniczy wpływ na kształtowanie zmiennej zależnej, podczas gdy składnik losowy, nazywany również błędem modelu, traktowany jest jako zmienna
losowa, która uwzględnia łączny wpływ pozostałych czynników (drugorzędnych,
przypadkowych, nieuwzględnionych w modelu) oraz ewentualnych błędów popełnionych przy pomiarze zmiennych czy też podczas określania postaci analitycznej modelu (Goryl i in. 2009). Ponieważ błąd modelu jest nieobserwowalny,
jego oszacowanie stanowi reszta z regresji, czyli różnica między obserwowanymi
wielkościami zmiennej zależnej yi a tymi wyliczonymi na podstawie równania
regresji i oznaczanymi przez ŷi (Nowosielska 1977; Parysek, Wojtasiewicz 1979;
Longley i in. 2008).
Parametry regresji β1, β2, …, βk wskazują, o ile średnio zmieni się wartość
zmiennej zależnej, jeśli wartość właściwej dla danego parametru β zmiennej niezależnej wzrośnie o jednostkę, a wartości pozostałych zmiennych niezależnych
242

Modele regresji przestrzennej w badaniach czynników korzystania ze świadczeń ratownictwa...

nie ulegną zmianie. Z kolei parametr β0 to tzw. wyraz wolny, który może być interpretowany jako oczekiwany poziom zmiennej zależnej w sytuacji, gdy wszystkie zmienne niezależne przyjęłyby wartość zerową1 (Guzik 2008).
Parametry funkcji regresji β0, β1, β2, …, βk nie są znane, a wyznaczenie ich ocen
b0, b1, b2, …, bk (nazywane estymacją) odbywa się w oparciu o empiryczne wartoś
ci zmiennych zależnej i niezależnych, zebrane dla n obserwacji, najczęściej za
pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK). Zgodnie z KMNK
parametry modelu estymowane są w taki sposób, aby minimalizować wartość
wyrażenia

, co oznacza wyznaczenie takich ocen parametrów, dla któ-

rych suma kwadratów reszt z regresji będzie najmniejsza (Zeliaś 2000; Pułaska-Turyna 2011).
Każdy zbudowany model (wyznaczoną funkcję regresji) należy poddać weryfikacji w zakresie istotności statystycznej zmiennych niezależnych (w ostatecznej
wersji model powinien zawierać wyłącznie zmienne, które w istotny statystycznie sposób kształtują wartości zmiennej zależnej), dobroci dopasowania modelu
do danych empirycznych oraz założeń dotyczących składnika losowego2. Wśród
tych ostatnich, w przypadku danych zlokalizowanych, szczególnego znaczenia nabiera problem autokorelacji przestrzennej składnika losowego.

INTERAKCJE PRZESTRZENNE W MODELACH REGRESJI
I BADANIE AUTOKORELACJI PRZESTRZENNEJ
W modelowaniu regresyjnym KMNK przyjmuje się założenie, że modelowane zjawiska czy procesy są niezależne od swojej lokalizacji, a więc nie występują interakcje pomiędzy badanymi obiektami. Założenie to nie zawsze sprawdza się w przypadku analizy zjawisk społeczno-gospodarczych w ujęciu przestrzennym. Zgodnie
z tzw. pierwszym prawem geografii sformułowanym przez Toblera (1970) wszystkie obiekty w przestrzeni (jednostki obserwacji) wzajemnie na siebie oddziałują, a interakcje przestrzenne są tym większe, im mniejsza jest odległość pomiędzy
obiektami. Zatem w przypadku analizy i modelowania danych zlokalizowanych należy uwzględnić interakcje przestrzenne, które mogą dotyczyć zarówno zmiennej
zależnej, jak i składnika losowego. W sytuacji, gdy na wartość zmiennej zależnej
w danej lokalizacji wpływają wartości tej zmiennej z innych lokalizacji, występuje
tzw. autoregresja przestrzenna. Z kolei przypadek, gdy w modelu pominięto lub nie
można uwzględnić pewnych zmiennych przestrzennie autoskorelowanych, dotyczy
autokorelacji przestrzennej składnika losowego (Rogerson 2001; Suchecki 2010).
Współzależność danych przestrzennych powoduje, że oceny parametrów funkcji regresji szacowane KNMK są niedokładne, a istotność testów siły i kierunków
1

2

W literaturze często zwraca się uwagę, że wyraz wolny nie zawsze ma interpretację (por. m.in.
Guzik 2008; Sobczyk 2010; Pułaska-Turyna 2011).
Szczegółowe informacje na temat założeń dotyczących rozkładu składnika losowego zawarte są
m.in. w publikacjach pod redakcją Osińskiej (2007) i Kukuły (2009).
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powiązań jest niewielka (Longley i in. 2008). Oznacza to, że statystyki t-Studenta
uzyskiwane podczas testowania istotności statystycznej zmiennych niezależnych
z modeli KMNK mogą być tylko pozornie istotne. W konsekwencji istnieje zagrożenie, że wyniki wnioskowania statystycznego będą błędne. Eliminację negatywnego wpływu efektów przestrzennych umożliwia zastosowanie modeli regresji
przestrzennej. W przypadku stwierdzenia zależności przestrzennych adekwatne
jest wykorzystanie tzw. modeli autoregresji i autokorelacji przestrzennej (Rogerson 2001; Suchecki 2010). Podstawą wyboru modelu, którego zastosowanie
w danej sytuacji pozwoli uzyskać największą poprawność wyników, jest analiza
autokorelacji przestrzennej.
Autokorelacja przestrzenna definiowana jest jako „stopień skorelowania obserwowanej wartości zmiennej w danej lokalizacji z wartością analogicznej zmiennej w innej lokalizacji” (Suchecki, Olejnik 2010a, s. 103). Oznacza to, że wartość
badanej zmiennej w danej jednostce obserwacji jest powiązana z wartościami tej
samej zmiennej z innych lokalizacji, a na stopień takiej relacji, zgodnie z regułą
Toblera (bliższe obiekty są bardziej powiązane niż obiekty odległe), wpływa wzajemne położenie obiektów i dystans między nimi.
Uwzględnienie specyficznych relacji pomiędzy jednostkami obserwacji, wynikających z ich lokalizacji, umożliwione jest poprzez konstrukcję i zastosowanie macierzy wag przestrzennych (Anselin 1988). Jest to macierz kwadratowa
o wymiarach n × n, „której elementy odzwierciedlają istniejącą strukturę przestrzenną” (Ludwiczak 1991, s. 99). Specyfikacja elementów macierzy wag przestrzennych należy do arbitralnych decyzji podejmowanych przez badacza, a wybór alternatywnych sposobów wagowania wynika najczęściej z wiedzy dotyczącej
struktury przestrzennej zjawiska i powiązań pomiędzy badanymi obiektami
(Kossowski 2010; Łaszkiewicz 2014a). Przyjmuje się, że na powiązania jednostek
przestrzennych stymulująco wpływa ich wzajemne sąsiedztwo, a destymulująco
dzieląca je odległość. Stąd najliczniej w badaniach empirycznych reprezentowane
są macierze sąsiedztwa i macierze odległości (Łaszkiewicz 2014b).
Macierz sąsiedztwa to taka macierz, której elementy wij przyjmują wartości:

Do decyzji badacza należy wybór definicji sąsiedztwa, czyli określenie, czy
o sąsiedztwie przesądza odległość dzieląca jednostki, przyległość obiektów, czy
też algorytm k-najbliższych sąsiadów. W najprostszym przypadku o sąsiedztwie
decyduje wspólna granica pomiędzy badaną parą obiektów i oraz j (Kopczewska
2010).
Z kolei w macierzach odległości specyfikacja elementów opiera się na pomiarze
dystansu dij pomiędzy obiektami i oraz j, a poszczególne wagi obliczane są z wykorzystaniem funkcji malejącej potęgowo lub wykładniczo, zgodnie z wzorami:
wij = dij–α, wij = e–αdij.
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W tym przypadku badacz ustala sposób pomiaru odległości (czyli tzw. metrykę), postać analityczną funkcji oraz wartość parametru α, określającego siłę spadku powiązań przestrzennych. W wariancie podstawowym przyjmuje się metrykę
euklidesową oraz funkcję malejącą potęgowo, ale przy α = 1. Taki typ macierzy odległości określany jest jako macierz odwrotnej odległości (inverse distance)
(Łaszkiewicz 2014b).
W celu normalizacji elementów macierzy wag dokonuje się ich transformacji polegającej na standaryzacji wierszami, zgodnie z formułą (Suchecki, Olejnik
2010a):

Macierz standaryzowana ma tę własność, że każdy z jej elementów przyjmuje
wartości z przedziału [0,1], a suma elementów każdego wiersza jest równa 1.
Specyfikacja macierzy wag przestrzennych jest warunkiem koniecznym
i pierwszym krokiem w analizie autokorelacji przestrzennej. Wśród licznych miar
służących do testowania zależności przestrzennych występujących w obrębie całego badanego obszaru, do najczęściej wykorzystywanych należy globalna statystyka I-Morana (Longley i in. 2008; Kossowski 2010). Statystyka ta obliczana jest
ze wzoru:

gdzie:
n – liczba obserwacji (lokalizacji),
zi – zaobserwowana wartość zmiennej z w i-tej lokalizacji,
z – średnia wartość zmiennej z dla wszystkich n obserwacji (lokalizacji),
wij – waga przestrzennych interakcji (połączeń) między obserwacjami (lokalizacjami) i oraz j.
Istotność statystyczną autokorelacji przestrzennej mierzonej za pomocą statystyki I-Morana, przy założeniu hipotezy zerowej o losowym rozmieszczeniu wartości zmiennej z (braku autokorelacji przestrzennej), weryfikuje się, wykorzystując unormowaną statystykę ZI (o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną
0 i wariancją 1):
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gdzie

to wartość oczekiwana, a Var(I) oznacza wariancję (szczegóło-

wy sposób aproksymacji wariancji, przy założeniu zarówno rozkładu normalnego,
jak i losowego, podany jest w pracy Sucheckiego i Olejnik (2010a, s. 114)).
Oceny stopnia autokorelacji przestrzennej dokonuje się w oparciu o wartość statystyki I-Morana i testu ZI. O autokorelacji przestrzennej dodatniej, przejawiającej
się podobieństwem w zakresie analizowanej zmiennej pomiędzy sąsiadującymi ze
sobą (lub bliskimi sobie) obiektami, świadczą wartości
żeniu większe od zera) i ZI > 0. W przeciwnym razie

(czyli w przybli, statystyka

I wskazuje na autokorelację ujemną (wysokie wartości zmiennej sąsiadują z niskimi). Z kolei wartości

(a więc bliskie zeru) i ZI ≈ 0 przyjmowane są

jako brak autokorelacji przestrzennej, czyli sytuacja, w której wartości zmiennej
rozmieszczone są losowo i niezależnie w przestrzeni (Kossowski 2010; Suchecki, Olejnik 2010a).

MODELE REGRESJI PRZESTRZENNEJ
Jak wcześniej wspomniano, wykrycie występowania efektów przestrzennych
w zlokalizowanych danych empirycznych ogranicza użyteczność klasycznych modeli regresji (KMNK) i skłania do poszukiwania rozwiązań wśród modeli regresji
przestrzennej. W dalszej części pracy scharakteryzowane zostaną dwa podstawowe modele uwzględniające efekty przestrzenne, choć zaznaczyć należy, że są to
tylko przykłady szerokiej gamy opisywanych w literaturze modeli przestrzennych
zwielokrotnionych dodatkowo licznymi ich rozszerzeniami i modyfikacjami.
Modele autoregresji przestrzennej (SAR – spatial autoregressive models), zwane
również modelami opóźnienia przestrzennego (spatial lag models), stosowane są
w sytuacji zależności przestrzennej zmiennej zależnej (Rogerson 2001; Kossowski 2010). Odpowiedzią na negatywny wpływ interakcji przestrzennych na oceny
parametrów strukturalnych modeli KMNK jest wprowadzenie do klasycznej postaci równania regresji dodatkowej zmiennej niezależnej i oszacowanie parametru ρ odnoszącego się do tej zmiennej (zwanego współczynnikiem autoregresji
przestrzennej). Zmienna ta to tzw. spatial lag, czyli przestrzennie opóźnione wartości zmiennej zależnej, obliczane jako średnia ważona (wg przyjętej macierzy
wag przestrzennych) z wartości tej zmiennej występujących w obszarach sąsiedzkich (Suchecki 2010).
Zgodnie z powyższym, model opóźnienia przestrzennego można zapisać
w postaci równania:
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Wyrażenie

określa wpływ wartości zmiennych zależnych z sąsiadu-

jących s-tych lokalizacji (zgodnie z ustaloną postacią macierzy wag przestrzennych) na wartość tej zmiennej w danej r-tej lokalizacji (Rogerson 2001).
Uwzględnienie zależności przestrzennej dotyczącej błędu losowego umożliwia
m.in. model błędu przestrzennego (SEM – spatial error model) (Rogerson 2001;
Kopczewska 2010). W modelu tym przyjmuje się ogólny schemat liniowy autokorelacji przestrzennej składnika losowego, co można zapisać w następującej formie:

gdzie εr oznacza oryginalny składnik losowy z autokorelacją przestrzenną (resztę
z regresji KMNK dla r-tej lokalizacji), który jest funkcją przestrzennie opóźnionego błędu losowego

(reszt z regresji z sąsiadujących s-tych lokalizacji) oraz

„oczyszczonego” składnika losowego ur (spełniającego założenia KMNK). Współczynnik λ jest miarą siły wzajemnego skorelowania reszt z regresji modelu KMNK
i na jego podstawie można wnioskować o istnieniu istotnych czynników wpływających na zmienność zmiennej zależnej, które jednak nie zostały ujęte w modelu
regresji (czynników niemierzalnych, przypadkowych itp.) (Kopczewska 2010;
Kossowski 2010; Suchecki 2010).

ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚWIADCZENIA
PRZEDSZPITALNEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
DOBÓR ZMIENNYCH I ICH CHARAKTERYSTYKA
Jak wcześniej wspomniano (por. Wstęp), analizę statystyczną wpływu demograficznych i społeczno-ekonomicznych czynników na użytkowanie świadczeń przedszpitalnego ratownictwa medycznego przeprowadzono w układzie zmodyfikowanych powiatów, wykorzystując dane pozyskane z urzędów wojewódzkich oraz
Głównego Urzędu Statystycznego (dane za 2012 r.). Badanie rozpoczęto od wyboru zmiennych, na podstawie których oszacowane zostaną modele regresji.
Za zmienną zależną, która będzie opisywana przez model, przyjęto natężenie
wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) w badanej populacji. Uzna		
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no, że wskaźnik rocznej liczby wyjazdów ZRM na 1000 mieszkańców (nazwany
umownie WYJ) będzie najlepiej reprezentował zgłaszane zapotrzebowanie na
usługi przedszpitalnej części ratownictwa medycznego. W kolejnym kroku dobrano wskaźniki, które mogłyby wyjaśniać zmienność zmiennej zależnej. Zmienne
niezależne pogrupowane zostały według kategorii (czynników) wyróżnionych na
podstawie przeglądu literatury z wynikami wcześniejszych badań. W ten sposób
utworzono zbiór 16 potencjalnych zmiennych egzogenicznych (niezależnych),
a więc takich, „które na początku badań zostały przyjęte warunkowo, dopiero po
odpowiedniej weryfikacji ich istotności dla dalszego trybu postępowania część
z nich została zaakceptowana, a pozostałe odrzucone” (Runge 2007, s. 533). Podjęto starania o możliwie najszerszej ilościowej charakterystyce badanych jednostek w ramach określonych kategorii (czynników), zdając sobie sprawę, że nie
wszystkie wskaźniki pozytywnie przejdą weryfikację ich przydatności, opartą na
metodach statystycznych. Pełną listę oraz podstawowe statystyki wybranych do
badania wskaźników reprezentujących zarówno zmienną zależną, jak i potencjalne zmienne niezależne zawiera tabela 1.
Tabela 1. Podstawowe charakterystyki wskaźników reprezentujących zmienną zależną
i potencjalne zmienne niezależne
Wskaźnik
WYJ
DEM1

DEM2
DEM3
URB1
URB2
ZDR1

ZDR2
ZDR3
TUR1
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liczba wyjazdów ZRM/1000
ludności
wskaźnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku poprodukcyjnym/100
osób w wieku przedprodukcyjnym
odsetek ludności w wieku
0–19 lat
odsetek ludności w wieku
65+
odsetek ludności miejskiej
gęstość zaludnienia
liczba porad lekarskich udzielonych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej per
capita
liczba lekarzy/10 000
ludności (personel pracujący)
liczba łóżek
szpitalnych/10 000 ludności
liczba korzystających
z noclegów w turystycznych
obiektach noclegowych/1000
ludności

Mediana
70,74
68,59

Średnia

Odch.
std.
17,77

Min.

Maks.

34,36

133,96

92,25

88,93

19,04

45,69

174,32

21,56

21,72

1,96

15,94

29,06

13,75

13,66

1,85

8,30

21,64

50,07
226,94
6,07

47,81
90,79
5,91

20,39
499,32
1,07

11,47
19,55
3,71

100,00
4028,62
11,93

31,90

27,89

16,17

9,97

141,55

42,34

39,13

21,22

0,00

132,15

490,40

255,52

868,65

2,66

9444,16
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TUR2 liczba udzielonych noclegów
w turystycznych obiektach
noclegowych/1000 ludności
SAM liczba pojazdów samochodowych/1000 ludności
EKO1 przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto
EKO2 dochody własne budżetów
gmin i miast na prawach
powiatu – udziały w podatkach stanowiących dochody
budżetu państwa, podatek
dochodowy od osób fizycznych per capita
EKO3 wydatki budżetów gmin
i miast na prawach powiatu
na zasiłki i inne świadczenia
opieki społecznej per capita
EKO4 udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym
EKO5 odsetek ludności
z wykształceniem wyższym
(dane za 2011 r.)

1694,16

667,26

525,48 4624,64

652,32

3185,40 3096,49

103,59

9,88 46253,68

438,18

1054,19

451,10 2349,11

6541,95

499,85

426,58

228,66

196,03

2051,02

37,06

32,88

19,09

8,63

119,95

9,86

9,62

3,24

3,61

23,12

13,22

12,02

4,08

7,80

37,80

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (zmienne niezależne) oraz danych urzędów
wojewódzkich (zmienna zależna).

Kierując się ideą statystycznych metod doboru zmiennych niezależnych, preferującą te z nich, które są silnie skorelowane ze zmienną zależną, przy równoczesnym jak najsłabszym związku z pozostałymi zmiennymi niezależnymi
uwzględnionymi w modelu, przeprowadzono wstępną eliminację zmiennych
niezależnych, posiłkując się metodą analizy grafów (por. Goryl i in. 2009).
W pierwszej kolejności skonstruowano macierz współczynników korelacji liniowej Pearsona r pomiędzy wszystkimi zmiennymi przyjętymi do analizy (tab. 2).
Przyjmując założenie, że o silnym stopniu wzajemnej korelacji zmiennych niezależnych świadczą współczynniki |r| ≥ 0,7, zbudowano graf powiązań między
tymi zmiennymi. Wierzchołkami grafu były poszczególne zmienne niezależne,
a łączenia krawędziami dokonywano w sytuacji, gdy pomiędzy daną parą wierzchołków (zmiennych) występowało silne skorelowanie (|r| ≥ 0,7). W ten sposób
powstał graf składający się ze spójnych podgrafów (zmienne silnie skorelowane)
i wierzchołków izolowanych (zmienne nieskorelowane lub słabo skorelowane).
Do dalszego etapu postępowania badawczego pozostawiono zmienne reprezentowane przez izolowane wierzchołki, a spośród zmiennych będących wierzchołkami spójnych podgrafów te, które w ramach danego podgrafu miały najwyższy rząd wierzchołka (czyli te, które były powiązane z największą liczbą innych
zmiennych). W sytuacji, gdy w danym podgrafie najwyższym rzędem cechował
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0,441

DEM1

1

0,087 –0,141

0,265

EKO4

EKO5

0,251

0,570

0,455

1

0,047

0,424

0,754

1

ZDR1

0,057 –0,042 –0,004

0,097 –0,011

0,262

0,534

0,596

0,611

1

URB2

0,080

0,141

0,531

1

ZDR2

0,112

0,185

1

ZDR3

0,899

1

TUR1

0,120

0,121
0,612

0,329

0,174 –0,010

0,691

0,436
0,632

0,457

0,057 –0,063

0,563

0,388

0,081

0,224

0,173

0,528

0,413

0,580

0,680

0,259

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych urzędów wojewódzkich i GUS.

0,218

1

SAM

0,017

0,085

0,119

0,620

1

EKO1

1

EKO2

0,536

0,404

1

EKO3

1

EKO4

0,861 –0,197 –0,450

0,016 –0,346 –0,570
0,018 –0,179

0,014

0,038 –0,254 –0,090 –0,149

0,003 –0,244

0,024 –0,027 –0,089

0,191 –0,058 –0,326 –0,297 –0,224 –0,280 –0,040 –0,049

0,359 –0,415

1

TUR2

0,109 –0,538 –0,320 –0,242 –0,212 –0,159 –0,153 –0,147

0,037 –0,111 –0,052

0,323 –0,434

0,265 –0,341

0,185

0,027 –0,063 –0,046

0,194

0,285

TUR2

0,259

0,396

0,302

0,287

0,120

1

0,036 –0,076 –0,045

EKO3

0,298

TUR1

0,318 –0,300

0,237

0,236

ZDR3

0,518 –0,513

EKO2

0,355

ZDR2

0,463 –0,501

0,189

0,346

ZDR1

0,420 –0,430

EKO1

0,207

URB2

0,425 –0,601

–0,234 –0,064

0,441

URB1

0,902 –0,687

SAM

0,250

DEM3

1

DEM1 DEM2 DEM3 URB1

DEM2 –0,500 –0,915

1

WYJ

WYJ

1

EKO5

Tabela 2. Macierz współczynników korelacji liniowej Pearsona pomiędzy zmienną zależną WYJ a potencjalnymi zmiennymi niezależnymi
(wyróżniono współczynniki korelacji |r| ≥ 0,7)
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się więcej niż jeden wierzchołek – wybierano ten, który reprezentował zmienną
niezależną silniej skorelowaną ze zmienną zależną.
Na podstawie metody analizy grafów z pierwotnego zbioru potencjalnych
zmiennych niezależnych wyeliminowano zmienne DEM2, DEM3, ZDR1, TUR2
i EKO2 (pełne nazwy wskaźników zawiera tab. 1). Modelowanie regresyjne przeprowadzono z uwzględnieniem następujących zmiennych:
1. DEM1 – wskaźnik obciążenia demograficznego (w wersji ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym) – jako wskaźnik
charakteryzujący strukturę wiekową ludności;
2. URB1 – wskaźnik urbanizacji (odsetek ludności miejskiej) oraz
3. URB2 – gęstość zaludnienia – jako wskaźniki obrazujące poziom urbanizacji;
4. ZDR2 – liczba lekarzy na 10 tys. ludności oraz
5. ZDR3 – liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności – jako wskaźniki świadczące o dostępności innych form opieki medycznej;
6. SAM – liczba pojazdów samochodowych na 1 tys. ludności – jako wskaźnik
dostępności własnych środków transportu;
7. TUR1 – liczba korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych na 1 tys. ludności – jako wskaźnik natężenia ruchu turystycznego;
8. EKO1 – przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto;
9. EKO3 – wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu na zasiłki i inne
świadczenia opieki społecznej per capita;
10. EKO4 – wskaźnik bezrobocia (w wersji udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) oraz
11. EKO5 – odsetek ludności z wykształceniem wyższym – jako wskaźniki związane ze statusem społecznym i warunkami ekonomicznymi ludności.

ANALIZA GLOBALNYCH ZALEŻNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM
MODELU REGRESJI WIELORAKIEJ
Modelowanie globalnych zależności pomiędzy zmienną zależną WYJ a zmiennymi niezależnymi, pozostałymi po procedurze eliminacji, przeprowadzono, wykorzystując pakiet statystyczny STATISTICA. Zakładając liniową zależność pomiędzy przyjętymi zmiennymi, oszacowano model regresji wielorakiej metodą
najmniejszych kwadratów.
Ponieważ nie wszystkie parametry oszacowanego modelu wykazywały istotność statystyczną (na przyjętym poziomie α = 0,05), zastosowano procedurę eliminacji zmiennych a posteriori, zakładającą w kolejnych krokach usuwanie z pierwotnego modelu (modelu ze wszystkimi zmiennymi) tych zmiennych, które
w danym kroku mają najmniej istotny wpływ na zmienną zależną. Po każdym
kroku eliminacji model poddawany jest weryfikacji statystycznej. Procedura kończy się w momencie uzyskania modelu, którego wszystkie parametry wykazują
istotność statystyczną (Guzik 2008).
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W efekcie zastosowanej procedury eliminacji krokowej wstecznej w finalnej
wersji modelu pozostały cztery zmienne niezależne (DEM1, URB1, TUR1 oraz
EKO4), a równanie szacowanej zależności przybrało następującą postać (por.
również tab. 3):
WYJ = 10,87 + 0,29×DEM1 + 0,32×URB1 + 0,005×TUR1 + 1,44×EKO4.
Skorygowany współczynnik determinacji R2 wyznaczonego modelu wynosi
0,39, co oznacza, że cztery uwzględnione w modelu zmienne niezależne wyjaś
niają niecałe 40% zmienności natężenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Wartość standardowego błędu estymacji informuje, że empiryczne
wartości wskaźnika liczby wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na 1000
mieszkańców odchylają się średnio od teoretycznych wartości ŷ o 13,8 wyjazdu/1000 mieszkańców. Błąd standardowy estymacji stanowi 19,54% średniej
arytmetycznej liczby wyjazdów/1000 mieszkańców obliczonej dla wszystkich badanych obserwacji. Wartość tego współczynnika, nazywanego współczynnikiem
zmienności resztowej Ve, dowodzi, że oszacowana funkcja regresji niezbyt dokładnie dopasowana jest do danych empirycznych. Z drugiej strony, jak sugeruje
Zeliaś (2000), wartość progowa „dopuszczalności” modelu jest kwestią uznaniową, stąd stosując kryterium graniczne Ve* = 20% (por. np. Wasilewska 2008;
Pułaska-Turyna 2010), model można uznać za akceptowalny.
Z oszacowanego równania regresji wynika, że wyjaśniana część zmienności
natężenia wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego kształtowana była przez
strukturę wiekową ludności (zmienna DEM1), poziom urbanizacji (URB1), ruch
turystyczny (TUR1) oraz sytuację społeczno-ekonomiczną ludności (EKO4).
Znaki przy współczynnikach regresji wskazują na stymulujący kierunek wpływu
wszystkich zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Z równania wynika, że
Tabela 3. Podstawowe statystyki modelu regresji wielorakiej estymowanego KMNK

n = 335
k=5

Zmienna zależna: WYJ; średnia arytmetyczna zmiennej WYJ: 70,7443;
R2 = 0,401972; skorygowany R2 = 0,394723;
stopnie swobody: 330;
błąd standardowy estymacji: 13,8217; współczynnik zmienności
resztowej: 19,54%
PrawdopodoWspółczynnik b̂
Błąd std. b̂
Statystyka t
bieństwo

Wyraz wolny

10,86909

4,870798

2,23148

0,02632*

DEM1

0,2912084

0,04389057

6,634874

0,00000*

URB1

0,3211791

0,04307028

7,457095

0,00000*

TUR1

0,005403405

0,0008749117

6,175943

0,00000*

EKO4

1,448438

0,2470745

5,862352

0,00000*

*parametry istotne statystycznie na poziomie α=0,05
Źródło: obliczenia własne.
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wzrost wartości takich wskaźników, jak wskaźnik obciążenia demograficznego,
wskaźnik urbanizacji, wskaźnik liczby korzystających z noclegów/1000 ludności
oraz wskaźnik bezrobocia, skutkuje wzrostem natężenia wyjazdów ratunkowych.
O przeciętnych wartościach zmiany zmiennej WYJ w przypadku wzrostu wymienionych wskaźników o jednostkę (z zachowaniem zasady ceteris paribus) przesądzają oszacowane współczynniki regresji (tab. 3).
Przeprowadzona analiza globalnych zależności szacowanych za pomocą modelu regresji wielorakiej metodą najmniejszych kwadratów potwierdziła omawiane w literaturze przedmiotu prawidłowości wskazujące, że zapotrzebowanie
na świadczenia wyjazdowej pomocy ratunkowo-medycznej uzależnione jest od
struktury wiekowej ludności, poziomu urbanizacji, natężenia ruchu turystycznego oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej badanej populacji. Modelowanie
nie wykazało natomiast wpływu takich czynników, jak dostępność innych form
ochrony zdrowia czy też dysponowanie własnym środkiem transportu.
Stosunkowo słaba moc wyjaśniająca uzyskanego modelu (R2 = 0,4, Ve =
19,54%) może być wynikiem efektów przestrzennych w strukturze danych empirycznych zakłócających precyzję estymacji parametrów KNMK. W związku z tym
w dalszej części pracy skoncentrowano się na analizie interakcji przestrzennych.
Występowanie efektów przestrzennych objawia się w autoskorelowanych przestrzennie resztach z klasycznego modelu regresji.

AUTOKORELACJA PRZESTRZENNA SKŁADNIKA LOSOWEGO
Analizując autokorelację przestrzenną reszt z regresji, posłużono się globalną statystyką I-Morana. Wagi przestrzenne niezbędne do wyliczenia tego wskaźnika
określono na podstawie macierzy sąsiedztwa bazującej na przyległości obiektów.
Innymi słowy, skonstruowano binarną macierz, w której wartości 1 charakteryzowały sąsiadów, czyli obiekty mające wspólną granicę, bez względu na jej długość.
Wartość 0 w macierzy przypisana była obiektom niepowiązanym oraz elementom
na głównej przekątnej macierzy. Macierz sąsiedztwa poddano standaryzacji rzędami, dzięki czemu suma wag sąsiadów dla każdego obiektu była zawsze taka
sama (równa 1). Analizę przeprowadzono, wykorzystując program ArcGIS.
Globalny indeks Morana obliczony dla reszt z klasycznego modelu regresji wyniósł 0,22 i dowodził stosunkowo wysokiej dodatniej autokorelacji przestrzennej
składnika losowego. Istotność statystyczną autokorelacji przestrzennej zweryfikowano za pomocą statystyki ZI, której empiryczna wartość wyniosła 6,57, znacznie przekraczając wartość krytyczną nawet dla poziomu istotności α = 0,0000001
(Zα = 5,33). Dlatego z wysokim stopniem pewności można było odrzucić hipotezę zerową o losowym rozkładzie przestrzennym reszt z regresji, na rzecz hipotezy
alternatywnej zakładającej przestrzenne interakcje składnika losowego. Dodatnia
wartość statystyki ZI świadczy o przestrzennym grupowaniu podobnych wartości
reszt (dodatniej autokorelacji), co dodatkowo można zaobserwować na rycinie 1.
Graficznym uzupełnieniem opisywanej relacji jest punktowy wykres rozproszenia (ryc. 2), którego oś odciętych przedstawia standaryzowane wartości
analizowanej zmiennej (w tym przypadku reszt z regresji) dla poszczególnych
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Ryc. 1. Zróżnicowanie przestrzenne reszt z modelu regresji wielorakiej szacowanego metodą najmniejszych kwadratów
Źródło: opracowanie własne.

obserwacji, a oś rzędnych jej wartości „przestrzennie” opóźnione (zgodnie z zastosowaną macierzą wag standaryzowaną wierszami) (por. Suchecki, Olejnik
2010a). Dodatkowo nadmienić należy, że współczynnik kierunkowy prostej dopasowanej do wykreślonego diagramu rozrzutu jest wartością globalnego indeksu I-Morana dla badanej zmiennej.
Układ punktów na rycinie 2 (skupienia punktów głównie w I oraz III ćwiartce) potwierdza występowanie dodatniej autokorelacji przestrzennej składnika
losowego. Wysokim wartościom badanej zmiennej w danej lokalizacji towarzyszą wysokie jej wartości u sąsiadów, i analogicznie – niskim towarzyszą niskie.
Równocześnie można zauważyć stosunkowo dużą liczbę obserwacji nietypowych
(punkty w II i IV ćwiartce) z ekstremalnie odstającymi od dodatnio autokorelacyjnej tendencji punktami reprezentującymi powiat lubański w IV ćwiartce i powiat
głubczycki w ćwiartce II.

ANALIZA ZALEŻNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM INTERAKCJI
PRZESTRZENNYCH – WYKORZYSTANIE MODELI REGRESJI
PRZESTRZENNEJ
W następstwie stwierdzonych istotnych statystycznie interakcji przestrzennych
dotyczących składnika resztowego w klasycznym modelu regresji zasadne stało
się zastosowanie podejścia przestrzennego, uwzględniającego efekty przestrzenne w szacowanych modelach. Wybór odpowiedniej wersji modelu przestrzennego
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Ryc. 2. Zależność standaryzowanych wartości reszt z klasycznego modelu regresji (Residual) od tych wartości „przestrzennie” opóźnionych (lagged Residual)
Źródło: opracowanie własne.

warunkowany jest typem efektu przestrzennego występującego w zlokalizowanych danych empirycznych. Zakładając, że autoskorelowanie przestrzenne reszt
z regresji jest wynikiem nieuwzględnionego w modelu KMNK wpływu na wartość
zmiennej zależnej w danej lokalizacji jej wartości z lokalizacji sąsiednich (czyli
tzw. autoregresji), adekwatne jest stosowanie modelu autoregresji przestrzennej.
Jeśli natomiast zależności te (autokorelacja przestrzenna reszt z regresji KMNK)
są efektem istnienia skorelowanych przestrzennie nieobserwowalnych zmiennych ukrytych, wówczas zastosowanie znajduje model błędu przestrzennego.
W dalszej części pracy oszacowano kolejno wymienione wyżej wersje modeli
regresji przestrzennej dla zmiennej zależnej WYJ oraz zmiennych niezależnych
w istotny statystycznie sposób wpływających na jej zmienność (DEM1, URB1,
TUR1 oraz EKO4).

MODEL AUTOREGRESJI PRZESTRZENNEJ (SAR)
Model autoregresji przestrzennej (SAR – spatial autoregressive model) wykorzystano w celu analizy czynników wezwań ratunkowych uwzględniającej założenie, że
natężenie wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego z lokalizacji sąsiednich
wpływa na kształtowanie się tegoż natężenia w danej lokalizacji. Założenie takie
może być uzasadnione koniecznością wzajemnego wspierania się jednostek ra		
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Ryc. 3. Zależność standaryzowanych wartości zmiennej zależnej WYJ od jej wartości
„przestrzennie” opóźnionych (lagged WYJ)
Źródło: opracowanie własne.

tunkowych z pobliskich obszarów działania w sytuacjach katastrof, zdarzeń masowych czy wypadków z większą liczbą poszkodowanych.
W celu statystycznej weryfikacji przyjętego założenia oszacowanie modelu poprzedzono analizą autokorelacji przestrzennej zmiennej zależnej WYJ. Korzystając
z wcześniej zdefiniowanej macierzy wag przestrzennych, obliczono i sprawdzono
istotność statystyczną indeksu I-Morana oraz przedstawiono badaną zależność
w postaci wykresu rozproszenia Morana (ryc. 3). Wyniki przeprowadzonej analizy wykazały, że występuje autokorelacja przestrzenna zmiennej zależnej, na co
wskazywała wartość statystyki I-Morana przekraczająca 0,3. Prawdopodobieństwo, że wykryta zależność przestrzenna jest wynikiem przypadku, było bliskie
zeru (ZI = 9,2, p-value = 0,000 000).
W związku ze stwierdzonymi interakcjami przestrzennymi dotyczącymi
zmiennej zależnej opracowano model autoregresji przestrzennej. Estymację parametrów modelu przeprowadzono za pomocą programu GeoDa, opracowanego
w Centrum Analiz i Obliczeń Geoprzestrzennych Arizona State University. Model szacowany był metodą największej wiarygodności3, która uznawana jest „za
3

Według Guzika (2008, s. 54) metoda największej wiarygodności polega na „znalezieniu takich
wartości parametrów, dla których tzw. funkcja wiarygodności osiąga maksimum. Funkcja wiarygodności to funkcja rozkładu prawdopodobieństwa (lub funkcja gęstości prawdopodobieństwa) wektora losowego możliwych wartości zmiennej objaśnianej Y, traktowana jako funkcja szacowanych
parametrów modelu”.
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Tabela 4. Podstawowe statystyki modelu autoregresji przestrzennej

n = 335
k=6

Opóźnienie
przestrzenne WYJ

Zmienna zależna: WYJ; średnia arytmetyczna zmiennej WYJ:
70,7443;
R2 = 0,471935; skorygowany R2 = 0,463910;
stopnie swobody: 329;
błąd standardowy estymacji: 12,8908; współczynnik zmienności
resztowej: 18,22%
PrawdopodoWspółczynnik b̂
Błąd std. b̂
Statystyka t
bieństwo
0,3607798 **

0,06102203 **

5,912288

0,00000 *

Wyraz wolny

–4,762193

5,223845

–0,911626

0,36197 *

DEM1

0,2487276

0,0416712

5,968813

0,00000 *

URB1

0,2746202

0,04155341

6,608849

0,00000 *

TUR1

0,005066384

0,000816517

6,204871

0,00000 *

EKO4

1,091724

0,2346765

4,652038

0,00000 *

parametry istotne statystycznie na poziomie α=0,05
w przypadku opóźnienia przestrzennego zmiennej zależnej WYJ szacowany nie jest współczynnik
ale współczynnik autoregresji przestrzennej oznaczany przez ρ̂
Źródło: obliczenia własne.
*

**

najlepszą metodę estymacji parametrów wszystkich wariantów równań regresji
przestrzennej” (Suchecki, Olejnik 2010b, s. 267).
W rezultacie zastosowanej procedury oszacowano model przestrzenny, którego postać strukturalną można zapisać w następującej formie (por. również tab. 4):
WYJ = 0,36×OP.WYJ – 4,76 + 0,25×DEM1 + 0,27×URB1 +
+ 0,005×TUR1 + 1,09×EKO4.
W modelu występuje dodatkowo zmienna OP.WYJ, czyli opóźnienie przestrzenne zmiennej zależnej WYJ, obliczane dla każdej lokalizacji jako uśrednione i uwzględniające schemat ważenia, zgodny z przyjętą macierzą wag, wartości
standaryzowanego wskaźnika WYJ dla sąsiednich lokalizacji. Dodatnia i istotna
statystycznie wartość współczynnika regresji przestrzennej (ρ̂ = 0,36, p-value:
0,000 000) świadczy o tym, że zapotrzebowanie na przedszpitalne świadczenia
ratunkowo-medyczne w danej lokalizacji w istotny sposób uzależnione jest od
kształtowania się potrzeb w tym zakresie w otoczeniu badanej lokalizacji (ze stymulującym wpływem wartości z sąsiednich lokalizacji).
Oszacowany model autoregresji przestrzennej różni się od wcześniej omawianego modelu liniowego estymowanego MNK w zakresie ocen parametrów
strukturalnych oraz dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych. Największa różnica w ocenach parametrów (spadek wartości o 25% z 1,44 do 1,09)
występuje w przypadku zmiennej EKO4 (wskaźnik bezrobocia), nieco mniejsze
spadki odnotowano w ocenach parametrów zmiennych DEM1 (wskaźnik obcią		
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żenia demograficznego) i URB1 (wskaźnik urbanizacji) – odpowiednio o 14% (z
0,29 na 0,25) i 16% (z 0,32 na 0,27). Z kolei oceny parametrów odnoszących się
do zmiennej TUR1 (wskaźnik natężenia ruchu turystycznego) nie zmieniły się
w istotnym stopniu.
Uwzględnienie w modelu efektów przestrzennych zwiększyło jego moc wyjaś
niającą. Skorygowany współczynnik determinacji wzrósł z 0,39 w modelu MNK
do 0,46, standardowy błąd estymacji spadł z 13,82 do 12,89, a współczynnik
zmienności resztowej z 19,54% do 18,22%. W związku z tym można uznać, że
podczas badania czynników wezwań ratunkowo-medycznych zasadne jest stosowanie podejścia przestrzennego, zakładającego interakcje przestrzenne zmiennej
zależnej.

MODEL BŁĘDU PRZESTRZENNEGO (SEM)
Analizując czynniki kształtujące zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego, należy zauważyć, że część z nich jest trudno kwantyfikowalna lub wręcz ma charakter niemierzalny. Do tej grupy można zaliczyć
np. uwarunkowania związane z przyzwyczajeniami, postawami, tradycją czy kulturą, które skutkują nadużywaniem wezwań zespołów ratownictwa medycznego.
Zakładając, że takie trudne do zmierzenia, a zatem pominięte w modelu, czynniki
wykazują zależność przestrzenną (na co może wskazywać zidentyfikowana wcześniej autokorelacja przestrzenna składnika losowego z modelu MNK), to adekwatnym rozwiązaniem było zastosowanie modelu błędu przestrzennego.
Model błędu przestrzennego (SEM – spatial error model) również oszacowano
metodą największej wiarygodności, ponownie wykorzystując do tego celu program GeoDa. Model uwzględniający autokorelację przestrzenną składnika losowego przyjął postać (por. również tab. 5):
WYJ = 16,37 + 0,27×DEM1 + 0,32×URB1 + 0,005×TUR1 + 1,1×EKO3 + ε
ε = 0,43×OP.ε + u,
gdzie nowa zmienna OP.ε zawiera „przestrzennie” opóźnione wartości składnika
losowego (reszt z modelu MNK), a u jest składnikiem losowym pozbawionym
autokorelacji. Istotna statystycznie wartość współczynnika autokorelacji przestrzennej λ̂ odnoszącego się do zmiennej OP.ε (λ̂ = 0,43, p-value: 0,000000) dowodzi występowania przestrzennie autoskorelowanych pozamodelowych czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia zespołów ratownictwa
medycznego.
Ocena jakości dopasowania modelu do danych empirycznych wskazuje, że
uwzględnienie w modelowaniu przestrzennym autokorelacji przestrzennej składnika losowego było działaniem poprawiającym eksplanacyjność analizy. Skorygowany współczynnik R2 oszacowanego modelu błędu przestrzennego wyniósł 0,47
wobec 0,39 w klasycznym modelu i 0,46 w modelu SAR. Zmniejszyła się ponadto
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Tabela 5. Podstawowe statystyki modelu błędu przestrzennego

n = 335
k=5

Zmienna zależna: WYJ; średnia arytmetyczna zmiennej WYJ: 70,7443;
R2 = 0,478520; skorygowany R2 = 0,472199;
stopnie swobody: 330;
błąd standardowy estymacji: 12,8101; współczynnik zmienności
resztowej: 18,11%
PrawdopodoWspółczynnik b̂
Błąd std. b̂
Statystyka t
bieństwo

Wyraz wolny

16,36655

5,373766

3,045638

0,00232 *

DEM1

0,2708376

0,04993946

5,423320

0,00000 *

URB1

0,3178121

0,04677532

6,794441

0,00000 *

TUR1

0,004824807

0,000863059

5,590357

0,00000 *

EKO4

1,099773

0,2737037

4,018115

0,00006 *

0,4274283 **

0,06968678 **

6,133563

0,00000 *

Opóźnienie
przestrzenne ε

* parametry istotne statystycznie na poziomie α=0,05
**w przypadku opóźnienia przestrzennego błędu losowego ε szacowany nie jest współczynnik b̂, ale
współczynnik autokorelacji przestrzennej oznaczany przez λ̂
Źródło: obliczenia własne.

wartość błędu standardowego estymacji (analogicznie z 13,8 i 12,89 do 12,81)
oraz współczynnika zmienności resztowej (z 19,54% i 18,22% do 18,11%).
Współczynniki regresji b̂ (oceny parametrów strukturalnych modelu), odnoszące się do kolejnych zmiennych niezależnych, wyniosły 0,27 (DEM1), 0,32
(URB1), 0,005 (TUR1) oraz 1,1 (EKO4). Wartości współczynników przy zmiennych URB1 i TUR1 nie różniły się zasadniczo w stosunku do tych z klasycznego
modelu regresji, a przy zmiennej EKO4 od modelu SAR. Współczynnik właściwy
zmiennej DEM1 był wyższy niż w modelu SAR (0,25), a niższy niż w klasycznym
modelu MNK (0,29).
Przeprowadzone modelowanie wykazuje, że w analizie czynników wezwań ratunkowych warto uwzględnić założenie o występowaniu pewnych przestrzennie
zależnych zmiennych ukrytych i niemierzalnych, w istotny sposób kształtujących
zmienność natężenia wyjazdów ratunkowych. Takie podejście znajduje uzasadnienie zarówno w dostępnej literaturze, w której często podkreśla się, że zachorowalność i użytkowanie świadczeń medycznych nie jest prostym i bezpośrednim
odbiciem uwarunkowań demograficznych czy społeczno-ekonomicznych (Mayer
1982; Joseph, Phillips 1984; Wysocki, Miller 2003), jak i w poprawionych wartoś
ciach miar statystycznych służących ocenie jakości estymacji modeli.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza czynników kształtujących zapotrzebowanie na świadczenia przedszpitalnego ratownictwa medycznego wykazała, że
w największym stopniu jest ono uzależnione od struktury wiekowej ludności,
poziomu urbanizacji, ruchu turystycznego oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej
populacji obsługiwanej przez zespoły ratownictwa medycznego. Ustalenia te są
szczególnie istotne w kontekście bieżących trendów związanych ze starzeniem się
społeczeństwa, procesami suburbanizacji czy zmian koniunktury gospodarczej
skutkujących wzrostem poziomu bezrobocia. Jak dowiodły badania, zjawiskom
tym towarzyszy istotny wzrost użytkowania usług wyjazdowej pomocy doraźnej.
Wyniki analiz mogą być więc wykorzystane podczas planowania organizacji terytorialnej wyjazdowych jednostek systemu ratownictwa medycznego w Polsce.
W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że w analizowanym materiale empirycznym występują efekty przestrzenne, przejawiające się autokorelacją
przestrzenną składnika losowego w klasycznym modelu regresji MNK. Oznacza
to, że jeśli analizuje się czynniki wpływające na natężenie wyjazdów zespołów
ratownictwa medycznego, szacowanie parametrów modeli regresji metodą najmniejszych kwadratów powoduje zmiany własności estymatorów, przez co wyniki
mogą być niedokładne. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy rozwiązaniem
adekwatnym w takiej sytuacji jest wykorzystanie modeli regresji przestrzennej.
Przeprowadzone modelowanie przestrzenne wykazało, że największą precyzję i poprawność wyników w analizie natężenia popytu na świadczenia ratunkowo-medyczne daje model błędu przestrzennego (SEM), choć miary statystyczne
i procedury diagnostyczne służące ocenie jakości estymowanych modeli (szczególnie w porównaniu z modelem SAR) nie różniły się znacznie (por. tab. 6). Każda
z miar wykazywała „wyższość” modeli przestrzennych nad modelem klasycznym,
estymowanym metodą najmniejszych kwadratów (wyższe wartości współczynników determinacji i skorygowanych R2 oraz niższe pozostałych miar).
Na zakończenie należy nadmienić, że w literaturze przedmiotu często prezentowane są poglądy ostrzegające przed nadmiernym determinizmem w modelowaniu
zachorowalności i zapotrzebowania na świadczenia medyczne. I choć wykazanym
w niniejszej pracy zależnościom trudno zarzucić brak zasadności, to, jak stwierdza
Mayer (1982), modelując uwarunkowania korzystania ze świadczeń medycznych,
nie należy oczekiwać wysokich ocen dobroci dopasowania.
Tabela 6. Porównanie miar dopasowania oszacowanych modeli do danych empirycznych
Miara stopnia dopasowania

Model MNK

Model SAR

13,82

12,89

12,81

19,54

18,22

18,11

Współczynnik determinacji R

0,40

0,47

0,48

Skorygowany R

0,39

0,46

0,47

Błąd standardowy estymacji
Współczynnik zmienności resztowej [%]
2

2

Źródło: obliczenia własne.
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SPATIAL REGRESSION MODELS IN THE RESEARCH OF FACTORS
AFFECTING DEMAND FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES
SUMMARY
The chief goal of this paper is to present the use of spatial econometric methods and
models in the geographical research on health and its protection. The analysis conducted
was intended to identify demographic and socio-economic factors affecting demand for
the services of pre-hospital emergency medicine in Poland. This was done using spatial regression models, which offer greater precision in estimating relations among the variables
examined in the case of spatially located data.
The analysis demonstrated that the intensity of emergency medical calls depended
mostly on the population's age structure, the level of urbanisation, tourist traffic, and the
socio-economic situation of people served by emergency medicine teams. Spatial modelling showed the spatial error model to offer the greatest precision and correctness of results when examining the demand for emergency medical services, although the statistical
measures and diagnostic procedures of assessment of the quality of the estimated models
(especially compared against the spatial autoregressive model) did not differ much. However, each measure showed spatial models to be 'superior' to the classical one estimated
using the least-squares method.
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