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Lublin, 05. 11. 2019 
 
Pan 
dr hab. Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

 
 
Szanowny Panie Rzeczniku, 
 
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ zwracamy się z prośbą o interwencję 

w sprawie jak najszybszego wprowadzenia jednostki chorobowej, uznanej jako ZESPÓŁ 

POST-POLIO (ang. Post-Polio Syndrom; PPS), do polskiego systemu diagnozy 

nozologicznej ICD-10. 

Od połowy 2016 roku Polskie Stowarzyszenie POLIO+ bezskutecznie zabiega o wprowadzenie 

kodu G14 dla zespołu post-polio do polskojęzycznej wersji klasyfikacji ICD-10. Do chwili 

obecnej, pomimo obszernej wymiany korespondencji z Ministerstwem Zdrowia, nie dokonano 

aktualizacji polskiej wersji klasyfikacji z 2008 roku. Pragniemy podkreślić, że 

nieuwzględnienie kodu G14 w funkcjonującej w Polsce wersji klasyfikacji ma poważne 

implikacje kliniczne i społeczne dla osób po polio, które czują się dyskryminowane jako grupa 

pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę. Uzupełnienie klasyfikacji o kod G14 jest 

pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia świadomości w zakresie diagnostyki i leczenia 

zespołu post-polio w Polsce. Ministerstwo Zdrowia kilkakrotnie przerzucało odpowiedzialność 

na Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jednak zarówno 

Ministerstwo, jak i CSIOZ nie podjęły wymiernych działań w przedmiotowej sprawie.  

Regulację normatywną prawa do ochrony zdrowia zawierają: Konstytucja RP art. 68 ust. 3 oraz 

dokumenty międzynarodowe o ochronie praw człowieka, w tym Konwencja ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych (art. 25 i 26), ratyfikowana przez Polskę 7 lat temu. W świetle tych 

dokumentów osoby po polio w Polsce mają prawo domagać się świadczeń opieki zdrowotnej, 

zgodnych z aktualną wiedzą oraz standardami międzynarodowymi. 
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Szczegółowy opis problemu i uzasadnienie naszej prośby przedstawiamy w załącznikach, 

będących rejestracją naszych wystąpień w tej sprawie do kolejnych Ministrów Zdrowia od dnia 

19 kwietnia 2016 roku oraz do Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii. 

 

 Załączniki (w porządku chronologicznym): 

1. Pierwsze pismo Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ do Ministra Zdrowia z dnia 

19.04.2016r. 

2. Odpowiedź Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dla Biura 

WHO w Polsce z dnia 11.05.2016r. 

3. Odpowiedź Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 

18.05.2016r. 

4. Drugie pismo Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ do Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2016r. 

5. Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 05.08.2016r. 

6. Trzecie pismo Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ do Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2018. 

7. Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.12.2018r. 

8. Pismo Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ do Konsultanta Krajowego ds. Neurologii 

z dnia 03.01.2019r. 

9. Odpowiedź Konsultanta Krajowego z dnia 26.02.2019r.  

------------------------- 

Źródła:  

• Konstytucja RP, Art.69.: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie 

z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz 

komunikacji społecznej. 

• Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1169) 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do 

spraw tworzenia rejestrów medycznych (Dz. Urz. MZ z dnia 25 lipca 2016, poz.75)  

    

za Zarząd Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ 

    

      WICEPRZEWODNICZĄCA 
    
prof. zw. dr hab. med. Ewa Matyja 
 
 

 

Do wiadomości: 

- Bartłomiej Łukasz Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta 

- prof. dr hab. Agnieszka Słowik – Konsultant Krajowy ds. Neurologii 


