
Oto odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, która dotarła do nas (po monicie z 21.01.2019) 
w dniu 6 lutego br.: 

 

 

Warszawa, 21 grudnia 2018 

 
 
 
 
W nawiązaniu do pisma Polskiego Stowarzyszenia POLIO+ z dnia 15 listopada br. dot. 

wprowadzenia jednostki chorobowej uznanej jako Zespół Post-Polio, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

Z informacji przekazanej do Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w 

Ministerstwie Zdrowia przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) 

wynika, iż zgodnie z umową TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia CSIOZ 

pozyskało prawa do tłumaczenia i publikacji klasyfikacji ICD10, bazując na International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, 2009. Do chwili 

obecnej jest to jedyna oficjalnie dostępna polska wersja klasyfikacji. Aktualnie w CSIOZ są 

prowadzone prace nad przygotowaniem wydania klasyfikacji ICD10 w języku polskim, które 

będzie bazowało na wydaniu z roku 2016 (najnowsze dostępne). Wersja ta zawiera kod G14, 

o którego dodanie wnosi Polskie Stowarzyszenie POLIO+. Biorąc pod uwagę proces 

wyłonienia dostawcy, etap tłumaczenia oraz bardzo czasochłonnych uzgodnień ze 

specjalistami z poszczególnych dziedzin środowiska medycznego, szacowany czas 

zakończenia prac przewidywany jest pod koniec drugiej połowy 2019 roku. 

 

      Z poważaniem, 

Małgorzata Iwanicka-Michałowicz 

Zastępca Dyrektora 

 

 

A tak komentuje tę odpowiedź prof. Ewa Matyja: 

No cóż, można było spodziewać się takiej odpowiedzi. To jak zderzenie ze ścianą.  

Ministerstwo nie wychodzi poza strefę komfortu i po raz kolejny przerzuca odpowiedzialność na 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). A tam, jak widać, pracują urzędnicy, 

którzy nic nie robią i wolą zostawić sprawy takimi, jakimi są. CSIOZ od połowy 2016 roku informuje 

nas, że zajmuje się wydawaniem rekomendacji, powoływaniem Rad, Ekspertów, Organów Doradczych 

itp. w celu rozpoczęcia prac nad kolejną polskojęzyczną wersją klasyfikacji. To kpina, która obraża 

zdrowy rozsądek.  

Może nadszedł czas, aby zaprzestać kurtuazyjnych rozmów z Ministerstwem Zdrowia i wyraźnie 

określić, że nie zgadzamy się na dalsze lekceważenie potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów z 

zespołem post-polio.  

 

 


