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Szanowna Pani,

W odpowiedzi na prośbą o interwencję w sprawie jak najszybszego wprowadzenia 
jednostki chorobowej, uznanej jako ZESPÓŁ POST-POLIO do polskiego systemu diagnozy 
nozologicznej ICD-10, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, uprzejmie 
informuję, że Rzecznik podzielając Pani wątpliwości zwrócił się w tej sprawie do 
Ministerstwa Zdrowia o udzielenie stosownych wyjaśnień. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o 
wdrożeniu w Polsce Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych w wersji ICD-11. Klasyfikacja w wersji ICD -11 uwzględnia postulowaną 
przez Stowarzyszenie jednostkę chorobową post–polio (8B62 Post polio progressive 
muscular atrophy). Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że ze względu na wczesny 
etap prac, nie jest możliwe wskazanie terminu wdrożenia nowej wersji.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Ministerstwo działania przyczynią się do 
wyeliminowania opisanych przez Panią problemów. 

Jednocześnie pragnę Panią zapewnić, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia 
było i jest stałym przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. Było i 
pozostaje bowiem stałym przedmiotem kierowanych do niego skarg . Kolejni Rzecznicy 
Praw Obywatelskich poświęcali dużą uwagę problemom  obywateli związanym ze służbą 
zdrowia, kierując na przestrzeni lat  – prócz innych działań   – kilkaset wystąpień . 

Warszawa, 24-03-2020 r.

Pani
Małgorzata Koter-Mórgowska

Przewodnicząca Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia POLIO+
stowarzyszenie@postpolio.lublin.pl
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Zawierały one zarówno postulaty konkretnych zmian, jak również  wskazanie istotnych – z  
punktu widzenia obywateli – zagadnień. Część z przedstawianych w wystąpieniach 
problemów doczekała się rozwiązania. Inne nadal wymagają  uregulowania.

            

Z poważaniem

Piotr Mierzejewski

Dyrektor Zespołu

/-podpisano elektronicznie/
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