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minister rodziny i polityki społecznej

Interpelacja nr 20727

Interpelacja w sprawie konieczności wyznaczania lekarzy 
specjalistów w dziedzinie diabetologii dziecięcej lub chorób 
pokrewnych na przewodniczących składów orzekających w 
powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o 
niepełnosprawności dzieci do 16. roku życia chorych na 
cukrzycę typu 1

Szanowna Pani Minister!

W związku z otrzymaną dopiero w dniu 26 lutego 2021 roku odpowiedzią z Ministerstwa
Zdrowia (datowaną na 11 listopada 2020 roku) na moją interpelację nr 13379 z dnia 22 października
2020 r., którą złożyłam wraz z grupą posłów, pozwalam sobie skierować ponownie treść tejże interpelacji
do Pani resortu jako właściwego w sprawie.

            Jako przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy współpracuję z wieloma różnego
rodzaju organizacjami zrzeszającymi i wspierającymi osoby z problemami diabetologicznymi.
Szczególnie poruszająca jest sytuacja dzieci do 16. roku życia, u których zdiagnozowana zostaje
cukrzyca typu 1.

            Rodzice dzieci dotkniętych tą podstępną i wyniszczającą organizm chorobą w ostatnim czasie
coraz częściej spotykają się ze wzrostem wydawanych orzeczeń z pominięciem punktu 7, który
upoważniałby ich do stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

            Nieprawdą jest, iż bezwzględnie przestrzegane są zapisy § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o

 , które stanowią, że „przewodniczącym składuniepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
orzekającego zawsze musi być lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej”.
Nagminnie mają miejsce sytuacje, w których lekarze bez specjalizacji, bez doświadczenia zawodowego
w dziedzinie diabetologii dziecięcej wydają niepełnosprawnym przecież pacjentom nieadekwatne
orzeczenia o ich stanie zdrowia.

            W tym momencie nasuwa się podejrzenie, iż tacy lekarze mogą dopuścić się naruszenia Kodeksu
Etyki Lekarskiej, a poprzez swoje chybione decyzje mogą narazić orzekane młode osoby na uszczerbek
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na zdrowiu. Pojawiające się u dzieci cierpiących na cukrzycę typu 1 zarówno stany hipoglikemii oraz
hiperglikemii powodują naruszenie czynności ciała, rozstrój zdrowia, a w najgorszym przypadku utratę
życia.

            Odpowiedzialność za brak opieki lub brak udzielenia pomocy w krytycznym momencie ponoszą
tylko i wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni. Dlaczego zatem nie są oni wspierani i nie mają
możliwości zapobiegania dalszej utracie zdrowia swoich dzieci i chronienia ich przed śmiercią na skutek
powikłań? A jest to właśnie skutek orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez niekompetentnych
lekarzy orzeczników. Należy zatem jak najszybciej zmienić, czy też zacząć bezwzględnie przestrzegać
zasad, jakimi powinny się kierować powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności dzieci do 16. roku życia chorych na cukrzycę typu 1.

 

Wobec powyższego zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące
pytania:

Czy Ministerstwo przeprowadzi analizę składów orzekających, a w szczególności 
przewodniczących tych składów w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o 
niepełnosprawności dzieci do 16. roku życia chorych na cukrzycę typu 1?

Czy Ministerstwo dostrzega konsekwencje wynikające z wydawanych orzeczeń bez przyznanego 
punktu 7 zarówno dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 jak i ich opiekunów?

Czy zdaniem Pani Minister takie działania lekarzy orzeczników naruszają zasady Kodeksu Etyki 
Lekarskiej?

Z wyrazami szacunku,

Ewa Kołodziej

Poseł na Sejm RP

Załączniki

Odp. MZ na interpelację nr 13379.pdf
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