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 W odpowiedzi na pismo z dnia 26.07.2021 r. V.7016.60.2021.JK, dotyczące 

odniesienia do treści artykułu z dnia 22.07.2021 r., opublikowanego na portalu onet.pl, 

autorstwa Pana Janusza Schwertnera pt. ,,Piżamki”, Szpital Mazowiecki w Garwolinie  

Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w przedmiotowej sprawie trwa wewnętrzne postępowanie 

wyjaśniające. Analizie poddano dokumenty organizacyjne i regulaminy Oddziału, 

dokumentację medyczną Pacjentów, których historię opisano w w/w artykule oraz bieżące 

działania medyczne i zapisy z monitoringu. Z aktualnie poczynionych ustaleń zespołu 

wynika, iż większość bulwersujących zarzutów opisanych w wyżej wymienionym artykule 

nie znajduje potwierdzenia w zapisach dokumentacji medycznej pacjentów, ani w raportach 

lekarskich i pielęgniarskich i już po wstępnej analizie dokumentów medycznych oddziału 

i zapisów w historiach choroby pacjentów okazały się nieprawdziwe. 

W Szpitalu trwają także postępowania wyjaśniającego prowadzone przez zespoły 

powołane przez  Rzecznika Praw Pacjenta oraz kontrola z udziałem Krajowego Konsultanta 

psychiatrii dzieci i młodzieży, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie psychoterapii oraz 

Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Kontrolującym 

zostały przekazane szczegółowe informacje oraz dokumentacja indywidualna i zbiorcza 

pacjentów oraz regulaminy dotyczące pracy Oddziału. Osoby, które prowadzą postępowanie 

wyjaśniające wizytowały również Oddział Nerwic Młodzieżowych. W trakcie wizytacji 

sprawdzane były warunki pobytowe pacjentów, procedury pielęgniarskie, programy 

terapeutyczne, jak również przeprowadzono rozmowy z pacjentami aktualnie 

przebywającymi w szpitalu na terapii o warunkach i przebiegu ich  pobytu. O stanowisku 

podsumowującym pracę tych zespołów i ew. zaleceniach zostaniemy poinformowani 

pisemnie, jednak już wstępne analizy dokumentacji i złożone wyjaśnienia nie potwierdziły 

większości zarzutów wynikających z publikacji w Internecie. 
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W ocenie Zarządu Spółki treść artykułu ma charakter stronniczy, nakierowany  

na wzbudzenie sensacji i zdeprecjonowanie pracy oraz kompetencji zespołu specjalistów, 

zatrudnionych w Szpitalu, przez co godzi w dobre imię naszej placówki. Artykuł jest 

nieetyczny, a personalne, ośmieszające i krzywdzące oskarżenia pod adresem pracowników 

oddziału  zostały oparte tylko na wypowiedziach pacjentów i nie poparte dowodami, przez 

co naraziły na utratę dobrego imienia i dorobku zawodowego osób sprawujących opiekę nad  

pacjentami szpitala.  
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