
 
 

 

Szczecin, dn. 18.03.2022 r. 

 

 

Oświadczenie szpitala „Zdroje” w odniesieniu do postu opublikowanego  

dn. 17 marca na portalu społecznościowym Szczecinianki bez JADU 

 

 

W odniesieniu do zmieszczonego przez administratora grupy „Szczecinianki bez 

JADU” dnia 17 marca anonimowego postu dotyczącego dziecka hospitalizowanego w 

SPSZOZ „Zdroje”   informujemy, że niezwłocznie po jego publikacji zweryfikowano 

zawarte w nim doniesienia. Przedstawiony w poście opis zawiera szereg 

nieprawdziwych twierdzeń i narusza dobre imię szpitala „Zdroje” oraz zespołu jego 

pracowników.  

  

Dementujemy informację, jakoby na oddziale przebywało dziecko z domu dziecka. Na 

oddziale samotnie przebywa 2-letni ciężko chory chłopiec, który jest pod stałą opieką 

naszych specjalistów. Dziecko ma rodziców i rodzeństwo, pozostaje jednak pod opieką 

specjalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.  

 

Z całą mocą podkreślamy, że dziecko jest bezpieczne i dobrze zaopiekowane. Chłopiec 

na przestrzeni ostatniego roku był leczony na różnych oddziałach szpitala „Zdroje”. Jest 

bardzo lubianym pacjentem, który skradł serca wielu pracowników. Zarówno zespół 

lekarzy, jak i pielęgniarek poświęca mu szczególną uwagę wykorzystując wolne chwile 

na zabawę z dzieckiem i czytanie. Dziecko ma do dyspozycji wiele zabawek, które 

regularnie są wymieniane.  

 

Oddział na którym chłopiec jest hospitalizowany jest oddziałem covidowym dla dzieci 

o podwyższonym reżimie sanitarnym. Ponadto dziecko ma poważną chorobę 

genetyczną, w przebiegu której kontakt z osobami postronnymi stanowi dla niego 

dodatkowe zagrożenie zdrowotne.  

 

Na kanwie tego przypadku apelujemy, by w podobnych sytuacjach nie wyciągać 

pochopnie daleko idących wniosków. Ten anonimowy wpis nie tylko narusza dobre 

imię szpitala, ale przede wszystkim narusza dobre imię, zniesławia i jest krzywdzący 

dla personelu tam pracującego. Publikowanie tego typu ocen przez osobę, która tylko 

przez krótki czas przebywała na oddziale, jest co najmniej nie na miejscu.  

 

Odnośnie pracy ewentualnych wolontariuszy trzeba zwrócić uwagę na ograniczenia, 

które niesie za sobą ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgodnie z przepisami tej ustawy wolontariusze mogą udzielać świadczeń na rzecz 

podmiotu leczniczego, ale tylko w zakresie działalności leczniczej. Ograniczenia te 



 
 

muszą być brane pod uwagę przez osoby zgłaszające chęć podjęcia opieki na dziećmi 

hospitalizowanymi w szpitalu. 

 

Jednocześnie informujemy, że szpital „Zdroje” posiada oficjalny profil na Facebooku 

wraz z opcją komunikowania się za pośrednictwem aplikacji Messenger. Zachęcamy do 

korzystania z tej możliwości.  
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