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COMUNICAREA CU MASS MEDIA
EXTRAS DIN PROCEDURA DE SISTEM COD: PS –SPP-MNG-08

,, 1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului, decat cu
acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare.
Reprezentanții mass – media vor face dovada legitimației de presă, vizată la zi.
2. Reprezentantii mass-media vor fi pe parcursul vizitei insotiti de un paznic / personal al
spitalului permanent.
3. Paznicul (Agentul de pază) va nota în ”Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în
rubricile acestuia și va pune la dispoziția acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanților
mass-media pe teritoriul „Spitalului de Psihiatrie Poroschia, pe bază de semnătură” Am luat la
cunoștință” în ”Registrul vizitatori”.
4. Paznicul (agentul de pază) va anunța conducerea spitalului/ RMM al spitalului (purtătorul de
cuvânt) de prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului. Nu vă permite intrarea
acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către RMM al spitalului.
5. Accesul în compartimentele spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de
compartiment/secție.
6. Legatura dintre spital si mass media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului,
desemnat prin decizie, sau de manager.
7. Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei
solicitari scrise si doar cu acordul managerului.
8. Filmarea în cadrul spitalului nu este permisă decât cu acordul conducerii si a persoanelor
implicate.
9. Acces neîngrădit pentru presă:
• Când însoțesc o delegatie oficială, cu acordul acesteia
• Însotită de manager / alti directori
10. Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului
10.1. Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate numai de către RMM (purtător de cuvânt)
cu respectarea următoarelor reguli:
Privind demnitatea umană și drepturile pacienților
- declarațiile referitoare la o persona se vor face respectând drepturile și libertățile
fundamentale ale omului.
- informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestate sau aflate în detenție se
vor pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris al persoanei.
- nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victima a unei infracțiuni privitoare
la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat Acord scris.
- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia unei
persoane precum și un eventual handicap al acestuia.
- informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea
de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și
cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților
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mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori
decedată, cu acordul familiei sau aparținătorilor.
10.2 RMM (purtătorul de cuvânt) va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia
doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da
acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
10.3 Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate,
medicamentație, tratament, condiție fizică, etc, sau cu privire la luarea unor interviuri sub
formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ”Acord în scris al
pacientului”.
10.4. RMM va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass-media în incinta Spitalului să se
facă numai cu ecuson și halat corespunzator.
10.5 Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și
a confidențialității actului medical, precum și prevederilor acestei proceduri atrage după sine
sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.
10.6 Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă
sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții massmedia.
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