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1. SCOP
Scopul procedurii este acela de a descrie modul de acces a reprezentanților mijloacelor de
informare în masă în incinta spitalului, precum și măsurile de asigurare a confidențialității
datelor medicale personale ale pacienților si dreptul la intimitate al acestora.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la nivelul Spitalului și este valabilă pentru toate serviciile
medicale/nemedicale existente sau care urmeaza să fie înființate în cadrul unității.
3. DEFINIŢII, REFERINŢE ŞI ABREVIERI
a. DEFINIŢII SPECIFICE
Nr.
Definitia si/sau (daca este cazul),
Termenul
crt.
actul care defineste termenul
se înţelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizează serviciile de
1.
pacient
sănătate;
Totalitatea mijloacelor de informare a maselor (radio, televiziune, presă
2.
mass-media
etc. )
orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importantă a
Eveniment de
publicului și care este cuprins în lista aprobată prin hotarare a Guvernului,
3.
importanță
la propunerea Consiliului National al Audiovizualului (cf. Lg. 504/2002);
majora
4.

prin discriminare

5.

prin petitie

6.

informatie de
interes public

7.

informatie cu
privire la datele
personale
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se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare
pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii naţionale sau
sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importantă a
publicului și care este cuprins în lista aprobată prin hotarare a Guvernului,
la propunerea Consiliului National al Audiovizualului (cf. Lg. 504/2002);
se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in
scris sau prin e-mail, pe care un cetatean ori o organizatie legal constituita
o poate adresa autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din
unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor
comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome,
denumite in continuare autoritati si institutii publice
prin informație de interes public se intelege orice informație care priveste
activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a
informatiei;
prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie
privind o persoana fizica identificata sau identificabila.
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b. DOCUMENTE DE REFERINTA

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările
ulterioare,
Legea privind drepturile pacientului nr. 46/2003
Ordinul nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de
acreditare a spitalelor
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)
Ordin nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza si regimului de acces in
unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii.
Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor.
Legea 504 din 17 07 2002 - Legea audiovizualului;
Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,
actualizata.
Normele de punere in aplicare a Legii 46/2003 privind drepturile si obligatiile
pacientilor.
Regulamentul de organizare și Funcționare a Spitalului
Regulamentul intern al Spitalului
Instrucțiunea MS SP5844/ 25.05.2018

c. ABREVIERI
ROF Regulamentul de organizare și Funcționare a Spitalului
RI Regulamentul intern al Spitalului
4. DESCRIEREA PROCESULUI
4.1. Dispoziții generale
a) În cadrul SCJU Craiova relatiile cu reprezentantii mass-media se desfășoară prin intermediul
purtatorului de cuvânt desemnat, precum și prin managerul unității sanitare conform procedurii
interne
În conformitate cu prevederile legale, structurile sau persoanele responsabile de relația cu presa a
spitalului au urmatoarele atributii:
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- sa furnizeze ziaristilor, prompt și complet,orice informație de interes public care privește
activitatea spitalului;
- sa acorde fără discriminare, în cel mult doua zile de la inregistrare , acreditarea ziaristilor și a
reprezentantilor mijloacelor de informare în masa;
- sa informeze în timp util și sa asigure accesul ziaristilor la activitățile și acțiunile de interes
public organizate de spitalelor
- sa asigure, periodic sau de fiecare data când activitatea spitalului prezinta un interes public
imediat,difuzarea de comunicate , informari de presa , organizarea de conferințe de presa ,
interviuri sau briefinguri
- sa difuzeze ziaristilor dosare de presa legate de evenimente sau de activități ale spitalului;
- sa nu refuze sau sa nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedica
desfasurarea normala a activitatii spitalului și care nu privesc opiniile exprimate în presa de
respectivul ziarist;
- în cazul retragerii acreditarii unui ziarist, sa asigure organismului de presa obtinerea acreditarii
pentru un alt ziarist.
b) Purtatorul de cuvant al spitalului detine baza de date cu ziaristii acreditati la Spitalul Clinic
Judetean de Urgenta Craiova.
c) Acreditarea reprezentantilor mass-media se realizeaza in baza Formularului de Acreditare
Presa afisat pe pagina de internet a spitalului.
d) Unui ziarist i se poate retrage acreditarea pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a
activitatii spitalului si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist , in
conditiile si la limitele legii.Acest lucru va fi adus la cunostinta institutiei de presa , care va
putea desemna si acredita alt ziarist
e) Baza de date cu ziaristii acreditati /institutiile de presa este pusa la dispozitia UPU, de catre
purtatorul de cuvant, care va transmite serviciului de urgenta orice modificare intervenita.
f) Accesul in incinta spitalului este permis numai reprezentantilor mass-media
acreditati(legitimatie acreditare)si a cartii de identitate si numai cu acordul managerului,care va
mentiona in mod explicit locurile unde se poate filma sau persoanele carora l ise pot lua
interviuri, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face in conditiile legii. In
acest scop, anterior, reprezentatii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in obtinerea
acordului de principiu.
g) Deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta spitalului se va face numai cu ecuson si
halat corespunzator.
h) Este interzis cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in în zonele: ATI, bloc
operator,bloc nasteri,sectie nou-nascuti, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deşeuri
medicale periculoase, staţie de oxigen, ,precum si inorice alta zona stabilita de managerul
spitalului. Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului.
Accesul reprezentantilor mass-media in UPU se va realiza in aceleasi conditii enumerate mai
sus. Exceptia de anuntare a managerului si purtatorului de cuvant se face doar in afara
programului normal de lucru al institutiei pentru situatii deosebite (accidente a caror victime
Ed .3 / Rev. 0
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ajung in UPU). Reprezentantii UPU vor informa managerul privind prezenta reprezentantilor
presei in serviciul medical. In cadrul UPU, in situatiile deosebite, interviurile vor fi acordate de
catre medicul sef UPU, medicul sef de garda sau asistentul sef.
i) Conferintele de presa se organizeaza in functie de evenimente, de cererea presei si interesele
spitalului.
j) Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea spitalului, intr-un cadru
organizat, la sediul Spitalului sau in birouri speciale ale presei.s
k) Se interzice salariatilor sa dea declaratii de presa sau sa exprime in spatiul public pozitii cu
privire la activitatea spitalului, in cazul in care totusi o fac, isi asuma intreaga responsabilitate
cu privire la aceste declaratii si vor suporta in intregime consecintele lor.
Declaratiile de presa sau exprimarea in spatial public a unor opinii neautorizate cu privire la
activitatea spitalului, constituie abatere disciplinara grava.
l) Pentru evenimente medicale deosebite( accidente rutiere, accidente de munca, accidente
casnice, calamitati etc: reprezentantii mass-media vor avea acces in spital pe la intrarea Triaj si
vor fi primiti in holul intrare triaj. Dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de
internare, toate informatiile solicitate de presa vor fi comunicate de catre purtatorul de cuvant al
spitalului. Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic si tinand cont
de Legea nr. 46/ 2003 privind drepturile pacientilor,cu cu actualizarile si modificarile ulterioare
si cu rerspectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal.

4.2. Responsabil cu mass-media/ Persoane desemnate în relația cu mass-media

Managerul Spitalului va numi prin decizie o persoană cu responsabilități în relația cu massmedia -purtător de cuvant.
Purtatorul de cuvânt al spitalului iși va însuși prevederile prezentei proceduri, va pune în
aplicare cerințele acesteia și va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii.
Purtatorul de cuvânt va insoti permanent reprezentantii mass-media în incinta spitalului și va
avea grija ca aceștia să fie echipati corespunzător cu halat și botosei de unica folosinta , precum
și cu ecuson.
În cadrul Spitalului, relația cu mass-media este asigurată NUMAI prin intermediul purtătorului
de cuvânt. Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri:
- când însoțesc o delegație oficiala, cu acordul managerului;
- insotiti de managerul spitalului și /sau alt membru al Comitetului Director, desemnat de
managerul spitalului.
4.3. Liber acces la informațiile de interes public
4.3.1. Spitalul are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Spitalului;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de
audiențe cu managerul;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Spitalului și ale Responsabilului cu
difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale Spitalului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail și adresa paginii web;
Ed .3 / Rev. 0
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e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei conducerii spitalului în situația în care o persoana se
consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.
Spitalul are obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde
informatiile prevazute la alin. 4.3.1
4.3.2 Accesul la informațiile prevazute la alin. 4.3.1se realizează, după caz, prin:
afișare la sediul Spitalului ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau prin
mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și in pagina web proprie;
Raportul va fi întocmit de către o comisie numită prin decizie de către Managerul spitalului și va
fi făcut public prin căile menționate de către purtătorul de cuvant.
4.4. Accesul mass-media în incinta Spitalului
Reprezentantii mass-media au obligatia de a se prezenta la punctele de acces ale spitalului pentru
identificare . Agentul de paza al unității sanitare,reprezentantii UPU vor solicita legitimatia de
serviciu vizată la zi și legitimatia de acreditare .Purtatorul de cuvânt va anunța managerul
privind prezenta reprezentantilor presei în spital și scopul prezentei în unitate. Accesul în spital
se va face cu acordul scris sau verbal al managerului.
Reprezentantii mass-media pot filma în spital numai în spatiile pentru care au obtinut aprobare
scrisa prealabila de la manager sau purtatorul de cuvant, iar intervievarea si/sau filmarea
pacientilor si salariatilor spitalului este permisa doar in conditiile legii si prezentei proceduri,cu
acordul scris al acestora.
Agentul de paza va nota în ”Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în rubricile acestuia și
va pune la dispoziția acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media în
incinta Spitalului”, Anexa 2, pe bază de semnătură.
Agentul de paza va anunța purtătorul de cuvânt, de prezența reprezentanților mass-media
Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de
către purtatorul de cuvant.
4.5. Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului
4.5.1. Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate numai de către manager, purtător de cuvânt
sau altă persoană împuternicită de conducerea spitalului cu respectarea următoarelor reguli:
a) Privind drepturile copilului
- nu vor fi divulgate informații cu privire la copii sub 16 ani aflați sub tratament decât cu acordul
în scris al aparținătorilor (rude de gr.I).
- informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la
protejarea imaginii publice și a vietii intime, private și familiale ale copilului în cauză;
- nu vor fi făcute publice informații cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea
copilului în vârstă de până la 18 ani în situația în care acesta a fost victima unei abuz sexual,
abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infracțiuni sau martor la savarșirea
acestora. Informații cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute
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publice numai cu acordul scris al părinților, al persoanei în grija căreia se află copilul sau a unui
reprezentant legal.
- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau religia copilului
precum și un eventual handicap al acestuia.
b) Privind demnitatea umană și drepturile pacienților
- declarațiile referitoare la o personă se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale
ale omului, dreptul la viață privată și dreptul de a se respecta imaginea proprie.
- 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 victimă 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 reprezentanțiloe
mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori
decedată, cu acordul familiei sau aparținătorilor.
4.5.2 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.
4.5.3. Acordurile în scris având în vedere informațiile cu privire la starea de sănătate, medicatie,
tratament, condiție fizică, etc, ale pacienților sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de
înregistrare audio/video sau fotografierea acestora, se vor da pe formular ”Acord în scris al
pacientului”, Anexa 3.
4.5.4. Purtatorul de cuvant va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass-media în incinta
Spitalului să se facă numai cu ecuson și halat corespunzator.
4.5.5. Purtatorul de cuvânt va interzice cu desavârșire accesul reprezentanților mass-media în
compartimentele de A.T.I. și celelalte zone interzise publicului.
4.5.6. Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt,sau a oricarui altui angajat al spitalului, 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.
4.5.7. Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă
sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții massmedia.
4.6. Reclamații în sensul prezentei proceduri
4.6.1. Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient (adult sau copil)
fără acordul în scris al acestuia.
4.6.1.1 În cazul divulgării de către orice angajat al spitalului a unor informații cu privire la
împrejurările menționate în procedură fără acordul scris al persoanei/pacient constituie abatere
disciplinara grava.
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4.6.2 Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un
pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de Reprezentanți mass-media cu echipamente
audio -video ascunse.
4.6.2.1 În cazul unor astfel de sesizări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziție
de pacientul reclamant și cu ajutorul acestuia se va identifica ziua și ora la care înregistrarea a
fost făcute. Din ”Registrul vizitatori”, aflat la agentul de paza, pe baza datei și orei la care s-a
constata că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanții mass-media care se fac
răspunzători de situația creată. Măsuri luate :
- se va aduce la cunoștiință în scris Angajatorului reprezentanților mass-media ce se fac vinovați,
fapta respectivă și se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanților
mass-media reclamați;
- se va interzice pe viitor accesul Reprezentanților mass-media vinovați de situația creată pe
teritoriul Spitalului.
4.6.2.2. - se vor aduce la cunoștiința pacientului reclamant măsurile luate cu mențiunea că
Spitalul este absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.
4.6.2.3 Cererile si reclamatiile vor fi solutionate in termenele legale de compartimentele carora
le-au fost repatizate de conducerea spitalului și vor fi comunicate petentului prin mijloacele prin
care au fost transmise unității, respectiv electronic sau cu poșta.
4.6.2.4 Evidența reclamaţiilor sau plângerilor se face, prin grija purtatorului de cuvant sau a
personalului împuternicit în acest sens de la recepția unității.
4.6.2.5 Purtatorul de cuvant al unității prezintă periodic conducerii spitalului un raport statistic al
reclamaţiilor pacienților/salariaţilor indicând:
a) volumul reclamațiilor formulate de pacienți pentru posibile nerespectări ale drepturilor
pacientilor prevăzute de Legea nr. 46/2003, si incalcarea Regulamentului UE 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.
b) reclamațiile nesoluționate în termen.
c) reclamațiile care au angajat răspunderea disciplinară.
4.7. ACREDITAREA REPREZENTANTILOR MASS MEDIA
Pentru obţinerea unei acreditări, instituţia de presă solicitantă, sau jurnaliştii liber-profesionişti
se vor adresa conducerii unitatii printr-o cerere care va conţine: numele, prenumele, calitatea
jurnalistului în cadrul redacţiei (redactor, publicist-comentator, fotoreporter, operator etc.)
redactia şi datele de contact (e-mail, telefon) . Solicitarea scrisă va fi datată, semnată şi
ştampilată de directorul sau redactorul şef al instituţiei de presă respective, după caz. Cererea in
vederea acreditarii va fi insotita de formularul completat(anexa4) care va fi depus la secretariatul
conducerii spre abprobare.
Pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă sau jurnalistul liber-profesionist
va prezenta următoarele documente:
•

cererea de acreditare (Anexa 4);
• curriculum vitae al jurnalistului/jurnaliștilor propuși pentru a fi acreditați;
• copie după cartea de identitate;
• copie după legitimația de presă, vizată la zi;
Ed .3 / Rev. 0
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o fotografie recentă, trimisă în format electronic la adresa de e-mail comunicată de
compartiment relatii cu publicul.
•

Eliberarea acreditărilor se face în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea dosarelor
complete de solicitare. Jurnalistului acreditat i se eliberează o legitimaţie care îi permite accesul
in spital,la activităţile, şedinţele şi conferinţele de presă organizate. Jurnalistul acreditat trebuie
să poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în spital, legitimația de acreditare care îi permite
accesul în instituție. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile.

5. RESPONSABILITĂŢI
FUNCTIA
RESPONSABILITATEA
Aproba procedura
MANAGERUL
Analizează situațiile prezentate prin rapoarte și dispune măsuri
de gestionare eficace a situațiilor similare care pot să apară.
Dispune sanctiuni pentru incalcarea prevederilor prezentei
proceduri de catre personalul angajat al spitalului.
Avizeaza procedura
DIRECTOR MEDICAL
Avizeaza procedura
SERVICIUL
MANAGEMENTUL
CALITATII
Elaboreaza procedura
COMPARTIMENT
RELATII CU PUBLICUL
Verifică identitatea reprezentantului mass-media prezintă regulile
PURTATORUL DE
ce acces și solicită semnătura de luare la cunoștință a
CUVANT SAU
reprezentantului mass-media – Anexa 3.
ANGAJATUL
Lunar prezintă conducerii unității raportul activităților privind
ÎMPUTERNICIT DE
relația cu mass-media.
CONDUCEREA
Răspunde reclamatiilor după analizarea celor sesizate în termen
UNITĂȚII
legal.
Are obligatia de a nu furniza date și informații în incinta
PERSONALUL
spitalului sau înafara acesteia cu privire la starea pacienților
MEDICAL SAU
internați externați sau a personalului angajat.
NEMEDICAL AL
Respecta procedura
SPITALULUI
Identifică reprezentanții mass-media și informează purtatorul de
AGENTUL DE PAZA
cuvant al spitalului. Permite accesul numai în prezența acestuia.
Avizeaza procedura
BIROUL JURIDIC
Arhivează procedura şi anexele conform procedurii si
RESPONSABIL
nomenclatorului de arhivare
ARHIVARE
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6. ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI
Anexa 1. Proces verbal de diseminare si instruire a persoanelor din subordinea persoanelor din
lista de difuzare.
Anexa 2. ”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media în incinta Spitalului”
Anexa 3. ”Acordul în scris al pacientului privind relația cu Mass-media”
Anexa 4. Formular acreditare

7. INDICATORI DE MONITORIZARE
• Nr solicitati acreditare / an
• Nr plangeri sau reclamatii / an

8. SITUATIA REVIZIILOR SI A EDITIILOR
Ediţia/ revizia
în cadrul ediţiei
Ediţia 1
Ediţia 2
Editia 3

Ed .3 / Rev. 0

Componenta
revizuita
Total
Capitolul 4
Capitolul 7

Modalitatea de revizuire

Elaborare

Data
aplicarii

15.03.2019
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Anexa 1. Proces verbal de diseminare si instruire a personalului din subordinea
persoanelor din lista de difuzare.
Sectia/ compartimentul/departamentul
....................................................................................................................................................
NUME PRENUME

Diseminare si
instruire – data-

Semnatura persoana
aplicanta

Persoana care a efectuat diseminarea si instruirea
Nume si prenume
...............................................................................
Semnatura
...............................................................................
Data
.....................................................
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Anexa 2.
”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media în incinta Spitalului Clinic
Judetean de Urgenta Craiova”
Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informați înregistrate audio/video din incinta
spitalului,sau în legătură cu spitalul au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului
prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor.
În incinta Spitalului, accesul și vizitarea unității se face numai însoțit de către purtătorul de
cuvânt sau altă persoană delegata de conducerea Spitalului, respectând zonele cu acces interzis
publicului.
Accesul reprezentanților mass-media va fi permis în incinta spitalului numai dacă aceștia își
asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.
Accesul în spital se face numai echipat corespunzător cu halat, încălțăminte specială și ecuson
pentru identificare, în zonele și în intervalul orar astfel încât să nu tulbure activitatea cadrelor
medicale sau programul pacienților, numai cu aprobarea conducerii unității.
Reprezentanții mass-media nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații
suținând că sunt persoane angajate ale spitalului.
Reprezentanții mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări sau fotografii ale
pacienților din cadrul spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora.
Reprezentanții mass-media care vor obține si utiliza informații din cadrul spitalului folosind
mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta
consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul
Spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.
Subsemnatul.........................................................,
jurnalist/cameraman.........................,
la
............................., legitimat cu ................................CI NR. .........., SERIA..........,și legitimația
nr.........., declar că mi-au fost aduse la cunoștință regulile de acces și de vizitare a spitalului.
Mă oblig să respect regulile spitalului, cunoscund faptul că acestea derivă din acte normative în
vigoare, iar solicitările reprezentantului spitalului au drept scop respectarea legii privind
drepturile pacientului, ale angajaților și alte norme ale legislației incidente în ansamblul
spitalului.
De asemenea, declar că am cunoștință despre faptul că prezentarea unor date și/sau fapte nereale
în legătură cu spitalul, pacienții și/sau angajații prin care s-au creat premisele producerii unor
prejudicii sunt imputabile și generează obligația despăgubirii celor prejudiciați atât de
subsemnatul cât și de angajatorul meu.
Data:
Nume prenume
Semnătura:
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Anexa 3
Acordul în scris al pacientului privind relația cu Mass-media
Subsemnata/ul……………………………………………………………,
CNP:
Domiciliat/ă în str……………………………………………, nr. …, bl. …, sc. …,
et.….ap.……sector.…..,localitatea.……………………….,judeţul.……...,telefon………………..............,
în calitate de;
- pacient
- aparținător
- reprezentant legal
sunt de acord cu:
1.- divulgarea informațiilor cu privire la
starea mea de sănătate

starea de sănătate a persoanei pe care o reprezint;

2. - divulgarea motivelor medicale sau de altă natură
pentru care mă aflu internat
pentru care se află internată persoana pe
care o reprezint
3. – filmarea, fotografierea și intervievarea cu privire la starea de sănătate și difuzarea informațiilor
obținute pe această cale pe cale audiovizuală sau scrisă a:
mea
persoanei pe care o reprezint
Cadrul medical în prezența căruia semnez:
…………………………………………………………………………………………
Unitatea mass-media care solicită informațiile și persoana care realizează activitatea
…………………………………………………………………………………………
Certific că înțeleg faptul că prezentul acord este solicitat în vederea respectării drepturilor pacientului,
reglementat prin Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
Data ...............................................
Ora.....................
Semnătura pacientului .........................................................
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Anexa 4.

FORMULAR ACREDITARE
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA

Numele şi prenumele
Data şi locul naşterii
Cetăţenia
Instituţia media
Redacţia
Adresa
Funcţia
Coordonator ierarhic
Nr. Legitimaţie de presă
Telefon redacţie
Fax redacţie
e-mail
Telefon mobil
e-mail personal
Date CI / BI / Paşaport
(CNP, serie, nr., valabilitate)
Data solicitării acreditării
Acordul instituţiei - semnătura
(cu numele în clar), ştampila
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