
    
  

  
 REGLEMENTAREA ACCESULUI MASS-MEDIA ÎN SPITAL 

 

Se realizează în conformitate cu Procedura Privind Relația cu Mass-Media, 

COD PS-CI-02, din data de 08.01.2020, astfel : 

 delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta instituției/secretariat pentru 

identificare; 

 personalul de la pază/secretara va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-

media, ordinul/legitimația de serviciu; 

 personalul de la pază/secretara va anunța conducerea unității prin secretariatul instituției 

despre prezența reprezentanților mass-media pe teritoriul spitalului, nepermițându-se 

intrarea acestora până nu vor fi însoțiți de reprezentantul conducerii spitalului; 

 delegatul spitalului însoțește reprezentanții mass-media pe durata prezenței acestora în 

spital; 

 reprezentanții mass-media au acces numai cu acordul managementului spitalului, care va 

nominalize în mod explicit locurile  în care pot filma sau persoanele cărora le pot lua 

interviu, cu respectarea dreptului la intimitate al pacientului; 

 niciun reprezentant mass-media nu are voie să pătrundă în secțiile spitalului pentru 

efectuarea vreunei înregistrări audio, video sau fotografiere decât cu acordul conducerii, 

după o solicitare prealabilă scrisă, iar înregistrările și fotografierea se va face cu acordul 

persoanei implicate sau a aparținătorilor acesteia; 

 realizarea unui interviu cu conducerea spitalului se va realiza doar în urma unei solicitări 

scrise prealabil și depusă la purtătorul de cuvânt al spitalului și care va trebui să 

primească avizul conducerii; 

 filmarea în cadrul spitalului este permisă doar cu acordul  conducerii și a persoanelor 

implicate; 

 toate informațiile referitoare la activitatea desfășurată în spital vor fi furnizate mijloacelor 

mass-media de către purtătorul de cuvânt al spitalului, făcând excepție informațiile despre 

unii pacienți care pot fi furnizate de medicul șef de secție de o persoană desemnată de 

acesta, cu acordul pacientului și al conducerii spitalului; 

 în cazul în care informațiile pot fi furnizate de o altă persoană, aceasta se poata angaja în 

discuția referitoare la caz după prealabila informare a șefului de secție și a Managerului 

spitalului. 

 

 


