
ACCESUL MASS – MEDIA ÎN INCINTA SC LABORATOR MEDICAL BIOCONSULTING SRL
(Extras din Procedura Operaţională PO-31 Accesul mass – media în organizație)

Accesul în incinta SC LABORATOR MEDICAL BIOCONSULTING SRL este permis numai reprezentanţilor
mass-media care au acordul scris al conducerii unității sanitare. 
Conducerea unităţii sanitare va nominaliza în mod explicit circuitele pe care jurnaliştii le pot parcurge,
locurile în care se poate înregistra audio/video.
Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a
documentului de identitate.
Reprezentanţii mass-media pot filma în unitatea sanitară numai în spaţiile pentru care Managerul şi-a
exprimat  acordul  în  mod explicit,  iar  intervievarea  pacienților  sau  filmarea acestora  se poate  face
numai în condiţiile legii. Este interzisă cu desăvârşire filmarea sau înregistrarea audio a pacienţilor fără
acordul scris al acestora sau al aparţinătorilor. 
Este interzis accesul reprezentantilor mass-media, filmarea sau înregistrarea audio în saloanele cu rol
de izolator.
În perioadele în care se instituie carantină în unitatea sanitară, nici un reprezentant mass-media nu va
avea  acordul  pentru  accesul  în  clinică,  chiar  dacă  a  obţinut  acordul  conducerii  anterior  declarării
situaţiei de carantină.
Managerul însoțește în teren echipa de filmare. Managerul a desemnat purtător de cuvânt al unităţii
sanitare (în persoana Directorului Economic), care îi însoţeşte pe reprezentanţii mass-media, pe durata
prezenţei acestora în incinta unității sanitare.
În cazul unor evenimente medicale deosebite reprezentanții mass-media vor avea acces în oricare din
locaţiile unităţii pe la intrarea principală unde vor fi primiți fie de Manager, fie de înlocuitorul acestuia.
Toate informațiile solicitate de mass-media vor fi date sub rezerva codului deontologic și ținând cont de
Legea 46/2003, privind drepturile pacienților.
Declarațiile vor fi date în același timp pentru toți reprezentanții mass-media.
Realizarea unui interviu cu echipa managerială a unității se va realiza doar în urma unei solicitări scrise
și doar cu acordul personal al Managerului.
Pentru informații ce țin de reabilitarea / modernizarea / extinderea SC Laborator Medical Bioconsulting
SRL, construcții, transformări, acestea vor fi furnizate reprezentanților mass-media de către Manager
însoțit de Directorul Economic, și, după caz, de specialiști (ingineri, arhitecți, diriginte de șantier etc.).
Pentru informații de natură economică, acestea vor fi furnizate reprezentanților mass-media de către
Directorul Economic.
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