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Uus üle-Euroopaline siht: tõsta terviseteemaliste uudiste standardit
Tervis ja tervishoid on sageli uudiste teemaks nii ajakirjades, ajalehtedes, veebilehtedel kui ka
raadiosaadetes. Samas on tõstatunud küsimused: kui usaldusväärne on see info ning kui palju
tähtsat informatsiooni ei jõua tegelikult kunagi meediasse ega kajastu pealkirjades?
Need on teemad, mida uuritakse Euroopa Liidu poolt finantseeritud „Terviseteabe
koolitusprojekti“ (Health Reporting Training – HeaRT) käigus, mis toob kokku
tervisespetsialistid, -ajakirjanikud ja -teadlased seitsmelt maalt. Analüüsitakse
terviseajakirjanike koolituse hetketaset ja püütakse leida võimalusi selle parandamiseks.
Pole kahtlust, et terviseuuringute hulk ületab uudiste künnise: iga lugeja on ju huvitatud enda
ja perekonna tervisest. Samuti on tervishoid oluline sotsiaalpoliitiline valdkond: mitmed
Euroopa maad kulutavad tervishoiule üle 10% oma sisemajanduse koguproduktist (Eesti küll
ligi poole võrra vähem).Tervishoiutööstus moodustab sealjuures suurima osa maailma
majandusest, mille käive ületab rohkem kui 60 miljoni töötajaga $5 triljonit Ameerika dollarit.
Teisalt paljude Euroopa riikide s.h. Eesti valitsused on silmitsi vastuoludega tervishoiusüsteemi reformimisel, millest tulenevalt võiks suureneda erasektori osakaal ja patsiendi
maksukoormus. Paljudel juhtudel kirjutatakse reformidest meedias vähe ning saadakse
piiratult aru.
Selge on see, et kuulajaskond vajab terviseuudiseid, hoolimata sellest: (1) kas nad on selles
teadlikud, (2) kui palju meediajuhid on soovinud investeerida ajakirjanike õigeks
väljaõppeks, (3) kes uurivad ja toodavad veenvaid uudiseid. Täiendkoolituseks
terviseteemadel on kättesaadavad vaid üksikud ebakorrapärased kursused, mistõttu
ajakirjanikud omandavad kogemusi vaid iseõppides.
Terviseteabe koolitusprojekt on alguse saanud Prolepsise eestvedamisel Kreekast, mis
koondab kokku kogemused Saksamaalt, Portugalist, Rumeeniast, Inglismaalt, Soomest ja
Eestist. Nende maade eksperdid uurivad lähema kahe aasta jooksul hetkel ajakirjanikele
pakutavate terviseteemaliste koolituste taset ja selle vajadusi tulevikus. Igas riigis viiakse läbi
ka emakeelne lühikursus, parandamaks spetsialistide teadmisi.
Projekt sai alguse nõupidamisega detsembris 2010 Düsseldorfis, kus kuulati ära projektis
osalevate maade tervisereporterite arvamused. Projektijuht Afrodite Veloudaki Prolepsisest
ütles: „Me teame, et see on esimene seda tüüpi projekt ja me oleme täis innustust pakkuda
ajakirjanikele seda võimalust Euroopas eesmärgiga parandada edastatava informatsiooni
kvaliteeti“.

Inglismaa esindaja Dr John Lister, kes juhib Coventry Ülikoolis terviseajakirjanduse
magistriõpet: „Väga okkaline on olnud see rada, kuidas avaldatakse tähtsaid teemasid nagu
näiteks väga kalliks maksma läinud elanikkonna paanika seagripi pärast 2010. aasta alguses.
See näitas, et me vajame teadlikke ja sügavalt kaalutletud terviseraporteid, et elanikkond
oleks õigesti informeeritud.“
Eestipoolsed partnerid projektis on Tartu Ülikooli tervishoiu instituut ning Tartu Ülikooli
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond.
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