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Lehdistön edustajille

HeaRT Project 2010–2012:
Millainen on eurooppalaisen terveysjournalismin taso?
Terveys ja terveydenhuolto ovat usein uutisaiheita. Miten luotettavasti
terveysaiheista kirjoitetaan ja kuinka paljon oleellisesta tietoa ei koskaan pääse
otsikoihin?
Health Reporting Training eli HeaRT-projekti kokoaa yhteen seitsemän maan
terveysalan ammattilaisia, terveysjournalisteja ja tutkijoita analysoimaan 2010-luvun
terveysjournalismin ja sen koulutuksen tasoa ja kehittämään keinoja niiden
parantamiseksi.
Terveydenhuolto on maailman suurin toimiala: vuosittain siihen käytetään 5 000 miljardia
dollaria ja se työllistää yli 60 miljoonaa työntekijää. Terveydenhuolto on myös politiikkaa: moni
EU-maa käyttää 10 prosenttia bruttokansantuotteestaan terveydenhuoltoon. Julkisen palvelun
supistamistarve on suuri. Useat Euroopan maiden hallitukset ovat "reformoimassa"
terveydenhuollon järjestelmiään niin, että yksityissektorin ja potilaiden omavastuuosuutta
kasvatetaan. Monista näistä uudistuksista on kerrottu ja ymmärretty julkisuudessa vain vähän.
Äänestäjät ja monet terveysalan ammattilaisetkin ovat jääneet pimentoon.
Terveysjournalistikoulutus on ollut pitkälti riippuvaista journalistien omista aloitteista, ja
monessa uutishuoneessa on niin kiire, ettei koulutukselle jää aikaa. HeaRT-projekti,
aloitteentekijänä ateenalainen Prolepsis, kokoaa yhteen journalisteja ja tutkijoita Saksasta,
Portugalista, Romaniasta, Englannista, Suomesta ja Virosta. He tutkivat ja selvittävät kahden
vuoden ajan terveysjournalistikoulutusta ja sen tulevaisuuden tarpeita. Vuonna 2012
jokainen osallistujamaa tuottaa omille journalisteilleen terveysjournalismin
koulutuksen, jonka toivotaan osaltaan täydentävän kunkin maan koulutustarjontaa.
Projektin aloituskokous pidettiin Düsseldorfissa joulukuussa 2010. Projektinjohtaja Afrodite
Veloudaki (Prolepsis) sanoi: – Tämä projekti on toistaiseksi ainoa lajissaan, ja olemme
innoissamme eurooppalaisten journalistien ammattitaidon tukemisesta laadukkaan
terveysuutisoinnin puolesta.
Teksti: Dr John Lister, terveysjournalismin opettaja, Coventryn yliopisto, Englanti
Käännös: Anna-Liisa Karhula, kustannustoimittaja, Työterveyslaitos, Helsinki
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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä
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