Programul HeaRT la final

O sută zece jurnaliști și experți în sănătate din 12 țări europene s-au întâlnit pe 15 octombrie la
Atena la finalul unui program de jurnalism de sănătate cu durata de doi ani, co-finanțat de
Comisia Europeană. În cadrul unic al noului Muzeul de Arheologie din Atena, participanții la
eveniment au primit cu interes programul de pregătire teoretică și practică elaborat în cadrul
proiectului Health Reporting Training - HeaRT, program ce poate fi incorporat în curricula
universitară sau poate fi utilizat ca un curs de pregătire independent.
După prezentările introductive ale membrilor consorțiului care a derulat programul HeaRT inițiat si condus de Institutul Prolepsis din Grecia – au urmat intervenții ale unor reputați
jurnaliști de sănătate din USA, Irlanda, Olanda, Italia, Grecia, Marea Britanie, România și
Portugalia.
Programul a inclus activități de cercetare precum și un chestionar aplicat jurnaliștilor din fiecare
din țările participante (Estonia, Finlanda, Grecia, Romania și Marea Britanie) cu scopul de a
identifica posibilitățile de pregătire în domeniu, precum și resursele existente. Pe baza
concluziilor a fost elaborat un material de curs în vederea organizării unor sesiuni de pregătire
gratuite destinate jurnalistilor, studentilor la jurnalism sau formatorilor.
Suportul de curs a fost tradus în limbile fiecărei țări participante și postat pe site-ul programului,
constituindu-se într-o plaformă de e-learning care oferă acces gratuit la informații:
http://www.project-heart.eu/index.php/projectheart/tools/elearning.
Participanții la conferință și-au exprimat îngrijorarea față de impactul profund negativ pe care il
au presiunile la care sunt supuși și lipsurile cu care se confruntă jurnaliștii al caror număr este în
continuă scădere. In aceste condiții, jurnaliștilor nu le rămâne decât să rezolve singuri problema
pregătirii în domeniul jurnalismului de sănătate.
Spre deosebire de alte domenii, în cazul sănătății relatările incorecte pot crea panică și pot
influența covârșitor comportamentul unui număr mare de oameni, în cele din urmă, punându-le
în pericol sănătatea. Amintind de momentul epidemiei de gripă porcină (2009), German Thinus,
reprezentant al Comisiei Europene, a subliniat importanța rolului pe care media trebuie să îl
joace în transmiterea informațiilor corecte și în timp util.

“Conferința a fost un mare succes. Succesul proiectului HeaRT pune însă problema modului în
care putem construi mai departe. Echipa de proiect este decisă să exploreze modalitățile de a
continua acest proiect, sperând că va putea atrage noi membri în consorțiu, va dezvolta noi
materiale de pregătire și că – vara viitoare – va apărea prima carte despre jurnalismul de sănătate
din Europa”, a declarat John Lister, Universitatea Coventry, membru al proiectului HeaRT.
In România, proiectul s-a încheiat cu o masă rotundă, organizată la Centrul pentru Jurnalism
Independent, în 25 octombrie a.c. Jurnaliști, reprezentanți ai autorităților (SGG, Institutul
National de Sănătate Publică), ai societății civile și ai industriei medicale au participat la
eveniment. Prezentarea rezultatelor programului, a fost urmată de o discuție pe tema rolului
presei în formularea politicilor de sănătate.
Pentru informații suplimentare o puteți contacta pe Mihaela Danga (mihaela@cji.ro) –
coordonatorul programului pentru România
In România programul a fost susținut de

