LA SALUT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

1. Promoure el treball conjunt dels dos collectius per difondre les
notícies sobre temes relacionats amb la salut.
La gran quantitat d’informació sobre temes de salut fa necessària aquesta
collaboració per a la difusió dels avenços científics i progressos en activitats
preventives i de promoció de la salut, així com en l’actualització de les
prestacions dels serveis sanitaris. Tot això amb l’objectiu final de facilitar la
tasca informativa i millorar el rigor de les notícies.

2. Impulsar activitats destinades al collectiu periodístic i també a la
població general per fomentar aspectes de cultura mèdica i d’educació
sanitària.
Fer extensius els programes o activitats formatives del Collegi de Metges al de
Periodistes, quan aquells siguin d’interès per a la seva ampliació de
coneixements. Així mateix, els dos collegis podran proposar la realització de
sessions formatives conjuntes quan es consideri adient.

3. Garantir que les informacions sobre la salut arribin de manera concisa
i intelligible als mitjans de comunicació.
En el marc del Codi de Deontologia professional dels dos collegis, es facilitarà
la implicació i sensibilització de les institucions sanitàries pel que fa al dret a la
informació en matèria de salut de la ciutadania.

4. Prioritzar la veracitat i el rigor davant la primícia de la actualitat
informativa.
Difondre únicament informacions sanitàries fonamentades i demorar
prudentment la publicació de notícies si existissin dubtes sobre el seu
contingut.

5. Contrastar els articles d’actualitat mèdica abans de la seva publicació
i/o emissió.
Davant la gran quantitat d’informacions en l’àmbit de la salut, els professionals
dels mitjans de comunicació observaran, en el marc del seu Codi Deontològic,
la necessitat de contrastar prèviament els articles d’actualitat mèdica i valorar la
seva aplicabilitat real, amb l’objectiu de transmetre un missatge clar i no donar
peu a crear expectatives inapropiades entre la població.

6. Donar resposta a les demandes dels mitjans de comunicació en les
situacions referides en el punt anterior.
El Collegi de Metges es compromet a facilitar als mitjans una valoració de les
informacions, remetent-les quan s’escaigui a metges de referència per tal
d’obtenir coneixements adients amb diligència. En determinats casos, en
especial quan la repercussió social de determinades notícies ho requereixi, el
Collegi de Metges considerarà la importància que té la immediatesa per als
mitjans informatius.

7. Diferenciar clarament els articles d’informació dels d’opinió.
Les informacions sobre temes de salut han de respondre a criteris d’objectivitat
i no han d’incloure valoracions personals, a diferència dels articles d’opinió, la
responsabilitat dels quals n’és del propi autor, encara que sempre s’han de
sotmetre a les normes dels preceptius Codis de Deontologia.

8. Evitar publicar continguts difamatoris o vexatoris.
Prescindir de fer afirmacions o de donar dades imprecises i sense base suficient
que puguin provocar dany o descrèdit injustificat a persones o institucions, així
com la utilització d'expressions o qualificatius injuriosos.

9. Respectar
metges

la confidencialitat i la presumpció d’innocència dels

En causes o procediments judicials en curs, evitar publicar dades identificatives
(directes o indirectes) dels professionals implicats fins a l’existència de
sentències fermes.

10. Protegir de forma estricta el dret a la confidencialitat de la població
Qualsevol persona té el dret fonamental de preservar en secret la pròpia salut o
les seves malalties, especialment en aquells casos amb agreujants de
vulnerabilitat, com són els menors i les situacions de violència de gènere. Els
dos collegis es comprometen a defensar aquest dret.

