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Szanowny Panie Doktorze,
W swojej skardze na postępowanie niezgodne z Kartą Etyczną Mediów zarzuca
Pan szefowej Gazety Lekarskiej, redaktor naczelnej Marcie Jakubiak i ośmiu
członkom Rady Programowej tego czasopisma naruszenie zasad dziennikarskiej
etyki zawodowej poprzez odmowę zamieszczenia płatnej reklamy napisanej i
wydanej przez Pana książki „Internetowe serwisy lekarskie – studium patologii”
(serdecznie dziękuję za przysłanie nam egzemplarza autorskiego).
Adresatem książki są lekarze, zatem skuteczną reklamę powinienem umieścić w
piśmie lekarskim – stwierdza Pan w skardze. Dodaje Pan, że odpowiedzi
odmawiającej zamieszczenia proponowanej przez Pana reklamy udzielił
przedstawiciel działu reklamy, a nie red. Marta Jakubiak, lub przewodniczący
Rady Programowej Gazety Lekarskiej (z maila, który Pan otrzymał, wynika, iż
Rada ta nie zaakceptowała publikacji reklamy). Od REM oczekuje Pan pomocy
w postaci wsparcia w umieszczeniu odpłatnej reklamy mojej książki w piśmie
medycznym zgodnie z Kodeksem Etyki Medycznej i Kartą Etyczną Mediów.
Naruszenie którejkolwiek z zasad zapisanych w Karcie Etycznej Mediów
nastąpić może tylko w publikacji dziennikarskiej (artykule prasowym, audycji
radiowej, programie telewizyjnym itd.). Dokonać naruszenia może wyłącznie
dziennikarz, autor publikacji. Odmowa zamieszczenia płatnej reklamy nie
spełnia żadnego z tych dwóch zasadniczych wymogów. REM stwierdza więc,
że odmowa realizacji Pańskiego zlecenia reklamowego nie stanowi
naruszenia zasad etyki dziennikarskiej, bo decyzja w tej kwestii nie należy do
dziennikarzy. Nie przypuszczamy też – choć to już nie nasza kompetencja - by
pracownik działu ogłoszeń mógł w ten sam sposób naruszyć dotyczący lekarzy
Kodeks Etyki Lekarskiej.

Pański spór z Gazetą Lekarską, Szanowny Panie Doktorze, nie dotyczy
dziennikarstwa i jego zasad etycznych. Dotyczy usługi zamieszczenia reklamy,
którą Pan zleca, a której potencjalny zleceniobiorca nie chce wykonać, nie
podając przy tym – przepisy mu na to pozwalają - uzasadnienia swojej decyzji.
Podzielamy przekonanie, że właściwym nośnikiem reklamy Pańskiej książki
byłaby prasa medyczna – ale o jej przyjęciu do druku decyduje dział ogłoszeń, a
więc wydawca. Dziennikarze nie mają tu – i nie powinni mieć - nic do
powiedzenia. Dlatego REM, której kompetencje ograniczone są do
sprawowania troski nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez
dziennikarzy, nie może spełnić Pańskiej prośby i domagać się zamieszczenia
reklamy, której Gazeta Lekarska nie widzi na swoich łamach.
Z poważaniem,
W imieniu Rady Etyki Mediów
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