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CĂTRE: România TV
Romaniatv.net
Ref.: Materialul difuzat în cadrul jurnalelor de ştiri cu privire la faptul că unui minor i s-ar fi recomandat
băuturi carbogazoase de către personalul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
DATA: 01.09.2021
NOTIFICARE PRIVIND DREPTUL LA REPLICĂ
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
A. Potrivit Codului Deontologic al Ziaristului Elaborat de Convenția Organizațiilor de Media, ziaristul are
obligația primordială de a relata adevărul, putând da publicității numai informațiile de a căror veridicitate
este sigur, după ce acestea au fost verificate în mod rezonabil înainte de a le publica; informațiile vădit
neadevărate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice să creadă că sunt false nu vor fi
publicate.
Vă transmitem prezenta:
CERERE PENTRU DREPT LA REPLICĂ
Prin care vă solicităm:
Să procedați la PUBLICAREA unui drept la replică al cărui conținut să fie publicat, în integralitate, în
cadrul jurnalelor de ştiri ale postului România TV.
De asemenea, vă solicităm să publicaţi dreptul la replica şi pe pagina de internet Romaniatv.net, la articolul
“Caz revoltător în Spitalul Judeţean Giurgiu. Copil tratat cu Pepsi şi apă mineral după o toxiinfecţie”, iar
titlul acestuia să denote că în interior există dreptul la replică.
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Redăm mai jos textul dreptului la replică:
“1.Minora în cauză s-a prezentat, vineri, 27.08.2021, însoțită de o rudă, în camera de gardă acuzând greață
și vărsături. Starea de sănătate a minorei a fost evaluată de către un medic primar pediatru, ulterior fiindu-i
administrat tratament perfuzabil si medicamentos.
De asemenea, i s-a prescris o rețetă cu tratament pe care minora să îl urmeze la domiciliu.
A doua zi, în data de 28.08.2021, minora a revenit în camera de gardă a SJUG, însoțită.
S-a evaluat din nou starea de sănătate a minorei și i s-a administrat, din nou, tratament perfuzabil și
medicamentos de către personalul medical al Sectiei Pediatrie.
Persoana care insoțea minora a solicitat administrarea tratamentului la domiciliu, de către personalul
medical al spitalului, lucru care excede atribuțiilor pe care personalul medical al Spitalului le are.
Întrucât persoana respectivă a refuzat să iasă din incinta camerei de gardă a spitalului, perturbând
activitatea desfășurată de personalul medical, a fost solicitată, de către medicul de gardă, intervenția
agentului de pază.
2. Cu privire la recomandarea de a administra bauturi carbogazoase in cazuri de vărsături și diaree:
Precizăm că aceasta nu este “o practică a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, ci o metoda utilizată
frecvent în practica medicală.
Sunt studii medicale care au indicat faptul că suplimentul de electroliți și glucide este benefic, alături de
tratamentul medicamentos, ajutând la inhibarea senzației de vărsături și diaree.
Prin urmare, consumul de bauturi carbogazoase, la temperaturi scazute, pot fi benefice in astfel de cazuri.
Ataşăm acestui drept la replica un referat al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din
Timişoara, pe tema “Utilizarea băuturilor de tip Coca- Cola în patologia gastrică la pacienţii pediatrici”.
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