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Abstract: This study identifies some aspects concerning the representation of the 

Romanian medical system in mass media. The analyse concentrates on investigative 
journalism, on reportage. I have chosen to examine a series of reportages of the 
Romanian press, starting from the articles of Brunea-Fox, to articles that are dedicated 
to Colectiv nightclub fire and the Covid-19 pandemic. The methodological directions 
which were chosen – the analyse of linguistic elements, the typology of the titles, as well 
as the Romanian hospitals’ images – they will relieve the negative connotations of the 
representations of the medical system in mass media, in crises moments, and sanitary 
disasters.
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Aspecte preliminare

Starea sistemului medical românesc este o temă a zilelor noastre, ilustrează o 
imagine a societății actuale și a interesului clasei politice, a guvernanților pentru 
un domeniu esențial pentru populație. Presa este prima care oferă o radiografiere 
a acestei instituții – spitalul – în momente de criză. Lucrarea de față identifică 
aspecte legate de reprezentarea sistemului medical românesc în mass-media, prin 
prisma reportajelor, a jurnalismului de investigație. 

În literatura de specialitate foarte puține cercetări actuale vizează exclusiv 
subiectul abordat. În majoritatea se subliniază, prin observarea unor cazuri particu-
lare (din media internațională) că există o tendință de a reda imagini cu un substrat 
negativ legate de sistemul medical, dar care tind, în situația unor crize puternice,  
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să găsească soluții/imagini salvatoare1. Studiul prezent face parte dintr-o analiză 
mai amplă, care va identifica optica media în ceea ce privește relatarea situației 
sanitare în perioadele de colaps sau dezastre medicale.

Am optat pentru o examinare cronologică, diacronică a unor astfel de ipos-
taze ale unui sistem de foarte multe ori ignorat în presă, dar (re)găsit și (re)des-
coperit în momente speciale, de o gravitate socială și umană ce nu mai poate fi 
poziționată pe un plan secundar. În această direcție, plecăm de la perioada in-
terbelică2, prin intermediul articolelor „prințului reportajului”, jurnalistul Filip 
Brunea-Fox3. Brunea-Fox este identificat, în istoria presei, ca întemeietor al re-
portajului modern, cel care a sincronizat publicistica românească, autohtonă, cu 
standardele celei internaționale, de unde și alegerea „seriei” sale de reportaje, 
dedicată spitalelor noastre. Înclinat spre zonele obscure ale societății, spre „mi-
zeria” umană, periferie, sărăcie și boală, jurnalistul devine nu doar un fin obser-
vator al realității epocii, ci, mai ales, un sociolog atent al condiției umane precare. 
Intuiția îl determină să se oprească spre temele abordate nu cu o doză mare de 
subiectivism, ci, mai degrabă cu precizie, obiectivitate și imparțialitate, dar punc-
tând, totodată, problemele esențiale ale unei umanități „dezumaniza(n)te”. Cele-
lalte episoade ce fac obiectul studiului de față sunt legate de două evenimente 
marcante, tragice pentru perioada actuală: incendiul de la Colectiv și pandemia 
provocată de virusul Sars-Cov-19. Vom urmări imaginile regăsite în seria de re-
portaje a celor de la Gazeta Sporturilor4 (ce a dat naștere, ulterior, unui film do-
cumentar cu numele Colectiv – Ne privește pe toți) dar și investigațiile celor de la 

1 În acest sens, am putea menționa studiul lui Sheldon Ungar aplicat dezastrelor sanitare și având 
ca exemplu virusul Ebola: „The media will shift from alarming to reassuring coverage when 
a hot crisis portends a possible grass root panic.”/ „ Mass-media va trece de la o prezentare/
descriere alarmantă la cea liniștitoare atunci când o criză fierbinte prefigurează o posibilă panică 
la nivel local” (Sheldon Ungar, „Hot crises and media reassurance: a comparison of emerging 
deseases and Ebola Zaire”, The British Journal of Sociology, vol. 49, no. 1, [Wiley, London 
School of Economics and Political Science, London School of Economics], 1998, pp. 36–56, 
https://doi.org/10.2307/591262, accesat la 25.10.2021) sau informațiile pe care le regăsim într-o 
altă cercetare a ultimilor ani, în care se afirmă: „Therefore, for mitigating emerging infectious 
diseases, media reports should be focused on how to guide people's behavioral changes, which 
are critical for limiting the spread of disease”/„Prin urmare, pentru atenuarea bolilor infecțioase 
emergente, rapoartele din mass-media ar trebui să se concentreze asupra modului de a ghida 
schimbările comportamentale ale oamenilor, care sunt esențiale în limitarea răspândirii bolii.” 
(Q. Yan, S. Tang, S. Gabriele, J. Wu, „Media coverage and hospital notifications: Correlation 
analysis and optimal media impact duration to manage a pandemic”. Journal of  Theoretical 
Biology, 2016;390:1–13, https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2015.11.002, accesat la 30.10.2021).
2 Perioada interbelică este considerată cea a sincronizării jurnalismului autohton cu acela euro-
pean, prin stil și tendințe mediatice, prin tematică și unghi de abordare. Pentru mai multe infor-
mații, a se vedea Radu Ciobotea, Reportajul interbelic românesc, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
3 Toate aplicațiile și exemplele apărute în lucrare, din reportajele lui Brunea-Fox, provin din 
seria Între mizerie și boală (F. Brunea-Fox, Reportajele mele: 1927-1938, ed. îngrijită de Lisette 
Daniel-Brunea, București, Editura Eminescu, 1979, pp.117-140) și din seria Unde voi naște (F. 
Brunea-Fox, Memoria reportajului, București, Editura Mihai Eminescu, 1985, pp.43-72).
4 Exemplele preluate din seria Colectiv se pot accesa la https://colectiv.gsp.ro/
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Recorder și Rise Project5 din ultimii 2 ani, dedicate situației medicale românești 
în perioada pandemiei. Palierele de cercetare se concentrează pe imaginea spi-
talelor în media românească, apoi pe reprezentările vinovaților situației sanita-
re, precum și pe identificarea tipologiei titlurilor reportajelor ce sunt dedica-
te subiectului. Nu în ultimul rând, mă voi axa pe aspectul lingvistic și stilistic 
al articolelor, observând legătura dintre cuvânt-sens-impact asupra publicului.

(Re)prezentări ale sistemului medical

Primul aspect pe care doresc să-l aduc în discuție este legat de reprezentarea 
spitalului ca instituție, imaginea ca atare, care nu a fost foarte vizibilă în presa 
noastră. Doar în momentele problematice este amintit spitalul, fără a defini un 
loc ce poate să determine mersul unui eveniment: „Spitalul nu ocupă un loc im-
portant în coloanele presei noastre. Dimpotrivă, un spațiu redus la literele care-i 
compun cuvântul. Șase litere. Atât. Dacă acest cuvânt n-ar apărea destul de des 
la sfârșitul vreunui fapt divers relatând un accident sau o faptă violentă (...), fo-
netica lui n-ar vibra decât pe buzele bolnavilor – și asta murmurat – și pe acelea 
ale medicilor – ca simplă mențiune profesională” (Brunea-Fox, Ce am văzut la 
Spitalul Colentina, X, 1927, p.134). Astfel, avem de-a face mai ales cu un subiect 
sensibil, ce nu determină o atenție sporită în general, ci doar în cazurile extre-
me (precum „evadarea” leproșilor din Lazaretul din Ostrovul Dunării,  tragicul 
eveniment al incendiului de la Colectiv, pandemia generată de virusul SarsCov 
etc.). Totuși, un sistem sanitar bine dezvoltat, capabil să facă față unor provocări 
ar reflecta și stadiul dezvoltării zonei politice și economice, greu observabil în 
țara noastră. Pe lângă cele amintite anterior, regăsim și alte configurări ale acestei 
instituții în reportajele lui Brunea-Fox dedicate sistemului medical al perioadei. 
Seriile de articole în care jurnalistul face o radiografie a stării spitalelor noastre, 
precum și a modului în care erau tratați (de cele mai multe ori diferențiat) bolna-
vii în perioada interbelică6, Între mizerie și boală și Unde voi naște, își concen-
trează ideea centrală în jurul afirmațiilor: „Mizeria e priponită între două bariere: 
spitalul și țintirimul. Cel de-al doilea e parcă mai accesibil. Cere mai puține jal-
be, demersuri, cheltuială extra” (Și spitalele, 1927). O imagine a unui tragism 
tipic – inaccesibilitatea la asistență medicală, tratarea clasei de jos cu superficia-
litate sau, uneori, chiar ignorarea unor asemenea cazuri sunt teme predilecte ale 
reporterului. Interesul acordat celor năpăstuiți de soartă este specific lui Brunea

5 Citatele regăsite în continuare în studiu și preluate din investigațiile realizate de jurnaliștii 
Recorder și Rise Project cu referire la situația sistemului medical în perioada pandemiei sunt 
disponibile la https://recorder.ro/category/coronavirus/ și https://www.riseproject.ro/ 
6 Cercetarea de față nu se concentrează asupra seriei Cinci zile printre leproși, a lui F.Bru-
nea-Fox, un adevărat articol de „studiu” foarte des discutat/dezbătut în ceea ce privește modali-
tatea de abordare a reportajului ca gen jurnalistic, ci asupra celorlalte articole dedicate spitalelor 
românești din perioada interbelică.
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Fox.7 Însă nu cade în patetism, în subiectivism și prea multă implicare, dând do-
vadă de o reală cunoaștere deontologică a profesiei sale, definită prin: „modul de 
tratare a subiectului, ce presupune, moral și tehnic, echidistanță, echilibru, do-
cumentare completă și de bună credință, articole corect balansate jurnalistic.”8

Jurnalismul de investigație al ultimilor ani oferă imagini/ reprezentări pre-
cum spitale vechi, lăsate pe mâna unei administrații precare: „Spitalul e din 1974, 
periodic se mai cosmetizează, dar nu se ridică la standardele unui spital modern 
actual. Noi îi spunem spitalul nou pentru că celălalt, de alături, spitalul vechi, e 
din 1925, inaugurat de Regele Carol” (Recorder, „Interviu cu șeful secției ATI de 
la Piatra-Neamț: Pacienții n-au avut nicio șansă. Focul s-a propagat în câteva mi-
nute”, 15.11.2020). Tot în aceeași direcție avem și situația spitalelor în care se fac 
renovări, ce se dotează cu aparaturi moderne – doar pe hârtie, cum sunt cele pentru 
„marii arși”. Din păcate, odată cu tragedia de la clubul Colectiv, a ieșit la iveală 
această problemă: „După 15 ani de investiții și 7 luni de la inaugurare, Unitatea 
modernă pentru arși de la Floreasca nu a fost încă folosită”, aflăm dintr-unul din-
tre titlurile seriei de reportaje dedicate acestui moment sumbru din istoria recentă. 
Dotările spitalelor noastre, după cum identificăm în imaginile întâlnite în presă, nu 
sunt pe măsura nici a așteptărilor, nici a necesităților, chiar dacă, în documentele 
oficiale, situația pare îmbucurătoare9: „Modul cum sunt îngrijiți bolnavii consti-
tuie pur și simplu o barbarie. Există spitale care n-au vată, n-au pansamente” sau 
7 În acest sens, Sultana Craia afirma: „Reportajele sale păstrează mărturii dintr-o Românie pro-
fundă, tragică, cu mari probleme sociale, cuprinzând toate zonele ţării. Senzaţionalul nu este ar-
tificial, ci se naşte din chiar realităţile unei lumi corupte, violente, bolnave şi parcă fără speranţă. 
Reporterul nu cade totuşi în melodramă pentru că evită sentimentalismul, iar accentul moral 
este implicit. [...] Ca gazetar, în primul rând ca reporter, este reprezentativ pentru spiritul anilor 
’30, în cadrul căruia ilustrează atitudinea consecventă de stânga. Poate fi considerat un clasic 
al reportajului social şi al anchetei.” (Sultana Craia, Dicționarul ziariștilor români, București, 
Editura Meronia, 2009, p.49). Tot în direcția amintită, identificăm cuvintele Mariei Barna, care 
susține: „F.Brunea-Fox este cel care coboară în stradă pentru a descoperi dezmoșteniții sorții în 
spitale, pușcării, mahalale, în sate (…) Trăiește printre ei pentru a-i cunoaște cu adevărat, pentru 
a le putea prezenta poveștile în lumina realității și nu a unei ficțiuni dibuite într-un prim și scurt 
contact” (Maria Barna, Reportaj și literatură. Disocieri și interferențe în literatura română, 
Alba-Iulia, Editura ALTIP, 2015, p.161).
8 Alexandru Gruian, F.Brunea-Fox – reporterul cu ochi multiplu, Teză de doctorat (rezu-
mat), coord.șt. Constantin Cubleșan, Alba Iulia, 2012, accesibil la http://doctorate.uab.ro/
upload/57_371_rez_rom_gruian.pdf, accesat la 18.10.2021.
9 Într-unul dintre articolele analizate, identificăm necorelarea dintre scopul finanțărilor internați-
onale și situația reală, descoperită în spitale: „Iată ce prevăd documentele Băncii Mondiale prin 
care s-a asigurat finanțarea. Civil works and endowment with equipment will include the: (a) 
rehabilitation of intensive-care units; (...) (e) creation of four new burns units (…); Four burn 
units of 6 to 8 beds each will be created in Bucharest, Iasi, Timisoara, and Targu Mures,(…). 
The burn centers require the complete endowment of at least two operating rooms, one septic 
and one aseptic room for each center”/„Lucrările civile și dotarea cu echipamente vor include: 
(a) reabilitarea unităților de terapie intensivă; (...) (e) crearea a patru noi unități de arși (...); În 
București, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, (...). Centrele pentru arși necesită dotarea completă 
a cel puțin două săli de operație, una septică și una aseptică pentru fiecare centru, (trad.n.)”, 
Gazeta Sporturilor, „Unitatea de Mari Arși nefuncțională”, disponibil la https://colectiv.gsp.ro/, 
accesat la 25.10.2021.
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„Paturi de azil de noapte. În ele, sub pleduri uzate, pacientele”. Lipsurile definesc 
acest spațiu, care e prezentat, adeseori, sub o cupolă a fricii, a neîncrederii și spai-
mei că, în loc să ajute, nu va reuși decât să agraveze starea sănătății fiecăruia.10 
Imaginile unui sistem mult prea mult timp neglijat își ating apogeul prin reliefarea 
unor situații ajunse la un extrem al condiției umane: „S-a pornit de la infecțiile 
nosocomiale și s-a ajuns la scenele cu viermii care șerpuiau pe ceafa omului de la 
Spitalul de Arși”, ni se spune într-un reportaj dedicat tragediei de la Colectiv.

Vinovații? Cine sunt aceștia? Urmărind seriile de investigație abordate în stu-
diul de față, am extras o părere aproape unanimă (redată de către jurnaliști) a ulti-
mului secol în ceea ce privește „vinovații” situației spitalelor românești: statul și 
politicienii – „Cine e vinovat de această situație? Eforia sau Primăria? Sau amân-
două?” (Brunea-Fox, Ce am văzut la spitalul Colentina, p. 133) sau, în același 
sens: „Din păcate, cumva părțile lor rele și părțile rele ale sistemelor pe care le 
reprezintă au câștigat lupta cu părțile bune, spune chirurgul. Știm cum e. Ni se 
întâmplă tuturor. Când demonii din noi înving îngerii din noi.” (Gazeta Sporturi-
lor, „Secretele Colectiv: Minciunile care au dus la viermi pe rănile pacienților din 
România”, 24.11.2018). Astfel, fie că vorbim despre comunicatele oficiale amin-
tite de Brunea Fox sau de reporterii din jurnalismul recent de investigație, fie că 
amintim de declarațiile jandarmeriei sau de cele ale medicilor din spitale, aceste 
surse oficiale reprezintă puncte de plecare sau axe determinante ale întregului arti-
col dedicat problemelor medico-sanitare din țara noastră.

De asemenea, am observat că, în ceea ce privește tipologia titlurilor, alegerea 
jurnaliștilor este, în cea mai mare parte, de a utiliza titlurile tradiționale11: „Ce am 
văzut la spitalul Colentina”; „Așa arată un dezastru sanitar”; „Infecțiile nosocomi-
ale ascunse în spitale”, „Dezinfectanții diluați de la Hexi Pharma”; „Unitatea de 
Mari Arși nefuncțională”; „Am testat măștile din dosarul Unifarm”; „Măștile din 
fabrica de armament”; „În adâncurile pandemiei. Cum arată realitatea pe care am 
obosit s-o vedem” – sunt doar câteva dintre exemplele ce ne pot susține afirmația. 
Subiectele sunt tratate într-o formă directă, obiectivă, lucrurile sunt spuse fără me-
najamente, de unde și opțiunea pentru titlurile clasice. E un mod de a informa „fără 
perdea”, de a transpune imediat cititorul în tema delicată prezentată în articol. Pe 
10 Și în articolele dedicate presei internaționale am regăsit acest aspect, sub forma temerilor de 
a mai merge în spitale în perioada pandemiei: „People became scared of going to hospitals even 
for major problems/ Oamenii au devenit speriați de a merge la spitale chiar și pentru probleme 
majore (trad. n.)”, A. Anwar, M. Malik, V. Raees, A. Anwar, „Role of Mass Media and Public 
Health Communications in the COVID-19 Pandemic”. Cureus. 2020;12(9):e10453. 2020 Sep 
14, accesibil la https://www.cureus.com/articles/38293-role-of-mass-media-and-public-health-
communications-in-the-covid-19-pandemic , accesat la 22.10.2021.
11 Referința la care ne raportăm este tipologia titlurilor realizată de Ilie Rad. Profesorul oferă 
următoarea clasificare a titlurilor (ce a rămas ca punct de reper în analizarea oricărui text jurna-
listic): „Titlul clasic, tradițional; Titluri bazate pe jocuri de cuvinte; Titlurile citat; Titluri care 
exploatează valorile stilistice ale unor semne de punctuație; Titluri care parafrazează; Titluri 
care utilizează rimele; Titluri care folosesc jocuri de litere; Titluri interogative sau exclama-
tiv-imperative; Titluri defective de predicat; Titluri asociate cu supratitluri și cu subtitluri; Titluri 
evazive, care derutează cititorii” (Ilie Rad, „Titlul jurnalistic”, în Mihai Coman (coord.), Manual 
de jurnalism: tehnici fundamentale de redactare, Iași, Polirom, 2005, p.150-160).
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lângă acestea, care predomină, am regăsit și titlurile citat, create ca urmare a măr-
turiilor unor persoane aflate în dificultate (a unor bolnavi sau rude ale acestora) 
sau a unor reprezentanți ai spitalelor sau ai instituțiilor de stat: „Interviu cu șeful 
secției ATI de la Piatra-Neamț: Pacienții n-au avut nicio șansă. Focul s-a propagat 
în câteva minute”, „Victimele colaterale ale războiului cu coronavirusul: M-am 
simțit aruncată direct la cimitir”. Foarte multe dintre aceste titluri sunt acompa-
niate de subtitluri și supratitluri, fiind o formă de a detalia și a susține ideile și 
opiniile, de a accentua elementele frapante. Însă, o caracteristică a tuturor titlurilor 
acestor reportaje, o trăsătură comună a lor este emoția pe care o transmit în spatele 
cuvintelor, empatia pe care o creează cu referire la problemele sistemului medical, 
probleme care privesc pe orice persoană ce trăiește aici. În acest sens, se poate 
afirma faptul că: „Titlurile sunt emoționante, urmărind/arătând puncte de vedere 
deja stabilite în comunitatea unui sistem medical care implică riscuri crescute, care 
are nevoie de eroism medical pentru a salva sistemul”(trad.n).12 

La nivel lingvistic, am identificat o serie de așa-numite „cuvinte-tari/puter-
nice” ce sunt reprezentate în forță în discursul jurnaliștilor, în articolele cu su-
biecte centrale precum: spitalul românesc, tratarea bolnavilor, modul de aborda-
re a situației pandemice de către politicieni. Este vorba despre termeni precum: 
„groază, mizerie, maladii, bolnavi/bolnave, moarte, înmormântare, incompetență, 
catastrofă sanitară, forme severe”. Terminologia are un marcaj negativ, ce subli-
niază tragismul situației descrise. Asemenea sintagme se transformă în ceea ce 
literatura de specialitate numește „power words”, cuvinte cu un puternic impact 
asupra publicului. Utilizate într-o perioadă scurtă de timp, imaginea lor capătă 
adesea o conotație clișeizantă, a stereotipurilor apărute prin „introducerea noilor 
forme-clișeu în vechile stratageme”.13 În plus, semantica joacă un rol esențial în 
influențarea cititorilor, deoarece atenția jurnaliștilor este centrată pe a reda eve-
nimentele în direcția spre care tinde așteptarea destinatarului. Astfel, la nivelul 
sensului, descoperim o adaptare constantă și continuă a „discursului jurnalistic 
la expectațiile publicului.”14 Bunăoară, promisiunile pentru dotarea unor instituții 
medicale devin doar niște iluzii nerealizate, amendate de către media și preconiza-
te în mintea cititorului.

Stilistic, textele analizate subliniază aceeași idee a empatiei față de cei bol-
navi, a revoltei împotriva unui sistem de cele mai multe ori ignorat de către cei 
care ar trebui să-l dezvolte și să-l modernizeze, a uimirii, spaimei și tristeții. Am 
observat faptul că seriile dedicate acestor probleme ale sistemului românesc sunt 
presărate cu o multitudine de figuri de stil: „Limbajul riscului și al rușinii/blamării 
este comun tuturor articolelor, fiind întărit de către metaforele războiului și dispu-
12 „The titles are emotive, buying into views already established in the community of a medical 
system involving increased risks, in need of medical heroics to rescue the system” (Christine F. 
Walker, Struan W. Jacobs, „The role of the print media in informing the community about safety 
in public hospitals in Victoria, Australia: the case of golden staph”, International Journal for 
Quality in Health Care, Volume 17, Issue 2, April 2005, Pages 167–172, https://doi.org/10.1093/
intqhc/mzi019, accesat la 28.10.2021).
13 Tatiana Slama-Cazacu, Stratageme comunicaţionale şi manipularea, Iaşi, Polirom, 2000, p.95.
14 Luminița Roșca, Producția textului jurnalistic, Iași, Editura Polirom, 2004, p.181.



90

tei/conflictului”15 (trad. n). Astfel, comparațiile dintre spital-cimitir rămân vizibile 
în aproape 100 de ani de jurnalism: „Mizeria e priponită între două bariere: spita-
lul și țintirimul. Cel de-al doilea e parcă mai accesibil” (Brunea-Fox, Și spitalele, 
1927) sau „Emilia Crap spune că a simțit același lucru ca atunci când i s-a dat 
vestea că suferă de cancer: Ca și cum sunt aruncată direct la cimitir.” (Recorder, 
„Victimele colaterale ale războiului cu coronavirusul, 30.04.2020). Pe lângă aceste 
comparații, stilul articolelor cercetate este presărat cu metafore sugestive pentru 
un stadiu medical „bolnav”, văzut prin ochii jurnaliștilor: „După patru luni de 
pandemie, cadrele medicale din spitalele care îngrijesc pacienți cu coronavirus au 
ajuns la extenuare. Numărul bolnavilor crește de la o săptămână la alta, iar valul 
negaționiștilor se umflă în fiecare zi. Aceste două spirale împletite dau virusu-
lui puteri noi și pun presiune pe firavul sistem medical românesc. Pandemia ne-a 
găsit cu un mare deficit de personal în spitale, iar acum suntem pe cale să vedem 
rezultatele tragice ale acestui fenomen.” (Recorder, „Video. La capătul puterilor. 
Reportaj dintr-un spital COVID 19”, 13.07.2020). Fie că vorbim de o „spirală 
împletită” (reprezentată de melanjul dintre cei care nu cred în virus și starea spi-
talelor), fie că vedem sistemul sanitar ca „un schimb de otrăvuri”, aceste metafore 
întăresc ideea conform căreia discursul mediatic utilizează, frecvent, sensul cu-
vintelor și capacitatea limbii de a reda înțelesuri diferite și complexe16. Epitetele 
alese de reporteri provin dintr-o zonă a pesimismului și a recunoașterii fragilității 
și neputinței actuale: se vorbește despre „firavul sistem medical românesc”, dar și 
despre „pleduri uzate”, „experiență penibilă”, „condiții jalnice”, „moarte ieftină”, 
„rezultatele tragice”, „față pietrificată” – cele mai multe epitete sunt atribute nega-
tive alăturate unor stări emoționale sensibile sau unor obiecte din spațiile sanitare 
în degradare. În plus, și figuri ale insistenței sunt vizibile în texte, precum „moarte 
ieftină, înmormântare ieftină” – o epiforă cu un grad mare de sensibilizare, cu un 
aspect crescendo, sau repetiția unor termeni precum „tragic, criză, moarte, bol-
nav”. Jurnaliștii își pun, astfel, amprenta asupra unui text de presă, unui discurs ce 
absoarbe în interior evenimentul, oferind un sens dramatic realității.

Concluzii

În concluzie, putem afirma că, observând reportajele aduse în discuție, (re)
prezentările sistemului sanitar au adeseori, în media românească, o conotație ne-
gativă. În urma analizei, am identificat mai mulți factori care contribuie la imagi-
nea aceasta a tragicului și chiar, uneori, a dezastrului medical, printre care amin-
tim: aspectele lingvistice și stilistice ale textelor, preferința jurnaliștilor pentru o  

15 „The language of risk and blame is common to all articles, being strengthened by metaphors of 
war and strife” (trad.n.), Christine F. Walker, Struan W. Jacobs, art. cit., accesat la 28.10.2021.
16 „Problematica sensului este cea mai importantă componentă lingvistică a comunicării. În dis-
cursul mediatic, ea cunoaște mai multe forme de manifestare, cea mai vizibilă și cea mai ușor de 
decriptat aflându-se în sfera creării conotațiilor prin analogie sau alunecare de sens (invențiile 
semantice, metafora, comparația, metonimia, sinecdoca, personificarea, analogia)” afirma Lu-
minița Roșca, op. cit., p.180.
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anume tipologie a titlurilor, identificarea unor vinovați care au produs situația în-
grijorătoare, precum și ilustrarea, în final, a unei imagini nefavorabile a spitalului 
românesc. Acestea sunt doar o parte a radiografiei unui sistem esențial în orice 
stat, realizate de presă. Cercetarea noastră nu este una exhaustivă, făcând parte 
dintr-un studiu mai amplu, care va arăta cum: „Conținutul alarmant despre risc 
este mai frecvent decât conținutul liniștitor sau decât conținutul intermediar – cu 
excepția, poate, în situațiile de criză, când impulsul de a preveni panica pare să 
modereze reprezentarea/ imaginea” (trad.n.)17. Totuși, ca urmare a demersului de 
față, observația importantă rămâne cea recunoscută și în cuvintele jurnaliștilor: 
„Colapsul sistemului medical nu va avea o dată precisă și nu va fi anunțat la te-
levizor. Nu vom vedea imagini dramatice cu medici mergând transfigurați printre 
paturi și arătând cu degetul cine trăiește și cine moare. Colapsul înseamnă, de 
fapt, pacienți ținuți pe listele de așteptare, autorități spunând că se caută soluții, 
familii rămase într-un amestec de confuzie și neputință”18. Ceea ce regăsim în 
imaginea sistemului medical reliefată în jurnalismul de investigație demonstrea-
ză, astfel, că: până la colaps nu mai e decât un pas, iar acest fenomen va depăși 
imaginea mediatică și se va răsfrânge social, cu urmări definitorii pentru viitor. 
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