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Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία Ευρωβουλευτή,
Έφτασε η στιγμή να αγωνιστoύμε για το δίκιο. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει συστήσει μια
Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, η οποία αναπτύσσει προτάσεις
σχετικά με την αναδιοργάνωση του πλαισίου για την ασφάλεια των συνθηκών εργασίας.
Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Επεξεργαζόμαστε τα Πρότυπα Ποιότητας για τις Ογκολογικές Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
(Quality Standard for Oncology Pharmacy Service - QuapoS) περισσότερο από 15 χρόνια
και τα έχουμε παρουσιάσει στο Λουξεμβούργο το 2001, το 2004 και το 2008, και έχουμε
ανταλλάξει απόψεις για το θέμα αυτό με αντιπροσώπους όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος με
σκοπό να αναδείξουμε τις ανάγκες αλλά και την ικανότητα των φαρμακοποιών που
ασχολούνται με τους ογκολογικούς ασθενείς (oncology pharmacists), να εγκαταστήσουν και
να αναπτύξουν συστήματα ορθής πρακτικής και ασφάλειας στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Ωστόσο παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα και το θέμα εξακολουθεί να είναι
ανοικτό, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η έρευνά μας σε 13 χώρες έδειξε ότι ο εξοπλισμός
ή οι τοπικές συνθήκες που καταγράφονται περιστασιακά δε μπορεί να αποτελούν τη μόνη
απάντηση. H Ευρωπαϊκή Ένωση Ογκολογικής Φαρμακευτικής (ESOP-Εuropean Society of
Oncology Pharmacy) ζητά από εσάς, ως εθνικούς αντιπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο, να
αναγνωρίσετε την αναγκαιότητα για την εξειδικευμένη πληροφόρηση, όπως αυτή που
παρέχουμε την τελευταία δεκαετία, προς εταιρείες, φαρμακεία (νοσοκομειακά και της
κοινότητας) και νοσοκομεία μέσω της χρήσης του συμβόλου “Υellow Hand” («Κίτρινο Γάντι»).
Ελπίζουμε ότι παρασκηνιακές πιέσεις από μία και μόνον εταιρεία δε θα μπορέσουν να
κάμψουν το ενδιαφέρον όλων εκείνων που ασχολούνται με το θέμα και προσπαθούν να
εγκαθιδρύσουν μια κοινή Ευρωπαϊκή παραδοχή για την ασφάλεια των συνθηκών εργασίας .
Ιδέες που προέρχονται από άλλες ηπείρους δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν αρνητικά την
πρόοδο στην Ευρώπη.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επικοινωνία και σε εθνικό επίπεδο μαζί με τους
αντιπροσώπους της χώρας σας στην ESOP.
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