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21st September 2016 
 

 
Caro membro do parlamento, 
 
 Chegou a hora de lutar pelo direito. O Parlamento Europeu instalou uma Comissão de 
Emprego e dos Assuntos Sociais que desenvolve propostas sobre a reorganização para a 
segurança em condições de trabalho. Congratulamo-nos pela atuação da EU neste sentido. 
 
Temos vindo a discutir os Padrões da Qualidade dos Serviços Farmacêuticos Oncológicos 
(QuapoS) desde há 15 anos. No Luxemburgo em 2001, 2004 e 2008 temos trocámos 
opiniões entre nós e reunimos com representantes políticos, nomeadamente com 
Comissários Europeus da Saúde, de forma a mostrar não só as necessidades dos Serviços 
Farmacêuticos Oncológicos, como também a capacidade que os Farmacêuticos 
Oncológicos possuem em instalar um sistema de aumento das condições de segurança, 
qualidade e saúde ocupacional decorrentes da manipulação com medicamentos citotóxicos.  
 
Existem atualmente várias questões em aberto e o trabalho ainda não se encontra 
terminado. O nosso projeto de investigação que decorre em 13 países, tem demonstrado 
que as respostas para as nossas questões não poderão só ser devidas à utilização de 
equipamento adequado ou circunstancias locais de utilização destes medicamentos. A 
ESOP está neste momento a solicitar-lhe, como representante de um país no Parlamento 
Europeu, que reconheça a necessidade da utilização obrigatória da “Yellow Hand” como a 
única informação demonstrativa da existência de medicamentos citotóxicos, tal como temos 
providenciado há 10 anos juntos das companhias farmacêuticas, farmácias e hospitais.  
   
Esperamos que algumas atividades de lobby de uma única empresa, não venham perturbar 
o interesse de todas pessoas interessadas na instalação de um consenso Europeu nesta 
área de vital importância. As ideias utilizadas noutros continentes não devem suprimir o 
progresso na Europa. Estamos disponíveis para comunicar a nível nacional sempre que 
entenderem, com o nosso representante nacional da ESOP. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
Nuno Vilaça Marques   and    Klaus Meier 
 

ESOP Delegate from Portugal       President ESOP 
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