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14. června 2021
Dopis členům ohledně situace kolem bezpečnosti na pracovišti
Dobře známá skupina spojená s průmyslem rozvířila v minulých týdnech situaci ohledně bezpečnosti
zaměstnanců ve zdravotnictví a to především ve spojení s opatřeními, jejichž zavedení podporují
průmyslové skupiny vyrábějící speciální prostředky.
Je zapotřebí zmínit, že na otázku expozice nebezpečným látkám na pracovišti myslelo již mnoho lidí, a
to i dávno předtím, než se objevily podněty ze strany průmyslu. Každý, kdo se tímto vážně zabývá, ví,
že výsledky této skupiny jsou poněkud přitažené za vlasy a motivované spíš vidinou zisku než
skutečností. Přinejmenším víme to, že ESOP se plně věnuje bezpečnosti na pracovišti již od svého
založení v roce 2000. V posledních letech se nicméně objevily pokusy zavést v EU nesmyslné
regulace založené na americkém modelu a ekonomických zájmech amerických společností a
spočívající v myšlence, že jsou to především drobné prostředky z plastu, které ochrání lidi před
rizikem. Tyto záškodnické zájmy a jejich vazby na některé poslance Evropského parlamentu byly včas
odhaleny a ve spolupráci s některými poslanci byla zveřejněna fakta založená na důkazech. Činnost
výzkumné skupiny, kterou vytvořila Evropské komise, a mezi jejímiž členy je překvapivě mnoho lidí,
které platí zainteresované společnosti, jsme pečlivě monitorovali a využili jsme každou příležitost
bránit se těmto útokům.
Tenhle postoj jsme vyjádřili v dopisu Evropské komisi koncem roku 2020.1
Dalším dopisem jsme v dubnu 20212 požádali komisi o informace, jaká je vlastně současná situace, a
dočkali jsme se pouze stručné odpovědi odkazující na dříve zveřejněnou závěrečnou zprávu.
Požádali jsme o spolupráci EONS (European Oncology Nursing Society) a EAHP (European
Association of Hospital Pharmacists), aby se připojili k boji proti těmto nevědeckým a
nedemokratickým metodám a společně poukázali na to, že skupinou publikované výsledky nereflektují
ani průběh ani výsledky diskuse, která ve skupině probíhala. ESOP a EAHP již vydaly společné
prohlášení k této situaci.3
Je známo, že se objevilo další „torpédo“ ze strany zainteresovaného výrobce, s novým jménem a
bohužel bez toho že by do své činnosti zahrnula farmaceuty z organizací, které spolupracují s ESOP
nebo EAHP. Je jasné, že vždy budou existovat lidé ochotní za peníze poskytnout prohlášení, která se
nezakládají na skutečnostech. Ale, jak víte, tohle není náš případ. Spoléháme se na nezávislost, jasně
definované a snadno srozumitelné procesy, jak je projekt „MASHA“ nebo politika varovného
označování symbolem žluté ruky (Yellow Hand). Není vždy nutné popisovat vše od úplného začátku,
ale v tomto případě se to zdá být zcela nezbytné. Jen tak můžeme spustit spolupráci vedoucí ke
společným cílům a jako občané evropských i neevropských států upoutat pozornost volených zástupců
k tomu, jak nesmyslná opatření se navrhují a jejichž jediným cílem je nakonec jen čerpání ze
zdravotnických rozpočtů.
1 Dopis ESOP Evropské komisi z 26.10.2020
2 Dopis ESOP Evropské komisi z 7.4.2021
3 Dopis ESOP a EAHP Evropské komisi z 3.6.2021
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