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2021. gada 14.jūnijā 
 
Vēstule dalībniekiem par situāciju darba drošības jomā 
 
Pēdējo nedēļu laikā plaši pazīstamā nozarē balstīta partija paveica daudz veselības aprūpes darbinieku 
drošības ziņā un tas uzvedina uz domām, ka šie darbi tika darīti jo īpaši saistībā ar slēgto zāļu pārneses 
sistēmu ražošanas nozari. 
Jāatzīmē, ka daudzi cilvēki domāja par bīstamo zāļu iedarbības uz cilvēkiem darba vietā ļoti agrīnā 
etapā, pat bez jebkāda rūpnieciska stimula. Visi, kas strādā nopietni šajā jomā zina, ka tālu meklētie 
rezultāti ir balstīti vairāk uz nopelnīšanas iespēju, nevis uz realitāti. Mēs zinām, ka Eiropas 
onkoloģijas farmaceitu biedrība (ESOP) ir apņēmusies gādāt par drošību darba vietā kopš tās 
dibināšanas 2000. gadā. Neskatoties uz to, pēdējos gados ir mēģināts ieviest bezjēdzīgus noteikumus, 
balstoties uz ASV modeli un tur lokalizētajām ekonomiskajām interesēm, ar nosacījumu, ka 
galvenokārt plastmasas ierīces var pasargāt cilvēkus no zāļu toksicitātes. Mēs varējām atklāt šo 
graujošo ietekmi uz Eiropas Parlamentu kopā ar apņēmīgiem šī parlamenta deputātiem. Eiropas 
Komisijas (EK) sasauktā pētniecības grupa, kurā pārsteidzamā kārtā nokļuva cilvēki, kam maksāja 
attiecīgas nozares kompānijas, bija kritiski vērota no mūsu puses un mēs nodrošinājām visu iespējamo 
aizsardzību pret šo uzbrukumu. 
Šis arī bija izklāstīts vēstulē EK 2020. gada beigās1. 
Atjaunota un atkārtota vēstule EK 2021. gada aprīlī2 ar pieprasījumu pēc informācijas par statusu bija 
atbildēta īsi un ar pielikto saiti uz oficiālo gala ziņojumu. 
Mēs aizsūtījām pieprasījumu Eiropas onkoloģijas māsu biedrībai (EONS) un Eiropas slimnīcas 
farmaceitu asociācijai (EAHP), lai rīkoties kopīgi pret šo nezinātisku un nedemokrātisku metodi un 
norādīt, ka rezultāti bija propagandas ietekmēti un attēlo vairāk diskusijas gaitu, nevis diskusijas 
rezultātus. ESOP un EAHP šobrīd jau vienojušies par savu kopīgo paziņojumu3. 
Ir zināms, ka ir parādījusies vēl viena apsūdzētā uzņēmuma „zemūdene” ar jaunu nosaukumu un 
mums diemžēl bija jānoskaidro, ka šajā grupā nebija neviena farmaceita, kas piederētu jebkurai 
organizācijai, kas sadarbojas ar ESOP un EAHP. Mēs zinām, ka vienmēr būs cilvēki, ka izteiks 
nepamatotus apgalvojumus par naudu. Bet, kā jūs zināt, tā nav mūsu pozīcija. Mēs paļaujamies uz 
neatkarību un caurspīdīgiem skaidriem procesiem, kas ir saprotami ar „MASHA” un „YELLOW 
HAND” projektiem. 
Ne vienmēr ir nepieciešams aprakstīt visu, sākot ar „Lielo sprādzienu”, bet šķiet, ka šajā gadījumā tas 
ir absolūti nepieciešams, lai radītu sadarbību kopēju mēŗķu sasniegšanai un kā pilsoņiem no Eiropas 
un citām pasaules valstīm pievērstu ievēlēto partiju uzmanību tam, cik bezjēdzīgi tiek tērēts veselības 
aprūpes budžets bezjēdzīgiem pasākumiem. 
 

1 ESOP vēstule EK 2020. gada 26. oktobrī 
2 ESOP vēstule 2021. gada 7.aprīlī 
3 ESOP/EAHP vēstule EK 2021. gada 3. jūnijā 
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