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14 de junho de 2021
Carta aos membros acerca da segurança no local de trabalho
Nas últimas semanas, os reconhecidos funcionários da indústria dos sistemas de saúde têm feito algum “barulho”
em relação ao tema da segurança dos trabalhadores nos sistemas de saúde, sugerindo que o trabalho nesta área
seja desenvolvido em colaboração com as medidas apoiadas pela indústria fabricante de certos dispositivos.
Deve considerar-se que muitas pessoas pensam na questão da exposição a medicamentos perigosos no local de
trabalho numa fase inicial, mesmo sem qualquer estímulo da indústria. Todos os que trabalham seriamente nesta
área estão conscientes de que os resultados rebuscados apresentados se baseiam mais na possibilidade do lucro
do que na realidade.
Sabemos pelo menos que, desde a sua fundação, em 2000, a ESOP está empenhada em promover a segurança no
local de trabalho. Contudo, nos últimos anos têm existido tentativas de introdução de regulamentos na EU sem
nexo, baseados no modelo dos EUA e nos seus interesses económicos, promovendo a teoria de que são
principalmente os dispositivos de plástico que podem proteger as pessoas dos perigos. Conseguimos descobrir
esta fraqueza de uma parte do Parlamento da UE em conjunto com eurodeputados empenhados e foram
publicados factos independentes baseados em evidências. O grupo de investigação convocado pela CE, que
surpreendentemente era composto por pessoas que constavam nas folhas de pagamento da empresa
incriminada, foi monitorizado de forma crítica por nós e tomámos todas as medidas de defesa possíveis contra
estes ataques.
Este facto também foi expresso numa carta dirigida à CE no final de 20201.
Na carta reenviada em abril de 20212 à CE com um pedido de informações sobre o ponto de situação, obteve-se
uma resposta sucinta com um link para o relatório final publicado.
Enviámos um pedido à EONS e à EAHP no sentido de interpor uma ação conjunta contra este método não
científico e antidemocrático e de destacar que os resultados divulgados não refletem corretamente nem o fluxo
nem os resultados da discussão. A ESOP e a EAHP já apresentaram a sua declaração conjunta3.
É sabido que apareceu mais um “submarino" da empresa incriminada com um novo nome e lamentavelmente
descobrimos que este grupo não inclui nenhum farmacêutico de organizações que trabalhem com a ESOP e com
a EAHP. Existirão sempre pessoas que não se importam de fazer declarações sem fundamento a troco de dinheiro.
Mas, como sabem, não é essa a nossa forma de estar. Contamos ser independentes através de processos que
podem ser facilmente aplicáveis na prática como o "MASHA" e a "Yellow Hand".
Nem sempre é necessário descrever tudo desde o Big Bang, mas neste caso parece ser absolutamente necessário,
para gerar cooperação entre todos os cidadãos europeus e de todo o mundo, de forma a chamar a atenção para
as medidas propostas que apenas conduzem ao desgaste do orçamento de saúde.
1 - Carta da ESOP à CE, 26 de outubro de 2020
2 - Carta da ESOP à CE, 7 de abril de 2021
3 - Carta da ESOP/EAHP à CE, 3 de junho de 2021
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