
 

President: Klaus Meier (Germany); Co-President: Alain Astier (France); Vice-Presidents Ewelina Korczowska (Poland), 
Mirjam Crul (The Netherlands), Ahmet Sami Bosnak (Turkey), Christophe Bardin (France); Secretary:  

Roman Gonec (Czech Republic); Treasurer: Camille Groos (Luxembourg)  
 

Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg: F8987 

Membershipservice c/o DGOP e.V., Veritaskai 6, 21079 Hamburg, Germany 
E-Mail: membershipservice@esop.li, Fax: +49 (40) 466 500 100 

EU-Transparencyregister : https://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
 

ESOP c/o DGOP e.V. , Veritaskai 6, 21079 Hamburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

június 14. 2021 
Levél a tagoknak a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos helyzetről 
 
Az elmúlt hetekben a jól ismert ipari kötődésű társaság bejelentése nagy port kavart az egészségügyi 
dolgozók biztonságával kapcsolatban, ez különösen a speciális eszközöket gyártó cégek által 
támogatott intézkedésekkel kapcsolatban történt. Meg kell jegyezni, hogy a veszélyes gyógyszereknek 
való munkahelyi kitettség kérdésére sokan már nagyon korán, ipari ösztönzés nélkül is, gondoltak. 
Mindenki, aki komolyan dolgozik ezen a területen, tisztában van azzal, hogy az eltúlzott eredmények 
inkább a profit lehetőségén, mint a valóságon alapulnak. 
Legalább azt tudjuk, hogy az ESOP 2000-es alapítása óta elkötelezett a munkahelyi biztonság mellett. 
Ennek ellenére az elmúlt években értelmetlen szabályozást próbáltak bevezetni az EU-n belül, az USA 
mintájára és az ottani gazdasági érdekek alapján, előnyben részesítve a többnyire műanyag 
eszközöket, állítva, hogy ezek alkalmasak arra, hogy megvédjék az embereket a veszélytől. Sikerült 
lelepleznünk az EU Parlament egyes részeit és elkötelezett európai parlamenti képviselőkkel együtt 
bizonyítékokon alapuló független tényeket közzé tennünk. Az EB által összehívott kutatócsoportot, 
amelyben meglepő módon olyan emberek voltak, akik az inkriminált cég fizetési listáján szerepeltek, 
kritikusan monitoroztuk, és minden lehetséges védekezést megtettünk ezekkel a támadásokkal 
szemben. 
Ezt egy levélben az EB elé tártuk 2020 végén1.  
2021 áprilisában az EB-hez intézett újabb levelünkre, amelyben tájékoztatást kértünk a jelenlegi 
helyzetről, dióhéjban a közzétett összefoglaló linkjével válaszoltak2. 
Felkérést küldtünk az EONS-nak és az EAHP-nek, hogy közösen lépjenek fel e tudománytalan és 
antidemokratikus módszer ellen, és mutassanak rá, hogy az ott propagált eredmények nem tükrözik 
helyesen sem a vita menetét, sem a vita eredményeit. Az ESOP és az EAHP valódi közös nyilatkozatot 
mutatott fel3. 
Ismeretes, hogy az inkriminált cég egy másik, új névvel ellátott "tengeralattjárója" is előkerült, és 
sajnálattal kellett megtudnunk, hogy ebben a csoportban nem volt egyetlen, az ESOP-pal és az EAHP-
vel együttműködő szervezet gyógyszerésze sem. Tudjuk, hogy mindig lesznek olyanok, akik pénzért 
alaptalan állításokat tesznek. De mint tudják, mi nem ilyenek vagyunk. Mi a függetlenségre 
támaszkodunk átlátható folyamatokon keresztül, mint amilyen a "MASHA" és a "Yellow hand" 
amelyek segítségével a gyakorlatban is érthetővé válik. 
Nem mindig szükséges mindent leírni a Nagy Bummtól, de úgy tűnik, hogy ebben az esetben ez 
feltétlenül szükséges, azért hogy együttműködést generáljunk a közös célok érdekében, és mint az 
Európai Unió és az egész világ polgárai, felhívjuk a választott testületek figyelmét, amikor értelmetlen 
intézkedéseket javasolnak, amelyek azonban csak az egészségügyi költségvetés kifosztásához 
vezetnek. 
 

1 Az ESOP levele az Európai Bizottságnak, 2020. október 26. 
2 Az ESOP levele az Európai Bizottságnak, 2021. április 7. 
3Az ESOP/EAHP levele az EB-nek, 2021. június 3. 
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