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14 czerwca 2021
List do członków o sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy
W ciągu ostatnich kilku tygodni znana firma zrobiła wiele hałasu na temat bezpieczeństwa
pracowników w systemach opieki zdrowotnej i zasugerowała, że zrobiono to głównie w związku z
działaniami wspieranymi przez przemysł produkujący urządzenia specjalne. Należy zauważyć, że już
dawno, na bardzo wczesnym etapie, wiele osób zastanawiało się nad kwestią narażenia na leki
niebezpieczne w miejscu pracy, nawet bez środków stymulujących ze strony firm. Każdy, kto
poważnie pracuje w tej dziedzinie, zdaje sobie sprawę, że daleko idące wyniki są oparte raczej na
szansie osiągnięcia zysku niż na rzeczywistości. Przynajmniej wiemy, że ESOP od początku swojego
istnienia w 2000 r. dba o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mimo to, w ostatnich latach podjęto próby
wprowadzenia w Unii Europejskiej bezsensownych regulacji, opartych na modelu amerykańskim i
zlokalizowanych tam interesach gospodarczych, z zastrzeżeniem, że głównie plastikowe urządzenia
mogą chronić ludzi przed niebezpieczeństwem. Udało nam się odkryć to podważanie części
Parlamentu Europejskiego wraz z zaangażowanymi eurodeputowanymi i opublikować niezależne
fakty oparte na dowodach. Grupa badawcza powołana przez Komisję Europejską (KE), w skład której
zaskakująco wchodziły osoby, które znajdowały się na liście płac oskarżanej firmy, była przez nas
krytycznie monitorowana i podjęliśmy wszelkie możliwe sposoby obrony przed tymi atakami.
Wyrażono to również w liście do KE z końca 2020 r..1
Na ponowny list z kwietnia 20212 do KE z prośbą o informacje na temat status quo udzielono zwięzłej
odpowiedzi z linkiem do opublikowanego raportu końcowego. Wysłaliśmy do EONS (ang. The
European Oncologu Nursing Society) i EAHP (ang. European Association of Hospital Pharmacists)
prośbę o wniesienie wspólnego pozwu przeciwko tej nienaukowej i niedemokratycznej metodzie oraz
zwrócenie uwagi, że propagowane tam wyniki, nie odzwierciedlają prawidłowo, ani przebiegu
dyskusji, ani wyników dyskusji. ESOP i EAHP przedstawiły już wspólne oświadczenie3.
Wiadomo już, że pojawiła się kolejna „łodź podwodna” z oskarżanej firmy o nowej nazwie i niestety
dowiedzieliśmy się, że w tej grupie nie znaleźli się farmaceuci z żadnej organizacji współpracującej z
ESOP i EAHP. Wiemy, że zawsze znajdą się ludzie, którzy za pieniądze złożą bezpodstawne
oświadczenia, ale jak wiadomo, to nie jest nasze stanowisko. Stawiamy na niezależność poprzez jasne
procesy, które można praktycznie zrozumieć poprzez „MASHA” i „Żółtą Rękę”.
Nie zawsze trzeba opisywać wszystko od „Wielkiego Wybuchu”, ale wydaje się, że w tym przypadku
jest to absolutnie konieczne, aby generować współpracę na rzecz wspólnych celów i jako obywatele
państw europejskich i całego świata zwracać uwagę wybieranych do niej organów, ilekroć
proponowane są bezsensowne działania, które jednak prowadzą tylko do grabieży budżetu ochrony
zdrowia.
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