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Scrisoare catre membrii cu privire la siguranta la locul de munca
In ultimele saptamani binecunoscutul domeniu industrial a creat multa agitatie in ceea ce priveste siguranta la
locul de munca in randul angajatilor din sistemul de sanatate si a sugerat ca aceasta siguranta se datoreaza in
mare parte industriei producatoare de dispositive medicale si a masurilor de siguranta pe care acestea le asigura.
Un accent important trebuie pus pe faptul ca multi oameni si-au pus problema expunerii angajatilor la
substantele cu risc la locul de munca inca din stadii incipiente, chiar inainte de a exista stimuli imdustriali. Toti
cei care lucreaza serios si riguros in acest domeniu sunt constienti ca aceste rezultate sunt exagerate si sunt
bazate mai degraba pe sansa de profit decat pe realitate.
Cel putin stim ca principala preocupare a ESOP inca de la infiintarea din anul 2000 a fost promovarea sigurantei
la locul de munca. Cu toate acestea, in ultimii ani s-a incercat introducerea la nivel European a unor reglementari
fara sens bazate pe modelul American si pe interesele economice de acolo, cu mentiunile conform carora
dispozitivele medicale din plastic pot proteja personalul medical de pericolele pe care le aduce manipularea
substantelor cu risc crescut. Am reusit sa descoperim aceasta subminare a unor parti din Parlamentul European
impreuna cu membrii dedicati ai Parlamentului European si sa publicam dovezi bazate pe fapte independente.
Grupul de cercetatori desemnat de catre Comisia Europeana, care in mod surprinzator cuprindea oameni care
erau angajati ai companiei incriminatoare, a fost monitorizat indeaproape de catre noi si ne-am aparat cu toate
armele posibile impotriva acestor atacuri. Acest lucru a fost exprimat printr-o scrisoare catre Comisia Europeana
la sfarsitul anului 20201.
Printr-o scrisoare reinnoita din Aprilie 20212 catre Comisia Europeana prin care se cereau informatii legate de
statusul actiunii s-a raspuns foarte succint printr-un link ce conducea la raportul final publicat. Am trimis o
solicitare catre EONS (European Oncology Nursing Society) si EAHP (European Association of Hospital
Pharmacists) sa se implice si sa aduca o actiune comuna impotriva acestei metode nestiintifice si nedemocratice
si sa sublinieze faptul ca rezultatele propagate acolo nu reflecta corect nici cursul discutiei si nici rezultatele
discutiei. EONS si EAHP au prezentat deja actiunea lor comuna3.
Este cunoscut faptul ca un alt “submarin” al companiei incriminate a fost creat sub un alt nume si in mod
regretabil am aflat faptul ca acest grup nu continea niciun farmacist membru al vreunei organizatii affiliate
ESOP sau EAHP. Stim ca mereu vor fi oameni care vor face afirmatii nefondate pentru bani. Dar, asa cum stiti,
acest lucru nu ne caracterizeaza pe noi. Ne bazam pe independenta studiului clar definit si care poate fi vazut si
inteles prin proiectele “MASHA” si “Yellow Hand”.
Nu este intotdeauna necesar sa explicam totul incepand de la Big Bang, dar se pare ca in acest caz este absolut
necesar, in vederea generarii unei cooperari pentru obiective comune si, ca cetateni ai statelor Europene si din
intreaga lume, pentru a atrage atentia organelor alese asupra acestor obiective ori de cate ori masurile propuse
sunt lipsite de sens, fapt care duce numai la jefuirea bugetului sistemului de sanatate.
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