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14. junij 2021 
 
Pismo članom o razmerah v zvezi z varnostjo na delovnem mestu  
 
V preteklih nekaj tednih se je znani predstavnik industrije zavzel za varnost zaposlenih pri delu v 
zdravstvenih sistemih, in predlagal uvedbo posebnih ukrepov, ki so povezani s proizvodnjo posebnih 
naprav.   
Na tem mestu je potrebno poudariti, da je bila tematika obravnavana s strani velikega števila 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z izpostavljenostjo nevarnim snovem, že v začetnih fazah, čeprav brez 
podpore farmacevtske industrije. Vsakdo, ki resno dela na tem področju se zaveda, da se namišljeni 
rezultati nanašajo na možnost dobička in ne na realno situacijo, s katero se srečujemo. ESOP se je 
zavzemal za varnost na delovnem mestu že vse od ustanovitve, leta 2000. Kljub temu se je v zadnjem 
času v EU poskušalo uvesti nesmiselne prepise po ameriškem vzoru in tam lokaliziranimi ekonomskimi 
interesi, s predpostavko, da zdravje delavcev lahko zaščitijo le plastične naprave.  
Na srečo smo lahko odkrili spodkopavanja delov parlamenta EU, s pomočjo zavezanih poslancev 
evropskega parlamenta ter objavili neodvisna dejstva, ki temeljijo na dokazih. Raziskovalna skupina, 
sklicana s strani evropske komisije, ki je vsebovala ljudi na plačilni listi omenjenega predstavnika 
industrije, je bila z naše strani temeljito spremljana, prav tako smo se zavarovali pred temi napadi.  
To je bilo tudi izraženo v pismu evropski komisiji konec leta 20201.  
V obnovljenem pismu iz aprila 20212, ki je bilo naslovljeno na evropsko komisijo, smo zahtevali 
informacije o obstoječem stanju na tem področju, vendar smo prejeli jedrnat odgovor s povezavo do 
končnega poročila. Obrnili smo se na EONS in EAHP, s prošnjo, da se združimo v boju proti tej 
neznanstveni in nedemokratični metodi ter opozorimo, da rezultati, ki so bili objavljeni ne odražajo niti 
poteka razprave, niti njenih rezultatov. ESOP in EHAP sta objavila združeno izjavo3 3. junija 2021.  
Znano je, da se je na novo pojavilo podjetje, z novim imenom, ki pa spada pod omenjeno družbo, in na 
žalost smo ponovno morali ugotoviti, da skupina ni vsebovala nobenega farmacevta, ki sodeluje z ESOP 
in EAHP. Zavedamo se, da bodo vedno našli ljudje, ki bodo za denar pripravljeni narediti vse. Vendar, 
kot veste, to ni naše stališče. Mi se zanašamo na neodvisnost z jasnimi postopki, ki jih je mogoče 
praktično razumeti, skozi projekte, kot sta »MASHA« in »Rumena roka«.  
Ni treba vedno opisovati vsega od velikega poka, toda zdi se, da je v tem primeru to nujno potrebno, da 
se vzpostavi sodelovanje za skupne cilje in kot državljani evropskih držav in držav drugod po svetu 
opozorimo kadar so predlagani nesmiselni ukrepi, ki pa vodijo le v ropanje zdravstvenega proračuna. 
 

1 Pismo ESOP-a evropski komisiji, 26. oktober 2020 
2  Pismo ESOP-a evropski komisiji, 7. april 2021 
3  Pismo ESOP-a/EAHP evropski komisiji, 3. junij 2021 
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