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Писмо до членовете за ситуацията, свързана с 
безопасността на работното място 

 
През последните няколко седмици добре познатата базирана на индустрията (партия) вдигна 

много шум за безопасността на служителите в системата на здравеопазването и се предполага, че това е 
направено особено във връзка с мерките, поддържани от индустрията за производство на специални 
устройства. 

Трябва да се отбележи, че много хора се замислят по въпроса за излагането на опасни лекарства 
на работното място в много ранен етап, дори без индустриален стимул. Всеки, който работи сериозно в 
тази област е наясно, че далечните резултати се основават по-скоро на шанса за печалба, от колкото на 
реалността. Поне знаем, че ESOP се е ангажирал с безопасността на работното място от основаването си 
през 2000. Въпреки това през последните години се правят опити за въвеждане на безсмислени 
регулации в рамките на ЕС по модел на САЩ и икономическите интереси, локализирани там, с 
уговорката, че най-вече пластмасовите устройства могат да предпазят хората от опасност. Успяхме да 
разкрием това (подкопаване, подриване) на части от Европейския парламент, заедно с ангажирани 
евродепутати и публикувани доказателства базирани на независими факти. Изследователската група, 
извикана от ЕК, която съдържа изненадващо хора, които са били в финансови взаимоотношения с 
уличената компания, беше критично наблюдаван от нас и ние взехме всички възможни защитни мерки 
срещу тези атаки.  

Това беше изразено и в писмо до ЕК в края на 2020 г. (1) 
Подновеното писмо от април 2021 г. до ЕК с молба за информация относно статуквото беше 

отговорено лаконично с линка към публикувания окончателен доклад. (2) 
Изпратихме искане до EONS и EAHP да предприемат съвместни действия срещу този ненаучен 

и недемократичен метод и да се посочи, че резултатите, разпространявани там, не отразяват правилно 
нито посоката на дискусията, нито резултатите от дискусията. ESOP и EAHP вече представиха своите 
съвместно изявление. (3) 
 Известно е, че се появи друга („подводница“, „подводен камък“) от уличената компания с ново 
име и за съжаление трябваше да разберем, че тази група не включва фармацевти от никоя организация, 
работеща съвместно с ESOP и EAHP.  Известно ни е, че винаги ще има хора, които ще правят 
неоснователни изявления за пари. Но както знаете, това не е нашата позиция. Ние разчитаме на 
независимост през ясен процес, който може да бъде практически разбран чрез "MASHA" и "Жълта ръка". 

Не винаги е необходимо да се описва всичко от Големия взрив, но изглежда в този случай това е 
така абсолютно необходимо, за да се генерира сътрудничество за общи цели и като граждани на 
Европейските държави и по целия свят, за да привлекат вниманието на избраните органи към него, 
когато се предлагат безсмислени мерки, които обаче водят само до ограбване на бюджета за 
здравеопазване. 
 

1 Писмо от ESOP до ЕК, 26 октомври 2020 г. 
2 Писмо от ESOP до ЕО, 7 април 2021 г. 
3 Писмо от ESOP / EAHP до ЕО, 3 юни 2021 г. 
 

До всички онкологични фармацевти 
и всички членове на ESOP  
 

https://esop.li/wp-content/uploads/2020/10/ESOP_request_to_European_Commission_Oct2020.pdf
https://esop.li/wp-content/uploads/2021/06/letter-EC-cowi-2021.pdf
https://esop.li/wp-content/uploads/2021/06/Final_Letter_for_EC-esop-eahp-1.pdf

