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ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НА ASTRAZENECA: НАШАТА
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
ЗАЩО ТОВА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
Науката е в основата на всичко, което правим; тя е движещата сила за дейността и
ценностите ни. Ние разширяваме границите на научното познание, за да създаваме
иновации, които повлияват на и подпомагат здравето.
Чрез водещата си позиция в научните изследвания подобряваме живота на
пациентите по света.

КАК ПОСТИГАМЕ ТОВА
Провеждаме иновативна изследователска, развойна и производствена дейност,
съобразена с най-високите стандарти за етичност и почтеност, независимо от това
къде се осъществява тя. Спазваме законите, правилата, кодексите, указанията и
стандартите за добра практика, свързани с безопасността, качеството,
изследователската дейност и биоетиката, за да осъществим дейност, която е не само
законово, но и етично обоснована.


Посветили сме се на безопасността на пациентите и поддържаме контрол,
който осигурява безопасността, ефикасността и качеството на нашите продукти
през целия им жизнен цикъл.



Идентифицираме, докладваме и насочваме усилията си върху проблеми,
засягащи хора, продукти и процеси, в това число нежелани събития, с цел
изготвяне на точни профили на безопасност.



Използваме актуални процедури за взимане на информирано съгласие и
защитаваме личните данни.



Създаваме клинични програми, с които да увеличим потенциалните ползи за
предвидената популация от пациенти, като намаляваме рисковете.



Подкрепяме такива принципи като Декларацията от Хелзинки и Конвенцията за
биологичното разнообразие и спазваме Протокола от Нагоя.



Провеждаме изследвания с човешки биологични проби, в това число, по
изключение, със стволови клетки от човешки ембриони и други тъкани от плода
с цел да разширим познанията за заболяванията, да подобрим възможностите
за диагностициране и да създадем нови лечения.



Усърдни сме по отношение на безопасното използване и ограничаване на
разпространението на генетично модифицирани материали, в това число
човешки и животински клетки, животни и други организми.



Внимателно планираме използването от наша страна на животни за
изследвания и прилагаме единен глобален стандарт. Прилагаме принципа на
заместване, намаляване и подобряване на тестовете при животни и сме
открити по отношение на нашата работа. Не използваме човекоподобни
маймуни или примати, заловени в природата.

Своевременно регистрираме клиничните си проучвания и проучванията чрез
наблюдение, представяме резултатите от проучванията в уебсайтове за оповестяване
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и добросъвестно се стремим да публикуваме резултатите си в списания с
професионални рецензенти с цел демонстриране на прозрачност.


Публикуваме резултатите от нашите изпитвания, дори и ако са неблагоприятни
за нас.



Спазваме правилата за Добра практика при публикуване и препоръките на
Международния комитет на редакторите на медицински издания (ICMJE), за да
споделяме обективна, значима научна информация относно нашите
проучвания, без да правим компромиси с интелектуалната си собственост.

Подкрепяме научните изследвания на външни спонсори с цел развитие на науката и
за да допринесем за разработването на по-добри лекарства за пациентите, а не с цел
реклама на продуктите ни.
Считаме, че сме отговорни за качеството и начина на провеждане на научната
дейност, извършена от наше име от трети страни.

