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ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НА ASTRAZENECA: НАШЕТО
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
ЗАЩО ТОВА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
Дейността ни е свързана със създаването и предоставянето на лечения, които се
грижат за здравето и осигуряват бъдещето на компанията, обществото като цяло и
нашата планета.
Визията и мисията ни да предоставяме дълготрайни ползи зависят от умението ни да
взимаме ежедневни решения, които подкрепят устойчивотото ни развитие като
компания, заслужаваща обществено доверие.

КАК ПОСТИГАМЕ ТОВА
Спазваме законите, правилата, кодексите, указанията и стандартите, които се отнасят
до всяка част от дейността ни, независимо от това къде се осъществява тя.


Ясно посочваме в своите ценности, политики и обучения, че спазването на
законите и етичните норми в работата ни е основна, неоспорима отговорност за
всички нас и за всеки, който действа от наше име.

Осъществяваме сериозен финансов, регулаторен и оперативен контрол.


Не толерираме измамата и ще предприемем всички разумни мерки, за да не
станем жертва на такава.



Достоверно и изчерпателно документираме своите бизнес решения и
съпътстващата ги обосновка.



Използваме системи за контрол, за да установяваме и управляваме риска и за
да постигнем устойчиви резултати.



Имаме изготвени планове за поддържане на процесите от критична значимост
в случаи на съществени събития.



Водим достоверна документация и архив.

Извършваме дейността си по природосъобразен начин.


Стремим се да намалим зависимостта си от и влиянието си върху природните
ресурси, както и да насърчаваме екологичната устойчивост.



Стремим се да намалим ефекта на нашите продукти върху околната среда, от
момента на тяхното откриване до излизането им от употреба.

Полагаме усилия да подобрим здравето и качеството на живот и да популяризираме
научната дейност.


Търсим начини да подобрим достъпа до здравеопазване и пациентски грижи,
които да отговарят на разнообразните нужди на пациента и неговото
семейство, както и да предоставим дългосрочни здравни ползи.



Правим безвъзмездни дарения и предоставяме друга помощ за научни,
образователни или благотворителни цели, за да подкрепим здравето и
здравеопазването, медицинското или научното образование, напредъка в
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медицинските или научните изследвания, както и помощта в случаи на
бедствия.


Стремим се да предпазим пациентите от опасностите, свързани с незаконната
търговия с лекарства, като работим с партньори по целия свят, за да я
преустановим.

