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„GRINDEKS” UN
KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS

PRINCIPI
Korporatīvā sociālā atbildība ir farmācijas uzņēmuma „Grindeks” viens no svarīgākajiem
darbības pamatprincipiem, un jau no uzņēmuma darbības pirmsākumiem šiem jautājumiem
tiek pievērsta īpaša uzmanība. Dialogs ar sabiedrību, rūpes par pacientu, augstas prasības pret
kvalitāti ikvienā uzņēmuma darbības jomā, ētika biznesā, saudzīga attieksme pret dabu un
darba aizsardzības sfēra ir jomas, kas nepārtraukti tiek pilnveidotas.
Kopš 2011. gada „Grindeks” Korporatīvās sociālās atbildības stratēģija tiek īstenota piecos
galvenajos virzienos:

PACIENTS

SABIEDRĪBA

DARBINIEKS

BIZNESA VIDE

KVALITĀTE UN
VIDES AIZSARDZĪBA

2001. gadā, kad Latvijas valsts pievienojās ANO Globālā līguma kustībai, „Grindeks” bija viens no
pirmajiem uzņēmumiem, kas iesaistījās šajā kustībā. Joprojām „Grindeks” korporatīvās sociālās
atbildības nostādnes balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā līguma desmit
pamatprincipiem, kas sevī ietver vispārējo cilvēktiesību, darba tiesību, apkārtējās vides
aizsardzības un pretkorupcijas uzņēmējdarbībā principus. Kopš „Grindeks” pievienošanās ANO
Globālajam līgumam ir pagājuši vairāk nekā desmit gadu un šajā laikā uzņēmums ik gadu ir
centies īstenot un attīstīt labas korporatīvās pārvaldības praksi un sociāli atbildīgu rīcību,
veicināt augstākus biznesa prakses standartus Latvijā un globāli, tādējādi gādājot par sakārtotu
un ētiski pieņemamu biznesa vidi, pilnveidojoties un mācoties citam no cita, un rūpējoties par
vispusīgu sabiedrības attīstību.
Pievienojoties ANO Globālajam līgumam un apņemoties ievērot tā pamatprincipus, „Grindeks”
sadarbojas ar ANO aģentūrām, arodbiedrībām un nevalstiskajām organizācijām, kas ir
iesaistījušās cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jautājumu
risināšanā.
„Grindeks” biznesa filozofija ir ciešā sasaistē ar uzņēmuma vīziju, misiju un vērtībām. Uzņēmuma
koncernā ietilpst četri meitas uzņēmumi, un pārstāvniecības ir atvērtas 13 valstīs. Ik gadu
„Grindeks” sadarbojas ar partneriem un klientiem aptuveni 60 pasaules valstīs. Korporatīvās
sociālās atbildības nostādnes un uzņēmuma ētikas principi ir saistoši visiem koncerna
darbiniekiem ikvienā valstī un reģionā, kurā pārstāvēts zāļu ražotājs„Grindeks”.

„GRINDEKS”
BIZNESA
FILOZOFIJA IR
CIEŠĀ SASAISTĒ AR
UZŅĒMUMA
VĪZIJU, MISIJU
UN VĒRTĪBĀM

PACIENTS
Viens no „Grindeks” virzieniem Korporatīvās sociālās atbildības jomā ir PACIENTS.
Šī virziena galvenie uzstādījumi ir:

PACIENTU DROŠĪBA

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANA UN IZGLĪTOŠANA

DIALOGS AR VESELĪBAS
APRŪPES SPECIĀLISTIEM

Pacients ir „Grindeks” darbības priekšplānā, tāpēc viņa veselības un drošības jautājumi
uzņēmumam ir prioritāri. Uzņēmumā sekmīgi darbojas Zāļu blakusparādību uzraudzības
sistēma (farmakovigilance), kas ir saistoša visām valstīm, kur tiek reģistrētas un izplatītas
„Grindeks” ražotās zāles.

PACIENTU
VESELĪBAS UN
DROŠĪBAS
JAUTĀJUMI
UZŅĒMUMAM
IR PRIORITĀRI

Zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas pamatuzdevums ir savlaicīgi novērst iespējamus
pacientu riskus, ka arī atklāt līdz šim nezināmus efektus - gan pozitīvus, gan negatīvus. Zāļu
blakusparādību uzraudzībā „Grindeks” vadās pēc striktiem Eiropas Savienības standartiem jeb
„Labas zāļu blakusparādību uzraudzības prakses”, ka arī pēc nacionāliem likumiem valstīs, kur
zāles tiek realizētas. Dati par zāļu iedarbību, blakusparādībām, ka arī mijiedarbībām,
neefektivitāti, neparastiem efektiem, ko ziņo veselības aprūpes speciālisti vai paši zāļu lietotāji,
tiek apkopoti, pārbaudīti un izvērtēti. Visas būtiskās blakusparādības tiek paziņotas
kompetentām iestādēm, riski – izvērtēti.
2013. gadā trīs „Grindeks” darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju Prāgā, Čehijā „Pharminvent
Da Vinci” projektā, prakses laikā apgūstot jaunus procesus ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.
2013. gada beigās un 2014. gada sākumā „Grindeks” medikamentu blakusparādību uzraudzības
sistēmu inspicēja Latvijas Zāļu valsts aģentūra.
Ikviens sabiedrības loceklis vai ārstniecības profesionālis nepieciešamības gadījumā
nepastarpināti var ziņot par blakusparādībām vai nevēlamajiem efektiem saistībā ar „Grindeks”
ražotajiem medikamentiem, aizpildot zāļu blakusparādību ziņojumu uzņēmuma korporatīvās
mājaslapas Grindeks.lv pastāvīgajā sadaļā„Blakusparādību uzraudzība”.
„Grindeks”, veicot zinātniskos un klīniskos pētījumus, stingri ievēro ētikas pamatprincipus un
vadās pēc „Labas klīniskās prakses” un„Labas laboratoriju prakses standartiem”. Pētījumus, kuros
iesaistīti cilvēki, uzņēmums veic atbilstoši Helsinku deklarācijai, kas nosaka medicīnisko
pētījumu ētikas pamatprincipus. Pētījumu rezultāti tiek publiskoti precīzi, atbilstoši ētiskas
ziņošanas vadlīnijām.
„Grindeks” aktīvi iesaistās dažādos sabiedrības veselības veicināšanas un izglītošanas projektos,
kā arī atbalsta pasākumus, kas vienkopus pulcē veselības aprūpes speciālistus. Kā godprātīgs
zāļu ražotājs „Grindeks” apzinās savu misiju un neatsveramo lomu pacientu veselības
saglabāšanā, tomēr vienlaicīgi arī uzskata, ka par farmaceitiskās veselības aprūpes rezultātu
līdzatbildīgs ir ikviens ārstniecības un veselības aprūpes procesā iesaistītais - sākot ar farmācijas
nozares valsts politikas veidotāja līdz pacientam, sevī ietverot arī zāļu ražotājus, lieltirgotavas,
aptiekas un farmaceitus, neaizmirstot arī par ārstiem.

PĒTĪJUMOS
IESAISTĪTĀ
PACIENTA
VESELĪBA IR
PRIEKŠPLĀNĀ,
TIKAI PĒC TAM
ZINĀTNES UN
SABIEDRĪBAS
INTERESES
SAVLAICĪGA
IESPĒJAMO
ZĀĻU
BLAKUSPARĀDĪBU
RISKU
NOVĒRŠANA

Sabiedrības izglītošanas mērķis ir izpratnes veidošana par drošu, efektīvu un atbildīgu zāļu
lietošanu, pacientu līdzatbildību un līdzestības nepieciešamību augstvērtīga un efektīva
ārstniecības procesa nodrošināšanā un rezultātu sasniegšanā.
Iesaistoties veselīga dzīvesveida popularizēšanā un veicināšanā, „Grindeks” izmanto arī
mūsdienās populārus risinājumus, piemēram, sociālos tīklus, taču uzskata, ka neatsverama
loma sabiedrības veselības saglabāšanā un tās izglītošanā ir nevalstiskajām – gan pacientus, gan
veselības aprūpes speciālistus pārstāvošajām – organizācijām. Tādēļ „Grindeks” korporatīvās
sociālās atbildības pret pacientiem un sabiedrību ietvaros iesaistās dažādos veselības
veicināšanas projektos.
Informējot sabiedrību par „Grindeks” produktiem, uzņēmuma veidotās reklāmas vadās pēc
uzņēmumā noteiktajiem ētikas principiem un attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
„Grindeks” reklāma ir izsmeļoša un objektīva, nav maldinoša, kā arī nepārspīlē zāļu īpašības.
Reklāma veicina racionālu zāļu lietošanu.
Veiksmīgu uzņēmējdarbību raksturo arī prasme veidot dialogu ar veselības aprūpes
speciālistiem – ieklausīties pieredzē un dalīties ar viedokļiem.„Grindeks” aktīvi piedalās veselības
aprūpes jomai veltītās izstādēs, semināros, konferencēs un diskusijās. Uzņēmuma ražotnes
ekskursijās bieži apmeklē gan Latvijas, gan ārvalstu speciālisti. Nozares profesionāļi atzinīgi
novērtē „Grindeks” ražošanas procesu vadību un atbilstību „Labas ražošanas prakses” un citiem
starptautiskiem standartiem. „Grindeks” ir patiesi gandarīts, ka dalībnieki var klātienē aplūkot
zāļu ražošanas procesus, un tādējādi arī vairo uzticēšanos „Grindeks” medikamentu kvalitātei un
drošībai.

OBJEKTĪVA
REKLĀMA,
NEPĀRSPĪLĒJOT
ZĀĻU
ĪPAŠĪBAS

INICIATĪVAS

Kopš dibināšanas brīža 2005. gadā „Grindeks”„Mazā
Kardioloģijas akadēmija” regulāri pulcina kopā
ārstniecības nozares pārstāvjus un speciālistus, lai
informētu un kopīgi diskutētu par modernām un
efektīvām ārstēšanas metodēm kardioloģijas jomā.

INICIATĪVAS

„Grindeks” atbalsta „Vēderdraugu klubu”, kurā
apvienojušies Latvijas uztura speciālisti,
gastroenterologi, dietologi un infektologi – profesionāļi,
kuriem rūp vēdera veselības jautājumi. Klubs arī veicina
starpdisciplināro sadarbību dažādu jomu ārstiem un
medicīnas profesionāļiem.

2013. gada 14.-17. jūnijā notiek Starptautiskā
onkoloģijas konference, kas Latvijā norit jau trešo
reizi. Tā pulcē 75 vadošos Latvijas, Krievijas un citu
NVS valstu onkologus, staru terapeitus un
ķīmijterapeitus.

INICIATĪVAS

INICIATĪVAS

Starptautiskās onkologu konferences ietvaros dalībnieki
apmeklē Latvijas Austrumu Klīniskās Universitātes
Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīniku.
Klīnikas vadītāja dr.med. Olga Utehina ārvalstu
onkologiem demonstrē stereotaktisko staru terapijas un
stereotaktisko radioķirurģijas medicīnas iekārtu „Novalis
TX”, kas ir vienīgā šāda iekārta Baltijas valstīs.

„Grindeks” – viens no
galvenajiem Latvijas

ĀRSTU
KONGRESA
sadarbības partneriem.
2013. gads 19. – 21. septembris, Rīga.

INICIATĪVAS

„Grindeks” – viens no galvenajiem

„GADA BALVA MEDICĪNĀ 2013”
atbalstītājiem.
Svinīgā apbalvošanas ceremonijā tiek pasniegtas balvas
nominācijās “Gada ārsts”, “Gada ārsta palīgs”, “Gada māsa”,
“Gada vecmāte”, „Gada farmaceits”, „Gada notikums
medicīnā”, “Mūža ieguldījums medicīnā” un “Gada cilvēks
medicīnā”.

INICIATĪVAS

INICIATĪVAS

Latvijas Farmaceitu biedrība
ar „Grindeks” atbalstu
organizē informatīvu
kampaņu

„DUBULTS
NEĀRSTĒ”.

Kampaņas mērķis – aicināt
cilvēkus pievērst uzmanību
dažādu aptiekā iegādājamo
zāļu un uztura bagātinātāju
sastāvam, to savstarpējai
savietojamībai.

2013. gada oktobrī Rīgā notiek BALTIJAS

ATEROSKLEROZES KONGRESS, kura
ietvaros „Grindeks” organizē starptautisku simpoziju
„Metabolisma korektora loma pacientiem ar sirds
asinsvadu slimību komorbiditāti”. Simpoziju
apmeklē 130 dalībnieki.
INICIATĪVAS

INICIATĪVAS

2013. gada nogalē „Grindeks” meitasuzņēmums Krievijā
SIA „Grindeks Rus” atklāj tālmācības izglītības
programmu ārstiem onkologiem „Aktuāli jautājumi
kolorektālā vēža ārstēšanā”. Programma sagatavota,
sadarbojoties vadošajiem Krievijas un Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem, un tiek
īstenota speciālā izglītības platformā

Esculap-med.ru

INICIATĪVAS

„Grindeks” jau vairākus gadus sadarbojas ar

LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJU –
piedalās tās rīkotajos pasākumos, kā arī popularizē
veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā un informē par
pareizu un drošu zāļu lietošanu federācijas izdotajā
laikrakstā „Latvijas Pensionārs”.

SEKMĪGI ĪSTENOTA BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS KONCEPCIJA
RŪPNIECISKO NOTEKŪDEŅU JOMĀ
Modernas, slēgta tipa rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kurās videi
draudzīgā veidā tiek attīrīti uzņēmuma ražotņu notekūdeņi, „Grindeks” atklāja 2009. gadā.
Pateicoties šai videi draudzīgajai notekūdeņu attīšanas koncepcijai, farmaceitiskā rūpniecība un
uzņēmuma attīstība ir savienojama ar saudzīgu attieksmi pret vidi. Neskatoties uz ražošanas
jaudu palielināšanos, uzņēmums efektīvi rūpējas par apkārtējās vides aizsardzību.
Attīrīšanas iekārtu iecirknī darbojas moderna laboratorija, kurā tiek veiktas notekūdeņu analīzes
un rezultātu monitorings, kā arī notekūdeņu pētniecība. Veicot kvalitatīvu notekūdeņu
attīrīšanas procesu vadību un sistēmas optimizēšanu, rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas
efektivitātes rādītājs 2013. gadā sasniedza 93,34% atzīmi. Kopumā 2013. gada laikā attīrīti 69 242
m³ rūpniecisko notekūdeņu, kas ir par 22% vairāk nekā 2012. gadā.
„Grindeks” kā viens no sadarbības partneriem „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas
kompetences centrā” sekmīgi turpina piedalīties nozares pētījumā „Farmācijas un naftas
savienojumu saturošu ūdeņu bioloģiskā attīrīšana”. Pētījuma mērķis ir atklāt, identificēt un
saglabāt specifiskus mikroorganismus un mikroorganismu grupas, kas visefektīvāk spēj noārdīt
grūti biodegradējamas ķīmiskās vielas farmācijas un naftas savienojumus saturošos
notekūdeņos. Projekta gaitā no „Grindeks” rūpniecisko notekūdeņu aktīvajām dūņām ir izdalītas
un identificētas 65 mikroorganismu kultūras un pārbaudīta to spēja bioloģiski attīrīt
farmaceitiskās rūpniecības notekūdeņus. Iegūtie rezultāti palīdzēs atlasīt kultūras, kurām ir
visaugstākais potenciāls rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanā. Tie būs praktiski pielietojami, lai
veiktu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizēšanu, paaugstinātu rūpniecisko
notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti un nodrošinātu attīrīšanas procesa stabilitāti ilgtermiņā. Par
pētījuma rezultātiem tiek gatavota zinātniskā publikācija.

RŪPNIECISKO
NOTEKŪDEŅU
ATTĪRĪŠANAS
EFEKTIVITĀTE
SASNIEDZ
93,34%

REGULĀRI PASĀKUMI, LAI MAZINĀTU IZMEŠU DAUDZUMU
DARBA VIDES GAISĀ UN ATMOSFĒRĀ
Lai samazinātu izmešus gan darba vides gaisā, gan atmosfērā, „Grindeks” veic regulārus
pasākumus, lai, pilnveidojot ražošanas tehnoloģijas, ievērojami samazinātu videi nelabvēlīgu
šķīdinātāju patēriņu. Slēgtās iekārtas novērš putekļu izdalīšanos atmosfērā; uz iekārtām un
iespējamiem izmešu avotiem ir uzstādīti putekļu filtri, skābo gāzu un šķīdinātāju tvaiku uztvērēji.
Šie uztvērēji novērš arī smaku izplatīšanos.

MĒRĶTIECĪGI
PASĀKUMI
IZMEŠU UN
CITU
ATKRITUMU
SAMAZINĀŠANAI

