AS „Grindeks”
Korporatīvā sociālā
atbildība
2017. gads

„Grindeks” misija, vīzija un vērtības

„Grindeks” darbības centrā

„Grindeks” pasaulē
Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 77 valstīm un veido 92,5% no kopējā apgrozījuma

1. Albānija
2. Armēnija
3. ASV
4. Austrālija
5. Austrija
6. Azerbaidžāna
7. Baltkrievija
8. Belize
9. Beļģija
10. Brazīlija

11. Bulgārija
12. Burundi
13. Čehija
14. Čīle
15. Dānija
16. Dienvidāfrika
17. Francija
18. Gambija
19. Gvineja
20. Gruzija

21. Grieķija
22. Gvatemala
23. Horvātija
24. Igaunija
25. Indija
26. Indonēzija
27. Irāna
28. Itālija
29. Izraēla
30. Īrija

31. Japāna
32. Jordānija
33. Kamerūna
34. Kanāda
35. Kazahstāna
36. Kirgīzija
37. Koreja
38. Kosova
39. Ķīna
40. Krievija

41. Lielbritānija
42. Lietuva
43. Mauritānija
44. Malaizija
45. Meksika
46. Moldova
47. Mongolija
48. Nigēra
49. Nigērija
50. Nīderlande

51. Pakistāna
52. Peru
53. Polija
54. Portugāle
55. Ruanda
56. Rumānija
57. Singapūra
58. Slovākija
59. Somija
60. Spānija

61. Sudāna
62. Šveice
63. Tadžikistāna
64. Taivāna
65. Taizeme
66. Togo
67. Tunisija
68. Turcija
69. Turkmenistāna
70. Ukraina

71. Ungārija
72. Uzbekistāna
73. Vācija
74. Vjetnama
75. Ziemeļkoreja
76. Zimbabve
77. Zviedrija

„Grindeks” Korporatīvās sociālās atbildības principi

„Grindeks” korporatīvā sociālā atbildība ir ciešā saskaņā ar ANO Globālā līguma desmit
pamatprincipiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, darba tiesībām un apkārtējo vidi, un izriet no
ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, Starptautiskās Darba organizācijas 1998. gada
deklarācijas par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, kā arī 1992. gada Rio deklarācijas
par vidi un attīstību.
Pievienojoties ANO Globālā līguma kustībai, „Grindeks” ievēro darbinieku, klientu, sadarbības
partneru un visas sabiedrības kopējās intereses, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības vides un
sabiedrības attīstību gan savā reģionā, gan visā pasaulē.

PACIENTS
Sociāli atbildīgā rīcība balstās rūpēs par pacientu drošību, sabiedrības izglītošanā veselības
veicināšanas jautājumos un dialogā ar veselības aprūpes speciālistiem.
„Grindeks” atbalsta nostādni par ikviena veselības aprūpes dalībnieka – zāļu ražotāja,
lieltirgotavas, ārsta, aptiekas, farmaceita un beigās arī pacienta līdzatbildību par farmaceitiskās
aprūpes rezultātu.
Gan piedaloties, gan iniciējot konferences, seminārus, diskusijas, izstādes un citus zināšanu un
viedokļu apmaiņas pasākumus, „Grindeks” stiprina dialogu ar plašu spektru veselības aprūpes
dalībnieku.
Mārketinga komunikācijā, kas ietver arī produkcijas reklamēšanu, „Grindeks” ievēro konkrētās
valsts ētikas principus un normatīvos aktus, sniedz objektīvu un patiesu informāciju par zālēm,
nepārvērtējot produkcijas īpašības.
Uzņēmums ir arī ilggadējs atbalstītājs Latvijas izcilāko veselības aprūpes profesionāļu
apbalvošanas pasākumam „Gada balva medicīnā”.

PACIENTS
Atbilstoši EFPIA (Eiropas farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācijas) Atklātības kodeksa
principiem „Grindeks” publisko datus par farmācijas uzņēmumu sniegto atbalstu veselības
aprūpes organizācijām, biedrībām, mediķiem u.c. nozares dalībniekiem.
„Grindeks” aktīvi līdzdarbojas veselības un ķīmijas nozaru sabiedrisko organizāciju darbā (Latvijas
Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
(LAĶĪFA)) un piedalās normatīvo aktu izstrādē un uzlabošanā, kas vērsti uz zāļu pieejamības
veicināšanu valstī.
Lai rūpētos par pacientiem un novērstu iespējamos pacientu riskus, „Grindeks” pastāvīgi pilnveido
uzņēmuma zāļu blakusparādību uzraudzība sistēmu, organizējot to atbilstoši ES „Labas zāļu
blakusparādību uzraudzības prakses” standartiem un katrā produkcijas izplatīšanas valstī
esošajiem likumiem.

Klīnisko pētījumu jomā „Grindeks” stingri ievēro Helsinku deklarācijas un ētikas principus, vietējās
un starptautiskās likumdošanas normas un vadlīniju prasības, tai skaitā „Labas klīniskās prakses”
standartus, un uzņemas pilnu atbildību par ar zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti saistītajiem
iespējamajiem riskiem, kuri apdraud cilvēku veselību.

SABIEDRĪBA
„Grindeks” – uzticams sabiedrības
partneris, pastāvīgi atbalstot un
iesaistoties sabiedrībai nozīmīgos
projektos
Atbalsts izglītībai un zinātnei
Atbalsts Latvijas kultūrai
Sabiedrības izglītošana veselības jomā

SABIEDRĪBA

DARBINIEKS

DARBINIEKS
Profesionāli darbinieki – „Grindeks"
nozīmīgākā vērtība
Konkurētspējīgs atalgojums
Izaugsmes veicināšana, apmācības un
karjeras iespējas
Apbalvojumi un prēmijas
Sociālās garantijas, dažādi pabalsti,
veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšana
Sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšana

Kopīgi pasākumi uzņēmuma kultūras
izaugsmei

DARBINIEKS
Ieguldījums darba aizsardzībā:
Atbilstoši starptautiskajam standartam ISO
17025 akreditēta Vides kontroles
laboratorija
Darba aizsardzības sistēma pilnveidota un
sertificēta atbilstoši starptautiskajam
standartam OHSAS 18001:2007
Drošas darba kultūras veicināšana
Regulāra darbinieku apmācība par darba
aizsardzības jautājumiem

DARBINIEKS

DARBINIEKS

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
„Grindeks” ievēro vairāk nekā 70 saistošus vides aizsardzības normatīvos aktus un prasības
ES „Labas ražošanas prakses” sertifikāti gatavajām zāļu formām un aktīvām
farmaceitiskajām vielām, ES „Labas Izplatīšanas Prakses” sertifikāts zāļu lieltirgotavai,
Krievijas „Labas Ražošanas Prakses" sertifikāts gatavajām zāļu formām
„A” kategorijas atļauja piesārņojošai darbībai
ISO 9001:2015 sertifikāts, Krievijas ГОСТ ISO 9001-2015 sertifikāts

2017. gadā trīs sekmīgas Latvijas Zāļu valsts aģentūras inspekcijas, t.sk. ar ASV Pārtikas un
zāļu pārvaldes (FDA – Food and Drug Administration) un Lielbritānijas Zāļu un veselības
aprūpes produktu aģentūras (MRHA – Medicines and Healthcare products Regulatory
Agency) novērotāju piedalīšanos Kopīgo auditu programmas (Joint Audit Programme)
ietvaros
2017. gada septembrī notika „Bureau Veritas” pārsertifikācijas audits atbilstoši standarta ISO
14001:2015 prasībām
2017. gadā sekmīgi notikuši 22 starptautisku klientu auditi
LVS EN ISO 50001:2012 energopārvaldības sertifikāts

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
Uzņēmumā 2017. gadā aktualizēta Kvalitātes, vides un energopārvaldības, arodveselības un drošības
politika, kuras pamatprincipi ir:
Saskaņotas darbības ar ieinteresēto pušu vajadzībām un vēlmēm, kā arī normatīvajiem aktiem un citām
prasībām;
„Labas prakses” principu ievērošana un pastāvīga to izpildes kontrole;

Pastāvīgi darbības uzlabojumi plānoto resursu ietvaros:
kvalitātes vadības sistēmā saskaņā ar LVS EN ISO 9001 standarta prasībām;
vides pārvaldības sistēmā saskaņā ar LVS EN ISO 14001 standarta prasībām;
energopārvaldības sistēmā saskaņā ar LVS EN ISO 50001 standarta prasībām;
arodveselības un darba drošības sistēmā saskaņā ar LVS OHSAS 18001 standarta prasībām.
Nepārtraukta ražošanas, produktu un pakalpojumu ietekmes uz
vidi samazināšana;
Nepārtraukta enerģijas iepirkumu un patēriņa plānošana,
energoefektivitātes paaugstināšana un energoresursu
izmaksu samazināšana.

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
Videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādi „Grindeks” veic saskaņā ar 2006.
gada Eiropas Komisijas izdotajām rekomendācijām, kurās iekļauti
labākie pieejamie tehnoloģiskie risinājumi smalko organiskās sintēzes
procesu realizācijai, radušos izmešu un atkritumu samazināšanai un
pārstrādei.
„Grindeks” seko Eiropas Komisijas vadlīnijām par labākajām
pieejamajām tehnoloģijām farmaceitiskās un analoģiskās ražošanas
palīgnozarēs.

Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi:
Siltumenerģijas padeves regulēšana;
ventilācijas iekārtu nomaiņa pret modernākām, enerģiju
taupošākām iekārtām;

ēku siltināšana;
iekārtu siltumizolācija un citi pasākumi iekārtu racionālākai
izmantošanai.

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
Kopš 2009. gada uzņēmumā ieviesta videi draudzīga rūpniecisko notekūdeņu
attīrīšanas koncepcija ar mūsdienīgām slēgta tipa rūpniecisko notekūdeņu
bioloģiskās attīrīšanas iekārtām un laboratoriju, kurā tiek veiktas notekūdeņu
analīzes un rezultātu monitorings, kā arī notekūdeņu pētniecība.

2017. gadā notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte vidēji bija 91,71%, rēķinot uz ĶSP,
kas ir par 1,86% mazāk nekā 2016. gadā.
2017. gada laikā attīrīti 53 361m3 rūpniecisko notekūdeņu, kas ir par 20,57%
vairāk nekā 2016. gadā.

2010. gadā uzņēmumā ieviesta artēziskā ūdens izmantošana ražošanas iekārtu
dzesēšanai, ekonomējot energoresursus uzņēmumā un sekmējot vides mērķu
2016.-2018. gadam sasniegšanu – noturēt energoresursu izmaksu īpatsvaru 3%
apmērā attiecībā pret AS „Grindeks” saražotās produkcijas apjomu naudas
izteiksmē.
2017. gadā izmaksu īpatsvars bija 1,68% un ir samazinājies, salīdzinot ar 2016.
gadu par 0,34%, kad tas bija 2,02%.

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
Atkritumu samazināšanas pasākumi:
2017. gada jūnijā Pasaules Vides dienā izglītošanas nolūkā veikta
darbinieku aptauja „Dzīvo zaļi”.
2017. gadā uzņēmumā īstenota atkritumu šķirošanas kampaņa “Šķiro.
Saudzē. Taupi”, ieviešot atsevišķus atkritumu konteinerus stiklam, papīram
un plastmasai.
2017. gadā turpināta reglamentējošo dokumentu papīra kopiju abpusēja
drukāšana.

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
Atkritumu samazināšanas pasākumi:
Ražošanas procesos radušos atkritumu grupēšana un
bīstamo atkritumu nošķiršana.

Līdz ar ražošanas jaudu palielināšanu:
bīstamo atkritumu apjoms 2017. gadā pieauga par
24% attiecībā pret 2016. gadu;
sadzīves atkritumu daudzums 2017. gadā pieauga
par 22% attiecībā pret 2016. gadu;
otrreizējai pārstrādei nodotais sadzīves atkritumu
daudzums 2017. gadā (ieskaitot attīrīšanas iekārtu
dūņas) – 390,62 t.
Atkritumu apsaimniekošanas jomā „Grindeks” sadarbojas
ar uzņēmumiem „Latvijas Zaļais punkts”, „BAO”,
„Ekoosta”, „ECO Baltia vide”.

KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA
Vides pārvaldības mērķi un uzdevumi 2018. gadam:
noturēt energoresursu izmaksu īpatsvaru 3% apmērā
attiecībā pret AS „Grindeks” saražotās produkcijas
apjomu naudas izteiksmē (eiro);
2018.-2019. gadā izstrādāt un ieviest „zaļā iepirkuma”
principu atsevišķu preču iepirkumos;
turpināt darbu pie otrreizējai pārstrādei nododamo
atkritumu apjoma palielināšanas par 2% attiecībā pret
2017. gadu.

BIZNESA VIDE
Visaptverošs Ētikas kodekss, kas nosaka ētiskas rīcības
pamatprincipus „Grindeks" koncernā
Sadarbības principi starptautisko iepirkumu jomā
Uzņēmums investē līdzekļus un pielāgo darbību Eiropas
Parlamenta un padomes direktīvai 2011/62/ES (“Zāļu viltojumu
direktīva”), kas stāsies spēkā 2019. gada 1. februārī. Direktīvas
mērķis ir izskaust teju visu valstu tirgos pieaugošo zāļu viltojumu
iekļūšanu legālajā zāļu tirgū, veicot izmaiņas zāļu apritē, padarot
to stingrāku, drošāku pacientiem un ieviešot jaunus, specifiskus
identifikatorus uz zāļu iepakojumiem.
Pasaules mēroga sadarbības partneri – „DECHRA
Manufacturing” (Nīderlande), „Taiho Pharmaceutical” (Japāna),
„GDL International” (ASV), „Mylan” (Francija/Īrija), „Bayer
Helthcare” (Vācija), “Teva” (Nīderlande), “Daiichi-Sankyo”
(Japāna)

Kontaktinformācija
Akciju sabiedrība „Grindeks”
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 Latvija
Tālrunis 67083205, fakss 67083505
E-pasts: grindeks@grindeks.lv
www.grindeks.lv

