Ο Αντίκυπος μας

το 2018

Η αποστολή της Teva είναι να είναι παγκόσμιος ηγέτης στα γενόσημα και τα
βιοφαρμακευτικά προϊόντα, βελτιώνοντας τη ζωή των ασθενών. Ως εταιρεία
στον τομέα της υγείας, επιδιώκουμε να έχουμε έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός πιο υγιούς κόσμου.
Το κάνουμε αυτό συμβάλλοντας σε υγιείς κοινότητες, δηλαδή στην προαγωγή
της παγκόσμιας υγείας και την βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα και
θεραπείες για τους ασθενείς, καθώς και στην ανάληψη υπεύθυνης
επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας μιας
φιλοσοφίας συμμόρφωσης, ηθικής και διαφάνειας.

Συμβάλλοντας σε Υγιείς Κοινότητες
2 βιο-ομοειδή στην ογκολογία

900+

Εγκρίσεις γενοσήμων

εγκρίθηκαν από τον FDA για
συγκεκριμένες ενδείξεις

35 εγκρίσεις για

εξειδικευμένα φάρμακα σε
επιλεγμένες θεραπευτικές
κατηγορίες

Δωρεές σε φάρμακα αξίας

Παροχή

$380M+

220,000 συσκευασιών

για ασθενείς σε όλο τον κόσμο

αντιβιοτικών σε 60+ χώρες

1.5 εκ. συσκευασίες

Φάρμακα αξίας

$43M+

βιταμίνης Β6 σε 30+ χώρες
για ασθενείς με φυματίωση

σε οργανισμούς υποστήριξης
ασθενών

Δημιουργία του Life Effects, μιας ψηφιακής πλατφόρμας για ασθενείς,
στην Ευρώπη και Αμερική, με 500,000+
στους πρώτους 7 μήνες

επισκέψεις

111 δημοσιευμένα
επιστημονικά άρθρα

για θεραπείες αντιμετώπισης
ογκολογικών, νευρολογικών,
αναπνευστικών παθήσεων και
αντιμετώπισης του πόνου καθώς και
για πρωτοποριακές προσεγγίσεις
στην δημόσια υγεία με επίκεντρο
τον ασθενή

400+ ηγετικές μορφές
παρευρέθηκαν

σε πολυτομεακές συναντήσεις για να
συζητήσουν τον αντίκτυπο και λύσεις για
τις πολλαπλές χρόνιες παθήσεις

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
A- score από τον μη

16,500+ εργαζόμενοι

κερδοσκοπικό οργανισμό
δημοσιοποίησης
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων CDP, για την
πρόοδο στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής.

εκπαιδεύτηκαν σε 10 πεδία ηθικής
συμπεριφοράς, με 98% ποσοστό
ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης

Πρόοδος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

23% μείωση

εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου
από το 2012

52% ανακύκλωση
αποβλήτων,

Λιγότερο από 6%

των αποβλήτων καταλήγει
σε ΧΥΤΑ
30% περισσότερο από το 2017

Το Παγκόσμιο Σύστημα Περιβαλλοντικής
Υγιεινής και Ασφάλειας της Teva

έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 80% των αγορών
Σημαντική μείωση στα
περιστατικά περιβαλλοντικής
επίπτωσης (διαφυγές,
απελευθέρωση στο περιβάλλον)—

Καθιέρωση ενδελεχούς

παγκόσμιου προγράμματος
προστασίας ιδιωτικότητας

44 έναντι 206 το 2017

και εφαρμογή παγκόσμιων
προτύπων ιδιωτικότητας

EcoVadis Αργυρό Μετάλλιο

(στο16% των κορυφαίων φαρμακευτικών
εταιρειών) για πρακτικές υπεύθυνης
συμπεριφοράς ως προς το περιβάλλον,
την εργασία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την ηθική και την υπεύθυνη
διαχείριση προμηθειών

Πλαίσιο άμβλυνσης
κινδύνου δημιουργήθηκε ατην

πλατφόρμα της EcoVadis και
καταγράφονται διορθωτικές ενέργειες
σχετικά με προμηθευτές υψηλού ρίσκου

Η καλύτερη καταγεγραμμένη απόδοση στη
διαχείριση ασφάλειας μέχρι σήμερα

13% μείωση

στη συνολική συχνότητα
καταγεγραμμένων ατυχημάτων

10% βελτίωση
χαμένου χρόνου
από ατυχήματα

Μάθετε περισσότερα στο
2018 Social Impact Report

43% βελτίωση

στο σύνολο χαμένων
ημερών εργασίας

