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Streszczenie
Rozwój rynku farmaceutycznego także w Polsce doprowadził do zmiany strategii organizacji. Przedsiębiorstwa dążą nie tylko do wzrostu zysku, do rozpoznawalności marki, ale także do budowania wizerunku firmy działającej na rzecz zdrowia społecznego. Głównymi celami aktywności podejmowanych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) firm farmaceutycznych są edukacja prozdrowotna, promowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz, generalnie, poprawa
stanu zdrowia społeczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie działań realizowanych w ramach CSR przez firmy farmaceutyczne działające na rynku polskim.
Słowa kluczowe: rynek farmaceutyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu, zaangażowanie społeczne firm farmaceutycznych.
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The development of the pharmaceutical market also in Poland has brought about changes in strategies of organizations. Companies are not just interested in increasing
profits and brand recognition but they also care for building the company image as a business working for the benefit of the social health. The main objective of activities
undertaken as part of corporate social responsibility (CSR) strategy of pharmaceutical companies is pro-health education, promotion of activities aimed at prevention and
health protection, as well as the overall improvement of the health of the society. The aim of the article is to present CSR activities undertaken by pharmaceutical companies operating on the Polish market..
Keywords: pharmaceuticals market, corporate social responsibility, social engagement of pharmaceutical companies.

Wstęp

W obecnych czasach widzimy, jak mocno wzrasta świadomość zdrowotna ludzi, w wymiarze zarówno globalnym
(społeczeństwa), jak i w wymiarze indywidualnym. Informacje dotyczące zdrowia, jego wzmacniania, profilaktyki
i prewencji są obecnie łatwo dostępne i upowszechniane
w mediach. Otrzymujemy komunikaty dotyczące zdrowego stylu życia, badań profilaktycznych, modnego obecnie
bycia fit, redukcji stresu itp. Różnorodne aktywności i działania w tym obszarze podejmowane są przez lekarzy, promotorów zdrowia, pielęgniarki, a upowszechniane także
niejako „przy okazji” w aptekach. Sami producenci leków
również stają się coraz bardziej zainteresowani upowszechnianiem wiedzy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
Patrząc na obecność i aktywność firm farmaceutycznych
na rynku, pierwsze, co się nasuwa, to myśl, że są to działania marketingowe, których celem będzie jedynie zwiększenie zysków firm. Jednak czy jedynie takie przesłanki kierują
działaniami przedsiębiorstw farmaceutycznych? Widząc
reklamy w telewizji, słysząc je w radiu czy płacąc za leki
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nabywane w aptekach, z własnego wyboru lub według
zaleceń lekarskich, większość z nas odpowiedziałaby na to
pytanie – tak. Nie jest to w dzisiejszych czasach jednak jedyna sprawiedliwa ocena działań firm farmaceutycznych.
Duża część tych przedsiębiorstw, zarówno zagranicznych,
jak i naszych, rodzimych polskich, podejmuje dojrzałe,
przemyślane, celowane działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR), które wpływają na kształtowanie u pacjentów
odpowiedzialności, motywacji i pozytywnego nastawienia
do inicjatyw prozdrowotnych, chęci edukacji zdrowotnej,
planowania i uczestniczenia w aktywnościach profilaktycznych i prozdrowotnych, a tym samym do dążenia do
długiego, zdrowego życia i zapobiegania chorobom.

Rynek farmaceutyczny i firmy farmaceutyczne
w Polsce

Rynek farmaceutyczny jest rynkiem bardzo złożonym.
Wpływ na jego funkcjonowanie ma szereg regulacji: prawnych (ustawy i rozporządzenia regulujące zasady obrotu
lekami), administracyjnych (powołanie kas chorych, a póź-

niej Narodowego Funduszu Zdrowia), branżowych (wzrost
liczby aptek i hurtowni farmaceutycznych, a potem coraz
większa konsolidacja tych podmiotów) czy też rynkowych
(wzrost znaczenia zagranicznych firm farmaceutycznych,
powstawanie coraz większych koncernów farmaceutycznych, zmiana struktury sprzedaży i kanałów dystrybucji)
[1]. Złożoność rynku farmaceutycznego wynika również
z tego, że oferowane są na nim leki dostępne wyłącznie
na receptę, leki bez recepty (tzw. leki OTC), a ponadto dermokosmetyki i suplementy diety. Prawo farmaceutyczne
zabrania producentom kierowania reklamy leków dostępnych na receptę do pacjentów. Może ona być kierowana
jedynie do lekarzy, co wpływa na zakres stosowanych na
tym rynku instrumentów komunikacji. Dystrybucja leków
koncentruje się w znacznym stopniu na kanałach aptecznych, chociaż część preparatów OTC jest sprzedawana
poza aptekami [2]. Wszelkie działania związane z obrotem
leków na rynku oraz z ich reklamą są ściśle regulowane
i poddawane kontroli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) [2]. Wszelkie wyżej wymienione działania
i regulacje powodują, iż obraz rynku farmaceutycznego
i jego funkcjonowanie jest składową podejmowanych działań marketingowych przez firmy farmaceutyczne, hurtownie i apteki. Na koniec 2015 roku sprzedaż całego rynku
farmaceutycznego w Polsce wyniosła blisko 29,9 mld PLN,
to o 4,8% więcej niż w roku 2014. Wartościowo rynek
wzrósł o prawie 1,4 mld PLN. Natomiast wartość refundacji wyniosła na koniec 2015 roku niespełna 7,9 mld PLN
(+ 3,5%). To o 264 mln PLN więcej niż jej wartość w 2014
roku. Średnia cena produktów sprzedawanych w 2015 roku
w aptece wyniosła 17,08 PLN (+ 3,5%), natomiast średnia
marża była na poziomie 25,77% (- 3,8%) [3]. W Polsce

wśród producentów leków wyróżnia się dwie grupy firm:
producenci leków innowacyjnych – są to najczęściej duże
koncerny farmaceutyczne, które inwestują olbrzymie
środki na cele badawcze i wprowadzenie nowych leków
na rynki, oraz producenci leków generycznych, czyli firmy
wytwarzające leki po wygaśnięciu ochrony patentowej dla
leków oryginalnych [4]. W Polsce funkcjonuje blisko 450
firm farmaceutycznych, z czego 62 to przedsiębiorstwa
innowacyjne. Dziesięciu największych przedstawicieli rynku farmaceutycznego wypracowuje blisko 50% jego wartości [5]. Wśród firm farmaceutycznych w Polsce liderami
w 2010 roku były takie firmy jak: GSK Pharma, Polpharma,
Aventis, Novartis, KRKA, Roche [6].
Udział ilościowy w rynku firm farmaceutycznych w Polsce w 2010 r. przedstawia wg danych IMS rycina 1.
Obecność tak wielu firm farmaceutycznych na rynku
oraz cele i działania związane z chęcią coraz większego zwiększania udziału w rynku przez wszystkich jego
użytkowników sprawiają, iż aktywności firm stają się coraz bardziej konkurencyjne. Działania marketingowe nie
sprowadzają się jedynie do zastosowania narzędzi marketing-mix, które mają doprowadzać do wzrostu sprzedaży
i zysku. Wiele firm farmaceutycznych, wśród nich: GSK,
Polpharma, Teva, Servier, bardzo mocno angażuje się ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w działania edukacyjne, programy społecznej odpowiedzialności
biznesu, a także wiele działań charytatywnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a firmy
farmaceutyczne na rynku polskim

Społeczna odpowiedzialność biznesu, jest pojęciem o szerokim rozumieniu i jest różnorodnie interpretowana. Poję-

Tabela 1. Najwięksi producenci leków – TOP 10 firm farmaceutycznych w 2010 roku [6]. Źródło: http://www.radoslawmarter.com/2011/08/
rynekmedyczny/firmy_farmaceutyczne_w_polsce_-_liderzy_w_2010/

Lp.

Nazwa firmy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GSK Pharma
Polpharma
Aventis
Novartis Pharma
KRKA
Lek
Roche
Astrazeneca
Novo Nordisk
Servier

Wartość
sprzedaży
w mln PLN za 2010 rok
976,9
952,5
778,4
582,9
526,3
523,3
517,7
500,2
402,2
398,1

Procentowy
udział w rynku
4,87
4,75
3,88
2,91
2,62
2,61
2,58
2,49
2,01
1,99
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Jeżeli chodzi zaś o udział ilościowy w rynku firm farmaceutycznych w Polsce w 2010, to wg
danych IMS przedstawia rysunek 2.

Rysunek 1 Ilościowy udział w rynku 10 największych firm farmaceutycznych w Polsce w 2010 roku
Rycina 1. Ilościowy udział w rynku 10 największych firm farmaceutycznych w Polsce w 2010 roku. Źródło: IMS

Źródło:Health,
IMSDane
Health,
Dane
Narodowe 05/2011.
Narodowe
05/2011

Obecność tak wielu firm farmaceutycznych na rynku oraz cele i działania związane z chęcią
coraz większego zwiększania udziału w rynku przez wszystkich jego użytkowników,
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cie to ewoluowało na przestrzeni lat, kiedy to coraz więcej
darczych na społeczną odpowiedzialność biznesu składają
sprawiają, iż aktywności firm stają się coraz bardziej konkurencyjne. Działania marketingowe
firm legitymowało się działaniami CSR. Zakłada się, że jest
się takie obszary, jak: otoczenie rynkowe, w którym mamy
tonie
idea, sprowadzają
koncepcja, wg której
sięprzedsiębiorstwa
jedynie do dobrowolzastosowania
narzędzi
marketing-mix,
które mająsfedostawców,
odbiorców,
kooperantów, konkurentów,
nie, na etapie budowania strategii, uwzględniają aspekty
zatrudnienia,
czyli zarządzaniewśród
zasobami
ludzkimi,
doprowadzać do wzrostu sprzedaży i zysku. Wielera firm
farmaceutycznych,
nich:
GSK,daspołeczne i ekologiczne podczas prowadzenia działań
lej ochrona środowiska, czyli działania przedsiębiorstwa
Polpharma,
Teva, zServier
bardzointeresariuszy.
mocno angażuje
swoje
działania wzasobów
ramach
społecznej
handlowych
i kontaktów
różnymi grupami
związane
z użytkowaniem
środowiska,
relacje
Oznacza
to,
oprócz
spełniania
przez
organizacje
przedsięz inwestorami
oraz otoczenie
publiczne, społecznej
obejmujące adodpowiedzialności biznesu (CSR), poprzez działania
edukacyjne,
programy
biorstwa wszystkich wymogów formalnych i prawnych,
ministrację publiczną, instytucje pożytku publicznego,
odpowiedzialności
biznesu,
a także
wielew działań
charytatywnych.
podejmowanie
dobrowolnych
działań,
inwestycji
zaorganizacje społeczne i mieszkańców. W tym obszarze
soby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z interesawidzimy działania i aktywności w formach sponsoringu,
riuszami, którzy wpływają na efektywność działalności
mecenatu, partnerstwa publiczno-prywatnego i inne roSpołecznaoraz
odpowiedzialność
a firmy
na rynku polskim.
gospodarczej
innowacyjność firm,biznesu,
które dzięki
temu farmaceutyczne
dzaje współdziałania przedsiębiorstw ze sferą publiczną,
mogą
zwiększaćodpowiedzialność
swoją konkurencyjność biznesu
na rynkach,
prze- jest
w tym
wolontariat
które wpływająinajest
naukę
Społeczna
(CSR),
pojęciem
o pracowniczy,
szerokim rozumieniu
strzeganie zasad wynikających z Global Compact z zakrei szkolnictwo, sport i kulturę oraz ochronę zdrowia – na
różnorodnie interpretowana. Pojęcie to ewoluowało na przestrzeni lat, kiedy to coraz więcej
su praw człowieka, przeciwdziałania korupcji, standardów
przestrzeni lat – możemy obserwować, iż podejmowane są
pracy,
dobrowolne
prowadzenie
działań
pro
publicobono
firm legitymowało się działaniami CSR. Zakładadziałania
się, żemające
jest wpływać
to idea, nakoncepcja,
wg której
poprawę zdrowia
polskiego
w formie filantropii, mecenatu, sponsoringu i innych rospołeczeństwa. Tutaj dominującą rolę odgrywają właśnie
przedsiębiorstwa dobrowolnie, na etapie budowania strategii, uwzględniają aspekty społeczne
dzajów wsparcia przedsięwzięć społecznie użytecznych [7,
firmy farmaceutyczne, które w swojej działalności kierują
8]. Zaangażowanie w działania społeczne i uwzględnienie
się ideami CSR. Firmy farmaceutyczne spełniają szczególną
ich w prowadzonej działalności wpływa na pozytywne
5
funkcję w działaniu na rzecz poprawy stanu zdrowia Polapostrzeganie firm przez społeczeństwo [9]. Społeczna
ków. Skupiają one swoje działania na edukacji zdrowotnej,
odpowiedzialność biznesu może być rozpatrywana w wyna którą firmy farmaceutyczne przeznaczyły 20 mln PLN,
miarze zarówno wewnętrznym firmy, jak i zewnętrznym.
przeprowadzając 60 kampanii edukacyjnych, z których
W zewnętrznym mamy do czynienia z działaniem na otoskorzystało ok. 620 tys. osób. Innowacyjne przedsiębiorczenie: wpływ na społeczności lokalne, oddziaływanie na
stwa farmaceutyczne uczestniczą w ok. 150 inicjatywach
partnerów biznesowych, dostawców, klientów, instytucje
w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu [5]. Dopubliczne, przestrzeganie praw człowieka i troskę o śrobrze prowadzona aktywność w ramach CSR firm jest sadowisko naturalne [8]. W działalności podmiotów gospotysfakcjonującą częścią strategii firmy i staje się najczęściej
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dostrzeganą w życiu społeczeństwa. Zazwyczaj wyróżnia
się cztery poziomy zaangażowania społecznego firm [10]:
pierwszy – poziom podstawowy – dotyczy zasadniczej
działalności firmy i obejmuje efekty tej działalności wobec
wszystkich zainteresowanych stron. Wszelkie działania
w tym obszarze podlegają regulacji prawnej i są obligatoryjne. Mówiąc o firmach farmaceutycznych, mamy więc na
myśli produkcję, dostarczanie, dystrybucję leków, sprzętu
medycznego, parafarmaceutyków itd., opracowywanie
nowych technologii i patentów, tworzenie i utrzymywanie
nowych miejsc pracy, dbanie o pracowników, wynagrodzenia itd.
Drugi z poziomów to przedsięwzięcia komercyjne
w środowisku społecznym – są to działania, które mają
na celu wspieranie rozwoju firmy, jej sukces komercyjny,
np. poprzez promocję wizerunku firmy. Najczęściej są one
podejmowane w postaci sponsoringu kultury, sportu, edukacji lekarzy, farmaceutów i wreszcie samych pacjentów.
Należą do nich m.in. kampanie społeczne. Są to przedsięwzięcia komercyjne w środowisku społecznym. Firma Teva
Polska organizuje akcję „Tyle robi dla Ciebie, zrób coś dla
niej”. Pod takim hasłem i pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego zostały zorganizowane w Polsce pierwsze ogólnopolskie badania wątroby. Ich celem
była edukacja społeczeństwa na temat wątroby i jej prawidłowego funkcjonowania w organizmie oraz propagowanie badań profilaktycznych. W ciągu prawie 3 tygodni
specjalnie przygotowany na tę okazję autobus medyczny
odwiedził 15 miast. Około 2600 pacjentów w trakcie akcji
skorzystało z bezpłatnych badań ultrasonograficznych oraz
konsultacji z lekarzem [11]. Kolejnym przykładem może być
działanie firmy Polpharma, która w latach 2013–2014 prowadziła kilka szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych
i profilaktycznych skierowanych do pacjentów. Wśród nich
znalazły się m.in.: „Strefa na zdrowie”, czyli organizowany
wspólnie z Caritas Polska program ułatwiający dostęp do
badań, specjalistycznych konsultacji lekarskich oraz edukacji zdrowotnej osobom w wieku 50+, głównie z niewielkich
ośrodków miejskich. W latach 2013–2014 w ramach „Strefy
na zdrowie” firma przebadała serca i oczy 6400 osób z 29
niewielkich miast [12]. Firma GlaxoSmithKline może pochwalić się licznymi kampaniami, które mają upowszechniać wiedzę na temat chorób nowotworowych i metod ich
zapobiegania: „Piękna, bo zdrowa”, program „Mam Haka
na Raka”, który jest realizowany we współpracy z Polską
Unią Onkologii, a także inne znane mieszkańcom Polski:
„Żółty Tydzień”, „Powstrzymaj rotawirusy”, „Positive Action” [13].
Kolejnym poziomem są inwestycje na rzecz społeczności lokalnej. Mamy tu do czynienia z działaniami

długoterminowymi, podejmowanymi we współpracy
z przedstawicielami społeczności, którą firma chce wspierać i rozwiązywać zdefiniowane w jej obrębie, określone
problemy społeczne. Działania te mają wzmacniać pozycję firmy i jednocześnie poprawiać jej wizerunek [10].
Przykładem może być działalność w ramach wolontariatu
firmy Polpharma. Pracownicy firmy w ramach Programu
Wolontariatu Pracowniczego dowodzą, jak ważne dla
firmy jest motto „Ludzie pomagają Ludziom”: pracownicy spółki Medana w 2014 roku poświęcili łącznie 1700
godzin swojego wolnego czasu na pomoc podopiecznym
Domu Pomocy Społecznej oraz Hospicjum przy Szpitalu
Wojewódzkim w Sieradzu [12]. Firma GSK z kolei, wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich
Organizacji Wiejskich, uruchomiła w 2007 roku program
świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci z obszarów wiejskich i małych miast. Codziennie w 61
placówkach ponad 5000 dzieci z rodzin ubogich, często
też dysfunkcyjnych, spędza wolny czas po zajęciach szkolnych. W świetlicach uczą się, w jaki sposób zapobiegać
podstawowym zagrożeniom dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach programu świetlic środowiskowych
„Promyk Dnia” organizowany jest „Słoneczny Zlot”, czyli
doroczne spotkanie wychowanków świetlic [13].
Czwartym, ostatnim z poziomów jest działalność filantropijna, czyli dotacje (w różnej postaci). Są one odpowiedzią na prośby i apele organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, np. poprzez
darowizny rzeczowe, pieniężne. Czwarty poziom różni się
od pozostałych, gdyż celem działań nie jest promocja wizerunku firmy. Na tym poziomie aktywność organizacji nie
przekłada się bezpośrednio na zysk. W ramach tych działań mamy do czynienia z zakładaniem własnych fundacji,
dzięki czemu zostają określane cele, na które zostają przeznaczane pieniądze – są to działanie wysoce transparentne.
Przykładem są udzielane przez firmę Teva Polska darowizny. Firma udziela wsparcia np. w postaci pomocy finansowej, w formie usług lub przekazania towarów instytucjom,
organizacjom lub stowarzyszeniom nienastawionym na
zysk, które zajmują się opieką zdrowotną, wspierają pacjentów lub prowadzą badania naukowe mające na celu
korzyści dla pacjentów. Firma udziela wsparcia na rzecz
społeczności lokalnych, przekazując pomoc finansową
na wydarzenia niezwiązane bezpośrednio z opieką zdrowotną. Wsparcie udzielane przez Teva winno wspomagać
konkretny program, zakup lub działanie i mieć co do zasady ograniczony charakter [11]. Firma GlaxoSmithKline dedykuje darowizny produktowe określonym organizacjom,
działając zgodnie ze swoim przesłaniem: „Jesteśmy po
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„Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie.
Firma wykorzystując swój międzynarodowy innowacyjny potencjał
badawczy oraz wytwórczy, koncentruje się na dostarczaniu
pacjentom nowoczesnych leków i szczepionek po to, aby
poprawiać jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. GSK
zajmuje wiodącą pozycję w rozwoju leków w głównych obszarach
terapeutycznych, takich jak: choroby układu oddechowego,
antybiotykoterapia, onkologia, neurologia czy szczepionki. Firma
rzuca też wyzwanie najpoważniejszym chorobom XXI wieku,
również tym dziesiątkującym populację krajów rozwijających się,
takim jak malaria i gruźlica.
Jednym z kluczowych filarów strategii firmy są inwestycje w kapitał
społeczny. Ich podstawą są działania promujące odpowiedzialne
postawy w zakresie dbałości o zdrowie.
Żółty Tydzień
Programy edukacyjne, które wspierają profilaktykę i leczenie
najcięższych chorób cywilizacyjnych, zawsze były i są dla nas
ważnym elementem procesu budowania świadomości społecznej.
Jako partner towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich,
decydentów lokalnych i centralnych, firma prowadzi lub wspiera
programy podnoszące poziom świadomości zdrowotnej
społeczeństwa koncentrując się na profilaktyce.
Firma realizuje kampanie społeczne i edukacyjnych, promujące
profilaktykę zdrowotną, głównie w zakresie chorób
nowotworowych i zakaźnych, we współpracy z partnerami
społecznymi.
Wprowadza nowe rozwiązania, które pomogają pacjentom
w aktywnym angażowaniu się w proces leczenia i lepszej
współpracy z lekarzem, a tym samym pozwolają na lepszą kontrolę
choroby.”

GlaxoSmithKline (GSK)

Firma

Program realizowany
w ramach społecznej
odpowiedzialności
biznesu (csr)
Źródła

„Trwa od 1993 roku. Celem programu jest promocja profilaktyki
wirusowego zapalenia wątroby typu A i typu B.Docierając
z kampanią »Żółty Tydzień« do różnych grup społecznych, firma
edukuje oraz pokazuje proste i skuteczne metody zapobiegania,
tym groźnym chorobom. Dzięki konsekwencji w realizacji misji, jaką
http://www.zoltytydzien.pl/
jest szerzenie oświaty zdrowotnej i profilaktyka chorób zakaźnych,
akcja zyskała przez lata ogromne poparcie autorytetów
medycznych i medialnych. Co roku też włącza się do niej wiele
punktów szczepień w całej Polsce. Celem jest wzrost świadomości
znaczenia profilaktyki zakażeń WZW A i WZW B.”

Cele programu

Tabela 2. Przykładowe programy realizowane przez wybrane firmy farmaceutyczne na rynku polskim. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronach internetowych wybranych firm
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Powstrzymaj rotawirusy

Zadbaj o dzieciństwo bez ospy
wietrznej

GlaxoSmithKline (GSK)

Piękna, bo zdrowa

GlaxoSmithKline (GSK)

GlaxoSmithKline (GSK)

Mam Haka na Raka

GlaxoSmithKline (GSK)

„Poprawienie świadomości polskiego społeczeństwa
w zakresie profilaktyki zdrowia.
Doprowadzenie do istotnych zmian w postawach i zachowaniach
ludzi. Edukacja i oswojenie młodzieży z tematyką chorób
nowotworowych oraz zaangażowanie środowisk nauczycielskich
i medycznych w działania na rzecz podnoszenia świadomości
prozdrowotnej. Aktywizacja młodzieży do propagowania
zachowań prozdrowotnych, przełamanie tabu, jakim dla osób
młodych są choroby nowotworowe.”
„Dedykowany profilaktyce raka szyjki macicy (RSM) i realizowany
przez organizację Kwiat Kobiecości oraz wydawnictwo G+J.
Jego celem jest uświadomienie kobietom, iż istnieją wysoce
skuteczne metody walki z rakiem szyjki macicy: badania
cytologiczne oraz szczepienia (profilaktyka pierwotna i wtórna).
Akcja angażuje znane kobiety do popularyzacji idei Europejskiego
Tygodnia Profilaktyki RSM. Ma wpłynąć na wzrost świadomości
znaczenia profilaktyki i zachęcić Polki do badań cytologicznych
i innych metod profilaktyki
Celem kampanii edukacyjnej „Powstrzymaj rotawirusy” jest
podnoszenie świadomości rodziców w zakresie zakażeń
rotawirusowych i ich konsekwencji u niemowląt i dzieci, ponieważ
zakażenia rotawirusowe są głównym czynnikiem wywołującym
ciężkie biegunki u niemowląt i dzieci, prowadzące nawet do
śmierci.
„Kampania, która ma budować świadomość rodziców w zakresie
dostępnej profilaktyki i konsekwencji ospy wietrznej.
Celem akcji »Zadbaj o dzieciństwo bez ospy wietrznej« jest
złamanie stereotypu ospy jako łagodnej choroby, którą powinno się
przechorować w dzieciństwie oraz uświadomienie rodzicom, że
istnieją metody zapobiegania tej chorobie.”
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http://www.ospawietrzna.pl/

http://www.powstrzymajrotawirusy.
pl/

http://www.kwiatkobiecosci.pl/

http://www.mamhakanaraka.pl/
http://www.wystarczytakniewiele.
pl/
http://www.zrobcytologie.pl/
http://www.zbadajprostate.pl/

Szczep się na zdrowie

Positive Action

GlaxoSmithKline (GSK)

GlaxoSmithKline (GSK)

„Do roku 2012 byliśmy partnerem akcji »Szczep się na zdrowie«.
Jej celem było propagowanie idei szczepień ochronnych. Po
zakończeniu programu kontynuowaliśmy działania edukacyjne,
m.in. poprzez publikacje w prasie na temat szczepień, budowanie
świadomości szczepień jako metody profilaktyki chorób zakaźnych,
budowanie pozytywnego wizerunku szczepień w oparciu o wiedzę
merytoryczną, dotarcie do masowego odbiorcy ze zrozumiałym
komunikatem (kobiety w ciąży, młode matki), udowanie wizerunku
GSK jako eksperta w obszarze zdrowia”
„Inicjatywa dotycząca zapobiegania HIV/AIDS, w ramach
międzynarodowego programu »Positive Action«
Wsparliśmy także Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących
z HIV/AIDS »Sieć Plus«, w adresowanej do kobiet kampanii
społecznej nt. HIV/AIDS, której celem było przekazanie rzetelnej
i pełnej informacji na temat zakażeń HIV, a także podkreślenie
niebezpiecznych konsekwencji, jakie niosą ze sobą ryzykowne
zachowania. Program ma na celu również zaangażowanie osób
żyjących z HIV, wspieranie procesu budowania zdolności
w społecznościach dotkniętych HIV, zapobieganie HIV,
przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób dotkniętych
HIV, wspieranie innowacji w edukacji, opiece i leczeniu osób
dotkniętych HIV.”
„
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Lider rynku farmaceutycznego.
Przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania przepisów
i regulacji oraz zachowania transparentności swych działań.
Partnerskie i trwałe relacje z interesariuszami wymagają zaufania
i otwartości, dlatego już od kilku lat wydaje raporty społeczne.
Należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie,
z obrotami ok. 1 mld dolarów rocznie.
Zatrudnia ponad 7000 osób w Polsce i na rynkach zagranicznych.
Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz
Kazachstanie oraz 6 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy
Polpharma obejmuje około 600 produktów, a kolejnych 200
znajduje się w fazie rozwoju.
Wytwarza leki wydawane na receptę i stosowane w lecznictwie
zamkniętym.
Specjalizuje się w kardiologii, gastroenterologii i neurologii.
Znaczącą część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez
recepty (OTC). W ofercie firmy znajdują się również suplementy
diety, wyroby medyczne, kosmetyki oraz fitofarmaceutyki. Rozwija
Wstyd nie zapytać –
się w obszarze leków biologicznych – biopodobnych
i bioulepszonych.
ciąża bez opryszczki
Jest także największym polskim producentem substancji
farmaceutycznych, które z powodzeniem konkurują na wysoko
rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
Misją firmy jest dążenie do doskonałości w dostarczaniu wysokiej
jakości farmaceutyków.
Polpharma kieruje się w swych działaniach mottem »Ludzie
pomagają Ludziom«. Działa z uwzględnieniem czynników
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, zgodnie z przyjętą
polityką odpowiedzialności społecznej.
Wyniki realizacji naszej polityki oraz dobre praktyki w tym zakresie
prezentujemy w raportach społecznych.
Najważniejsze aspekty naszej odpowiedzialności to:
oferowanie bezpiecznych produktów, system wartości oparty na
zasadach etyki, uczciwa polityka personalna i bezpieczne
środowisko pracy, ograniczanie wpływu działalności na środowisko
naturalne, rzetelność i solidność w kontaktach z klientami
i dostawcami, budowanie partnerskich relacji ze społecznością
lokalną, działalność edukacyjna w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
zaangażowanie w rozwój nauki, wspieranie przedsięwzięć
społecznych i charytatywnych, mecenat kultury”

POLPHARMA GROUP

„Kampania społeczna, realizowana od 2009 roku.
Zwiększa świadomość na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą
zakażenie wirusem opryszczki (wirus HSV typu 1 i 2),
a w szczególności opryszczki narządów płciowych, dla kobiet
w ciąży i ich nienarodzonych dzieci.
Celem kampanii jest edukacja kobiet w wieku rozrodczym
i informowanie ich, jak mogą uchronić swoje dziecko przed
niebezpieczeństwem związanym z zakażeniem wirusem
opryszczki.
Kampania ma przełamywać barierę wstydu, informując, że
zakażenie wirusem opryszczki jest bardzo powszechne i nie
powinno być wstydliwe.
Wstydliwe jest za to ukrywanie zakażenia przed lekarzem i tym
samym narażanie dziecka na poważne powikłania”

321

www.bezopryszczki.pl

Wykryj jaskrę – ocal wzrok

Pamiętaj o tabletce.
Zapomnij o osteoporozie

Ciśnienie na życie

POLPHARMA GROUP

POLPHARMA GROUP

POLPHARMA GROUP

„Program edukacyjny, który wystartował wiosną 2012 roku, ma na
celu edukację osób najbardziej zagrożonych wystąpieniem jaskry
oraz przeprowadzenie bezpłatnych przesiewowych badań
okulistycznych.
Patronat nad akcją objęła Sekcja Jaskry Polskiego Towarzystwa
www.mojeoczy.pl
Okulistycznego. W ramach kampanii w największych miastach
Polski organizowane były pikniki zdrowotne w specjalnie
przygotowanych centrach edukacyjnych.
Akcja obejmuje również bezpłatne konsultacje okulistyczne
w wybranych gabinetach lekarskich”
„Unikalny w skali kraju program »Pamiętaj o tabletce. Zapomnij
o osteoporozie«, został zainicjowany w maju 2013 roku. Dzięki
uczestnictwu w programie pacjentki są wspierane przez
konsultantów infolinii, którzy przypominają (telefonicznie lub przez
SMS) o konieczności przyjęcia leku i udzielają pacjentkom
wyczerpujących informacji na temat sposobu stosowania leków.
www.teva.pl
Wynika to z faktu, iż wciąż ogromna liczba pacjentek jest
zagrożona złamaniami kości. Ponad 50% pacjentów leczonych
z powodu osteoporozy przerywa terapię w ciągu pierwszego roku
jej stosowania. Problem ten narasta z czasem trwania obserwacji.
Niewątpliwie głównym powodem częstego przerywania leczenia
są długie odstępy w przyjmowaniu kolejnych dawek leków”
„Kampania edukacyjna ma służyć podniesieniu poziomu wiedzy na
temat ryzyka, jakie niesie ze sobą brak profilaktyki schorzeń układu
krążenia i tego, co można zrobić, by uniknąć poważnych zdarzeń
kardiologicznych, takich jak zawał serca czy udar niedokrwienny
mózgu.
Poza działaniami edukacyjnymi kampania obejmuje
przeprowadzenie 200 000 pomiarów ciśnienia krwi.
Badania są wykonywane w głównych centrach handlowych, letnich http://www.cisnienienazycie.pl/
i zimowych kurortach, a także podczas ważnych konferencji (m.in.
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach), masowych
wydarzeń sportowych oraz pielgrzymek. Za każdy wykonany
pomiar ciśnienia Grupa Polpharma przekazuje złotówkę na rzecz
Kliniki Zdrowego Serca w Zabrzu.
Zwieńczeniem kampanii będzie raport »Serce Polaka«, w którym
wykorzystane zostaną zebrane dane”
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TEVA GROUP

Teva Dzieciom – Baw się
i zdrowiej

„Jedna z największych firm farmaceutycznych świata.
Opracowuje i wytwarza leki i suplementy diety. Jest w posiadaniu
niezywkle bogatego portfela produktów leczniczych obejmującego:
leki specjalistyczne, leki generyczne, preparaty dostępne bez
recepty, a także aktywne składniki farmaceutyczne.
Nieustanne ukierunkowana na potrzeby pacjenta. Wszystko, co
robi – robi z myślą o pacjentach. Globalny lider w segmencie leków
generycznych, z portfelem produktów zawierającym ponad 1000 Prezent naszpikowany dobrem
cząsteczek.
W Polsce Teva podejmuje szereg inicjatyw wspierających terapie
naszych pacjentów oraz służących poprawie jakości ich życia.
Wspiera społeczności lokalne, promuje profilaktykę zdrowotną
oraz realizuje działania mające na celu ochronę środowiska.
Stara się, aby jak najlepiej wypełaniać misję Teva, przy okazji niosąc
pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują: »Chronimy zdrowie
i zapewniamy dostęp do skutecznych leków wszystkim, którzy tego
potrzebują«

TEVA GROUP

»TEVA Dzieciom – Baw się i zdrowiej« to projekt renowacji salek
zabaw w szpitalach i na oddziałach dziecięcych, realizowany przy
wsparciu ekspertów – architekta i psychologa.
Pomysł na projekt został zgłoszony w ramach programu inicjatyw
pracowniczych InicjaTEVA przez pięcioosobowy zespół, który
opracował wstępne założenia akcji. Głównym celem inicjatywy jest
http://www.teva.pl/Social/Pages/
pomoc najmłodszym pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia,
Projekty-CSR.aspx
poprzez stworzenie im przyjaznego, wspierającego procesy
terapeutyczne i minimalizującego stres związany z pobytem
w szpitalu miejsca zabaw dla dzieci.
Projekt jest elementem szerszego programu inicjatyw
realizowanych przez firmę w ramach społecznego zaangażowania
biznesu”

»Prezent naszpikowany dobrem« to akcja, którą Teva prowadzi
wspólnie z Fundacją Urszuli Smok »Podaruj życie«, od 2010 roku.
Jej celami są: edukacja w zakresie chorób szpiku kostnego, a także
pozyskanie jak największej liczby osób chętnych do ratowania życia
chorych na białaczkę. Przeszczep szpiku kostnego jest dla takich
pacjentów często jedyną szansą na życie. Taką szansę podarowało http://www.teva.pl/Social/Pages/
już prawie 300 pracowników naszej firmy, którzy dobrowolnie
Projekty-CSR.aspx
zgłosili się do polskiego rejestru dawców szpiku kostnego.
Teva nie tylko jest organizatorem tej akcji, ale także finansuje
komplet badań niezbędnych do rejestracji w bazie dawców.
Akcja ma charakter cykliczny i długofalowy – chcemy pomóc jak
największej liczbie chorych na białaczkę”

323

Tyle robi dla Ciebie, zrób coś dla
niej

Zdrowy Dialog

TEVA GROUP

TEVA GROUP

„Pod takim hasłem i pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Hepatologicznego Teva w Polsce zorganizowała pierwsze
Ogólnopolskie Badanie Wątroby. Jego celem była edukacja
społeczeństwa na temat wątroby i jej prawidłowego
funkcjonowania w organizmie oraz propagowanie badań
profilaktycznych. W ciągu prawie 3 tygodni specjalnie
przygotowany na tę okazję bus medyczny odwiedził 15 miast.
Około 2600 pacjentów w trakcie akcji skorzystało z bezpłatnych
badań ultrasonograficznych oraz konsultacji z lekarzem”
„W celu podniesienia efektywności komunikacji lekarz – pacjent
firma Teva przygotowała program edukacyjny »Zdrowy Dialog«,
który wskazuje odpowiednie postawy i formy komunikacji między
lekarzem a pacjentem. Platforma uświadamia, jak ważne jest
porozumienie obydwu stron w osiąganiu efektywnych rezultatów
leczenia. W dalszej perspektywie celem jest doprowadzanie do
obopólnego zadowolenia z prowadzonej terapii. Główne założenie
programu »Zdrowy Dialog« to przyczynienie się do podniesienia
stopnia przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych;
dzięki takiej formie uświadomienia mechanizmów i zachowań
pozwoli wypracować partnerską relację, aby lekarz stał się
autorytetem i sprzymierzeńcem w walce z chorobą, a pacjent
przejął odpowiedzialność za własne zdrowie i przebieg terapii”
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http://www.teva.pl/Social/Pages/
Projekty-CSR.aspx

http://www.teva.pl/Social/Pages/
Projekty-CSR.aspx

to, żebyś osiągał więcej, czuł się lepiej i żył dłużej”. Firma
nie tylko produkuje i sprzedaje leki, ale także angażuje się
w działalność charytatywną. Do tej pory z pomocy firmy
skorzystało wiele organizacji i instytucji, np. Krakowski
Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, dla którego firma przeznaczyła darowiznę produktową. Celem wsparcia
była możliwość leczenia pacjenta z tętniczym nadciśnieniem płucnym, który zakończył udział w badaniu klinicznym i u którego konieczna jest kontynuacja terapii lekiem
– ambrisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią
się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych
przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wskazaniu obejmującym ww. pacjenta [13]. Pełny raport z przekazywanych darowizn dostępny jest na stronie internetowej firmy [13]. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie
jedynie działalność w obszarze zewnętrznym.
Systematyzując narzędzia, jakimi posługują się firmy
w trakcie podejmowania działań w zakresie CSR, poniekąd
omówione powyżej, możemy wyróżnić m.in. [10]: kampanie społeczne, w których wykorzystywane są media,
w celu zmiany postaw, myślenia grup ludzi, skupionych,
zrzeszonych dookoła jednej sprawy, problemu, jednostki
chorobowej. Celem takich działań jest szerzenie wiedzy
społecznej na określony temat i uświadamianie ludziom
istoty i wagi problemu. To, co jest istotne w prowadzeniu
kampanii społecznych, to fakt, że nie jest z nimi związana
sprzedaż produktów czy usług uczestniczących podmiotów. Kolejnym jest marketing zaangażowany społecznie
– rodzaj działalności marketingowej firmy, która oprócz
celów promocyjnych uwzględnia również potrzeby społeczne. To narzędzie pozwala firmom zwiększać zyski. Jest
to strategia „win-win” – która zezwala wszystkim stronom
na zrealizowanie swoich potrzeb. Przykładem mogą być tu
organizowane przez firmy farmaceutyczne „białe soboty”.
Dalej mamy programy etyczne dla pracowników, społeczną odpowiedzialność w marketingu. Nie polega ona tylko
na przestrzeganiu podstawowych praw konsumenckich.
Istotnym wymiarem jest uwzględnianie np. przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów nie tylko dobra firmy,
ale także podnoszenia jakości życia klienta i całego społeczeństwa [15]. Wśród instrumentów wyróżniamy również
standardy odpowiedzialnego biznesu, rynek inwestycji
odpowiedzialnych społecznie, nadzór korporacyjny ekoznakowanie i znakowanie społeczne, zaangażowanie środowiskowe, w którym podejmuje się decyzje dotyczące
ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko, przy jednoczesnym aktywowaniu programów ochrony środowiska. Wyżej wspomniane
firmy farmaceutyczne w szerokim zakresie legitymują się

takim działaniami. I ostatnim narzędziem jest omówione
wcześniej zaangażowanie społeczne [10].
Społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR) jest ideą,
która w ostatnich latach staje się coraz częściej zapisana
w funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jest ona również szeroko rozpowszechniona w działalności firm farmaceutycznych. Dzięki niej możliwe jest utrzymanie bardzo dobrego
wizerunku na rynku. Patrząc na działanie firm na świecie,
można zapoznać się z wieloma globalnymi raportami CSR,
przedstawianymi przez firmy farmaceutyczne. W Polsce,
do tej pory, raporty społecznościowe złożyły zaledwie
trzy firmy farmaceutyczne, pomimo iż większość działających firm na naszym rynku legitymuje się działaniami
w ramach CSR, a działania te możemy w Polsce obserwować. Informacje te są dostępne na stronach internetowych
firm. Wśród firm, które złożyły i przedstawiały pełne raporty swojej działalności, są GlaxoSmithKline, Roche sp.
z o.o. oraz Polpharma SA, która przedstawiła najwięcej
raportów do tej pory, bo aż 7 [14]. Firmy organizują swoje
działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
zgodnie ze swoimi wartościami i mottem, którym się kierują. Dzięki podejmowanym przez nie rozmaitym akcjom
i kampaniom, które dedykowane są do szerokiego grona
odbiorców, edukują społeczeństwo w zakresie wzmacniania zdrowia i zapobiegania chorobom. Przedstawiają i uczą
prawidłowych zachowań prozdrowotnych i uświadamiają
ludziom wagę i istotę życia w pełnym zdrowiu.
Oświadczenia
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów
Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Źródła finansowania
Autorzy deklarują brak źródeł finansowania.
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