
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše aktivity v oblasti 
ESG 

 

 
 
 

V AmerisourceBergen jsme odhodláni rozvíjet naše iniciativy v oblasti ESG – environmental, social a governance, abychom 
vytvořili zdravější budoucnost pro lidi na celém světě. Na základě etiky, integrity a transparentnosti se snažíme podporovat 
pozitivní vliv na planetu a lidi. Zaměřujeme se na zlepšování rovného přístupu ke zdravotní péči prostřednictvím tří priorit, 
které jsou v souladu s našimi službami a přesvědčením. 

 
Zaměstnanci orientovaní na cíl 

 
Po celém světě zapojujeme zaměstnance a podporujeme rozmanitou a inkluzivní pracovní 
sílu, ve které máme společný cíl a oslavujeme individualitu. 

 
Odolný a udržitelný provoz 

 
Zavázali jsme se k efektivnímu a odpovědnému provozu v celém našem globálním 
dodavatelském řetězci, urychlení dodávek léků a zdravotnických služeb a zároveň k podpoře 
rozmanitosti naší dodavatelské základny a partnerství s cílem snížit dopad na životní 
prostředí. 

 
Zdravé komunity pro všechny 

 
Podporujeme rovný přístup ke zdravotnickým službám v rámci globálních komunit a skupin 
pacientů tím, že se snažíme zpřístupnit programy a léky tam, kde je to nejvíce potřeba. 

 
 

AmerisourceBergen Foundation 
 

AmerisourceBergen Foundation je nezávislá nezisková charitativní organizace, jejímž 
posláním je zlepšovat zdraví a kvalitu života pacientů – lidí a zvířat. Nadace 
spolupracuje s organizacemi na projektech, které si kladou za cíl podporovat rovnost 
v oblasti zdraví. Tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím financování přístupu ke 
zdravotní péči pro obyvatele s nedostatečnou dostupností péče a zajišťování zdraví 
zvířat a bezpečnosti léků na předpis. 

 

• Lidské zdraví: Podpora přístupu ke zdravotní péči pro obyvatele 
s nedostatečnou dostupností péče na celém světě 

 

• Zdraví zvířat: Zlepšování zdraví domácích a hospodářských zvířat, včetně 
zvířat, která pomáhají lidem při odstraňování následků katastrof 

 

• Bezpečnost léků na předpis: Boj proti zneužívání léků na předpis 
prostřednictvím bezpečné likvidace, inovativních řešení a podpory duševního 
zdraví 



  ESG ve společnosti AmerisourceBergen 

Výsledky iniciativy ESG ve fiskálním roce 2022 
 

 
Zaměstnanci orientovaní na cíl 

 
• Změřili jsme celosvětové zastoupení našich pracovníků na základě externích srovnávacích 

testů a začali jsme interně měřit globální index inkluze 
 

• Zahájili jsme programy rozvoje vedoucích pracovníků, jejichž cílem je zvýšit jejich schopnosti 
a dovednosti v oblasti koučování, inkluze a zapojení 

 

• V rámci našeho komplexního balíčku benefitů a odměn zaměstnanců jsme zavedli podporu 
v oblasti plodnosti, adopce a těhotenství včetně podpory duševního zdraví a také asistenci 
pro kojící matky 

 

• Uskutečnili jsme průzkum zkušeností zaměstnanců napříč celou organizací ve 22 jazycích, 
abychom mohli lépe pochopit podněty a myšlenky našich zaměstnanců a reagovat na ně 

 

• Přijali jsme WorkSmart – program flexibility práce, abychom zajistili bezpečnější pracovní 
prostředí pro zaměstnance a lépe se soustředili na potřeby našich zákazníků 
a dodavatelského řetězce ve zdravotnictví 

 
Odolný a udržitelný provoz 

 
• I nadále pokračujeme v efektivním dodávání léků a zdravotnických služeb v kontextu 

měnícího se klimatu, což pomáhá našim zákazníkům a jejich pacientům zachovat přístup 
k důležitým produktům během přírodních katastrof nebo mimořádných událostí 

 

• AmerisourceBergen se zavazuje k dosažení vědecky podloženého cíle snížit emise 
skleníkových plynů v kategoriích 1 a 2 (Scope 1 a Scope 2) o 54,6 % do roku 2032 oproti 
výchozímu roku 2019. Společnost se rovněž zavázala, že 82 % jejích dodavatelů bude mít do 
roku 2027 své cíle založeny na principu science based 

 

• Zahájili jsme několik iniciativ v oblasti environmentální udržitelnosti s cílem snížit množství 
odpadu v dodavatelském řetězci a zredukovat používání obtížně recyklovatelných plastů 

 

• Spustili jsme pilotní program platformy AmerisourceBergen Marketplace, která propojuje 
ověřené výrobce s našimi nezávislými zákazníky z řad lékárníků, abychom jim pomohli zajistit 
potřebné zásoby přípravků a uspokojit potřeby komunity prostřednictvím nejrůznějších řešení 

 

• Využili jsme našeho významného postavení v dodavatelském řetězci k podpoře 
informovanosti o antimikrobiální rezistenci (AMR), která je významným celosvětovým 
problémem v oblasti veřejného zdraví 

 
Zdravé komunity pro všechny 

 
• Nadace AmerisourceBergen Foundation podpořila organizace, které zlepšují přístup ke 

zdravotní péči: Více než 80 neziskových organizací získalo dary přesahující 6,3 milionu USD 
Společně se zaměstnanci ze 30 zemí jsme věnovali 1,8 milionu USD více než 1 000 
organizacím prostřednictvím našich různorodých programů 

 

• Poskytli jsme přes 4,7 milionu USD ve formě firemních darů a více než 3,5 milionu USD ve 
formě volně prodejných výrobků od organizací AmerisourceBergen a Alliance Healthcare 

 

• V rámci humanitární pomoci poskytla společnost AmerisourceBergen spolu s nadací 
AmerisourceBergen Foundation téměř 1 milion USD na podporu obyvatel na Ukrajině 
a v jejím okolí 

 

• Svolali jsme vedoucí pracovníky ve zdravotnictví, poskytovatele onkologické péče a další 
podporovatele péče o pacienty na náš vůbec první summit na téma onkologické léčby – 
Disparities in Cancer Care Summit, který je součástí našeho širšího závazku integrovat 
rovnost v oblasti zdraví do našich produktů a služeb 

 

• Zahájili jsme činnost specializovaného firemního fondu rizikového kapitálu AB Health 
Ventures s počátečním kapitálem 150 milionů USD na investice a partnerství s nově 
vznikajícími společnostmi v oblasti zdravotní péče s cílem podpořit vývoj a poskytování 
zdravotní péče 

 

Další informace naleznete zde: Mikroweb společnosti AmerisourceBergen o oblasti ESG a Index reportingu o ESG 

https://esg.amerisourcebergen.com/
https://www.amerisourcebergen.com/-/media/assets/amerisourcebergen/pdf/ab-fy22-esg-reporting-index.pdf
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