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Глобални основополагащи ценности - произход

•

Растем бързо повече от 20 години в различни страни и култури, както и в различни делови области и сега
сме по-глобални от всякога. Това, което ни обединява, е нашата обща визия и цел: Да създадем бъдеще,
което си струва да се изживее. За пациентите. Навсякъде по света. Всеки ден.

•

През 2017 г. нашият управителен съвет получи обратна връзка от бизнес лидерите от нашите региони и
делови направления, че една система от глобални ценности е жизнено важна за постигане на тази визия и
за успешната съвместна работа. Въз основа на различни системи от ценности в организацията сега сме
дефинирали хармонизиран набор от Глобални основополагащи ценности.

•

Целта на тези Глобални основополагащи ценности е да ни вдъхновяват, свързват и обединяват и да ни
насърчат да мислим и действаме като единна компания. Ако бъдем колаборативни, инициативни,
надеждни и съвършени на глобално ниво, ще се повиши способността ни да продължим да растем и да
развиваме нашите продукти и услуги, да имаме уникално въздействие върху здравето и доброто състояние
на пациентите и да поведем Фрезениус Медикъл Кеър към успешно бъдеще.

КОЛАБОРАТИВНИ

ИНИЦИАТИВНИ

НАДЕЖДНИ

СЪВЪРШЕНИ

Съотношение Глобални основополагащи ценности Ценности
•

Нашите Глобални основополагащи ценности са разработени въз основа на съществуващите Ценности и
проектират нашите виждания в ежедневната ни работа. Глобалните ни основополагащи цели отразяват
корпоративната ни култура и начина, по който работим. Те са част от нашия Кодекс за етика и бизнес
поведение и направляват нашите политики и деловата ни активност.

Честност и почтеност

Иновация и подобрение
Уважение и почтителност
Качество

Колаборативни

Инициативни

Надеждни

Съвършени

… означава, че знаем
как да работим
заедно за решаване
на общите ни задачи
и за постигане на
целите като единна
компания

… означава, че сме
добри в поемане на
инициативата да
повлияем на нашата
работа

… означава, че сме
доверен спътник за
нашите пациенти,
партньори и колеги

… означава, че
непрекъснато
насърчаваме
качеството и
напредъка, за да
изведем бизнеса към
успешно бъдеще

Въведение
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СЪОБЩЕНИЕ ОТ
РЪКОВОДСТВОТО НА
ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР
Всеки ден ние от Фрезениус Медикъл Кеър се стремим
да подобрим живота на нашите пациенти по света чрез
първокачествени продукти и услуги. Нашите пациенти,
клиенти, платци, инвеститори и регулатори очакват
бизнесът ни да се провежда етично и в съответствие
с приложимите закони и нашият непрекъснат успех
и репутация зависят от ангажимента ни да работим
подобаващо.
Бизнесът ни е строго регулиран и подчинен на
множество сложни закони, правила и наредби.
Ангажирани сме с растежа на нашия бизнес в
съответствие с приложимите закони и очакваме
да спазвате настоящия Кодекс за етика и бизнес
поведение, както и всички допълнителни насоки и
политики на Фрезениус Медикъл Кеър. Неспазването на
горепосоченото може да изложи Фрезениус Медикъл
Кеър, както и всички засегнати лица, на опасност от
налагане на глоби, загуба на лиценз или други сериозни
санкции. Трябва да приемаме процеса по спазване на
съответствието с приложимите изисквания сериозно
и да правим това като екип като приемем да се
придържаме към набор от общи принципи.

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

Нашата компания не толерира дискриминация, тормоз
или репресивни мерки. Стремим се да осигурим
безопасно, здравословно и продуктивно работно място
за нашите служители и нашите бизнес партньори, които
ни помагат в нашите бизнес дейности.
Тези принципи са заложени в Кодекса за етика и бизнес
поведение на Фрезениус Медикъл Кеър („Кодекс“)
и допълнителните насоки и политики на Фрезениус
Медикъл Кеър. От Вас се очаква да разберете и да
спазвате задълженията и стандартите, установени
в Кодекса и всички насоки и политики на Фрезениус
Медикъл Кеър. За съдействие в тази насока са налични
разнообразни образователни способи както на
корпоративно ниво, така и на нивото на отделна бизнес
единица.
Спазването на закона и насоките и политиките на
Фрезениус Медикъл Кеър трябва да ръководят всички
аспекти на нашия бизнес. Дългосрочният ни успех
ще зависи от това как ще постигнем тази цел. Ако
работим заедно като екип и се подкрепяме взаимно в
това усилие, можем да установим стандарта в нашата
индустрия за медицинско качество, спазване на
регулаторните изисквания и бизнес изпълнение.

HARRY DE WI T

WILLIAM VALLE

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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ЦЕЛТА НА НАШАТА МИСИЯ

ВИЗИЯ

Фрезениус Медикъл Кеър постига оптимални
стандарти в грижата за пациента посредством нашия
ангажимент за разработване на иновативни продукти и
терапии. Уникалната позиция на Фрезениус Медикъл
Кеър се основава на многогодишен професионален
опит и непрекъснати иновации. В съответствие с това,
целта на нашите научноизследователски и развойни
усилия е да поддържаме технологично и клинично
качество, необходимо за създаване на иновационни
продукти и подобрени лечения. Нашите служители са
обединени в стремежа да осигурим висококачествени
продукти и услуги и да постигнем оптимални устойчиви
медицински и професионални практики за грижи за
пациента. Стремим се към честност, етика, уважение и
почтителност в работните и бизнес отношения с
нашите служители и бизнес партньори.

Главната ни цел е да създаваме достойно за живот
бъдеще за пациентите на диализа по света всеки ден.
Пациентите с бъбречно заболяване вече могат да
гледат напред с по-голяма увереност, благодарение на
нашите иновационни технологии и лечебни концепции.
Даваме им бъдеще, което им предлага най-доброто
възможно качество на живот. Използваме повишеното
търсене на модерни методи на диализа и работим
последователно за повишаване на развитието на
Фрезениус Медикъл Кеър. Заедно с нашите служители,
ние се съсредоточаваме върху провеждането на
стратегии, които ще ни позволят да поддържаме нашето
технологично лидерство. Като вертикално-интегрирана
компания, ние предлагаме продукти и услуги за цялата
стойностна верига на диализата. Стремим се към
постигането на най-високите медицински стандарти.
Това е нашият ангажимент към нашите пациенти, нашите
партньори в системата на здравеопазването и нашите
инвеститори, които разчитат на надеждното изпълнение
и бъдещето на Фрезениус Медикъл Кеър.

Нашите основни ценности
Качество, честност и почтеност
Иновация и подобрение
Уважение и почтителност

I. Програмата за съответствие на
дейността на Фрезениус Медикъл
Кеър с приложимите изисквания
Фрезениус Медикъл Кеър (или „Компания“) е установила
програма за съответствие с приложимите изисквания,
за да Ви съдейства при разбирането и изпълнението
на Вашите законови, етични и регулаторни задължения.
Съответствието с приложимите изисквания е
отговорност на всеки и Вашата постоянна работа или
ангажираност с Фрезениус Медикъл Кеър зависи от
Вашето спазване на принципите на настоящия Кодекс
и свързаните насоки и политики на Фрезениус Медикъл
Кеър. По-долу са изброени множество способи
налични при Фрезениус Медикъл Кеър и програмата за
съответствие с приложимите изисквания:
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i насоки и политики, свързани с правилното бизнес
поведение;
ii обучение за спазване на съответствие с
приложимите изисквания;
iii възможности за повдигане на въпроси, свързани
със спазването на съответствието с приложимите
изисквания на поверителна основа; и
iv одити за контролиране на съответствието според
законовите и корпоративните стандарти.

II. Приложение на Кодекса за етика и
бизнес поведение

Кодексът за етика и бизнес поведение на Фрезениус
Медикъл Кеър („Кодекс“) се прилага глобално за всеки
служител, директор, длъжностно лице, работник по
договор и представител на Фрезениус Медикъл Кеър и
нейните преки или непреки мажоритарно притежавани
или контролирани филиали, действащи навсякъде по
света. Настоящият Кодекс не представлява трудов
договор.
Настоящият Кодекс не може да обхване всички ситуации
или всички приложими местни закони и наредби. Ако
местният закон противоречи на нашия Кодекс, ще
спазваме местния закон. Във всички други случаи
настоящият Кодекс се прилага за Вашата бизнес
дейност. Ако например местен обичай позволява нещо
забранено от настоящия Кодекс, трябва да спазвате
Кодекса и да не извършвате тази дейност. Когато имате
съмнение, потърсете съвет.
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III. Нашите очаквания и
Вашите отговорности
ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ДА:
i действате почтено и защитавате нашата репутация;
ii прочетете, разберете и действате в съответствие
с настоящия Кодекс, насоките и политиките на
Фрезениус Медикъл Кеър и всички законови и
регулаторни задължения, относими към Вашите
функции; вземете мерки за предотвратяване на
нарушения и отстранете всички съмнения, които
имате за бизнес практиката, използвайки способите
описани в Кодекса;
iii докладвайте всяко действително или подозирано
нарушение на закона или на Кодекса, насоките
и политиките на Фрезениус Медикъл Кеър. В
повечето случаи добра идея е да започнете с
Вашия пряк ръководител, но можете също да се
свържете с Вашия местен или регионален служител
по съответствието, или с отдела за съответствие
на корпоративно ниво; при необходимост или
ако желаете докладването може да се извърши
анонимно чрез Вашата Линия за докладване
на несъответствие с приложимите изисквания,
въпреки че Ви насърчаваме да разкриете Вашата
самоличност за улесняване на комуникацията; и
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iv съдействайте на разследванията и процедурите
за одит/мониторинг, които определят степента
на спазването на настоящия Кодекс, насоките и
политиките от страна на Фрезениус Медикъл Кеър и
спазвайте всички последващо въведени корективни
мерки.
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КАТО МЕНИДЖЪР ИЛИ ПРЯК РЪКОВОДИТЕЛ ВИЕ СЪЩО СТЕ ОТГОВОРНИ ДА:
i създавате култура на съответствие с приложимите
изисквания на нашето работно място и да служите
като пример, действайки в съответствие с високи
етични стандарти;
ii да осигурите и да потвърдите, че лицата, които
Ви докладват, разбират и прилагат стандартите,
представени в настоящия Кодекс;
iii да поставите цели за изпълнение и очаквания,
съвместими с настоящия Кодекс, насоките и
политиките на Фрезениус Медикъл Кеър, както и
регулаторните задължения;
iv да осигурите подходящо корективно действие,
когато Кодексът или насоки, или политики на
Фрезениус Медикъл Кеър не са спазени;
v да поддържате среда подходяща за задаване
на въпроси и разглеждане на проблеми за
съответствието, които достигат до Вашето
внимание, включително чрез спазване на
задълженията за докладване, представени понагоре; и

vi да осигурите, че не се толерират действия на
репресивни мерки срещу лице, което докладва
добросъвестно за заподозряно нарушение на
закона, на настоящия Кодекс или на насоките, или
политиките на Фрезениус Медикъл Кеър.

IV. Документация за съответствие с
приложимите изисквания

Документацията за съответствие с приложимите
изисквания Ви дава информация, от която се нуждаете
за изпълнение на Вашите задължения по законен и
етичен начин. Нашата документация за съответствие с
приложимите изисквания се състои от:

i Кодекс за етика и бизнес поведение
Настоящият Кодекс засяга общи концепции и
стандарти за съответствие и дава общо описание
на приемливото поведение.
ii Насоки и политики
Фрезениус Медикъл Кеър са разработили насоки и
политики за предоставяне на конкретни инструкции
как да извършвате Вашата работа съобразно с
описаните в настоящия Кодекс общи принципи.
Насоките и политиките са разработени според
специфичните дейности на всяка държава и
в съответствие с местните закони на Вашата
държава.
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задавате въпроси, съобщавате за тревоги
и докладвате нередности
Фрезениус Медикъл Кеър очаква открита дискусия по
въпросите за съответствието. Често пъти задаването на
въпрос е най-добрият начин да се определи дали едно
действие е правилно и за да се осигури съответствие
с приложимите закони или с насоките и политиките на
Фрезениус Медикъл Кеър.

Ако не сте сигурни дали едно предложено действие е
подходящо, спрете, докато не сте попитали и получили
потвърждение, че можете да продължите.
С цел прекратяване на неправомерно поведение за
постоянно в цялата компания трябва да докладвате
всяка дейност, която считате за незаконна или
несъвместима с насоките или политиките на Фрезениус
Медикъл Кеър чрез процедурата, представена в
настоящия Кодекс.

Как да се използват способите за постигане на
съответствие с приложимите изисквания
Когато имате съмнение какво да правите или дали едно
действие е подходящо, спазвайте следната процедура:
i ПРЕГЛЕДАЙТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ – Кодекса и насоките и
политиките на Фрезениус Медикъл Кеър.
ii ПОПИТАЙТЕ – Вашия пряк ръководител или друг
мениджър.
iii СВЪРЖЕТЕ СЕ С – Местния или регионален
служител за съответствие или с отдела за
съответствие на корпоративно ниво.
iv ОБАДЕТЕ СЕ НА – Вашата Линия за докладване
на несъответствие с приложимите изисквания,
ако не Ви е удобно да използвате посочените понагоре способи или предпочитате да останете в
анонимност.

При вземане на бизнес решения, обмислете:
i Дали поведението насърчава високи стандарти на
бизнес етика или имам съмнение в законността на
поведението?
ii Съответства ли поведението на настоящия Кодекс
и приложимите насоки и политики на Фрезениус
Медикъл Кеър?
iii Поведението ще помогне ли или ще навреди на
глобалната репутация на Fresenius?

V. Поддържане на съответствие с
приложимите изисквания
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ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТА НА НАШАТА ПРОГРАМА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
НИ ПОМАГАТ ДА БЪДЕМ В СЪОТВЕТСТВИЕ:

1 ОБУЧЕНИЕ

2 ПОДДРЪЖКА

Фрезениус Медикъл Кеър осигурява разнообразно
обучение, за да Ви помогне за правилното извършване
на Вашата работа. Нашето общо обучение е
задължително за всички служители и обхваща
главните елементи на Програмата за съответствие с
приложимите изисквания на Фрезениус Медикъл Кеър.
В процеса на обучение се разглежда настоящия Кодекс
и Ви се дава информация за законите и наредбите,
приложими за нашия бизнес и във Вашата държава.

Отделът за съответствие с приложимите изисквания
осигурява поддръжка на всички отдели на Фрезениус
Медикъл Кеър. Трябва да използвате този ресурс. Ако
се намирате в ситуация, която би създала съмнения
за спазване на съответствието, насърчаваме Ви да се
свържете с Отдела за съответствие.

Множество дейности в рамките на Фрезениус Медикъл
Кеър (като продажби и маркетинг, фактуриране
и възстановяване и др.) изискват допълнително
специализирано обучение. Ще бъдете уведомени,
ако Вашата длъжност изисква такова допълнително
обучение.
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3 МОНИТОРИНГ, ОДИТ И
РАЗСЛЕДВАНИЯ
Фрезениус Медикъл Кеър извършва мониторинг и
одит на своите бизнес дейности за потвърждаване, че
спазваме закона и насоките и политиките на компанията.
Когато до нашето внимание достигнат потенциални
нарушения на съответствието, ще предприемем
подходящи действия за проучване на всички такива
доклади и за гарантиране, че нашият бизнес се
провежда в съответствие с всички приложими закони.
Непрекъснато подобряваме нашите усилия за
съответствие с приложимите изисквания. Ако има
инцидент със съответствието, въпреки всички наши
усилия, преоценяваме политиките или обучението
в резултат на тези дейности и извършваме всички
необходими промени.

4 ЛИНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ
НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С
ПРИЛОЖИМИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
Разполагате с няколко налични възможни действияза
докладване на действително или заподозряно
нарушение, с предприемането на които ще се счита, че
сте спазили Вашето задължение според настоящия
Кодекс да докладвате за потенциални нарушения на
съответствието на Фрезениус Медикъл Кеър:
i свържете се с Вашия ръководител, Вашия местен
или регионален служител за съответствие или с
Отдела за съответствие на корпоративно ниво;
ii Ако тези инстанции за съответствие не разрешат
Вашия проблем или ако не Ви е удобно да обсъдите
Вашия проблем за съответствието с Вашия
ръководител или с представители на Отдела
за съответствие, може да се свържете открито
или анонимно с Вашата Линия за докладване
на несъответствие с приложимите изисквания.
Информацията за контакт може да бъде получена
от Интранет системата на компанията и ще бъде
разпространена по други подходящи начини.

VI. Очакване за съответствие с приложимите
изисквания / Последствия от Несъответствие

От Вас се очаква да спазвате настоящия Кодекс и
насоките и политиките на Фрезениус Медикъл Кеър.
Спазването от Ваша страна на настоящия Кодекс и
на насоките и политиките, приложими към Вашата
работа, ще бъдат взети под внимание в разглеждането
на Вашето представяне или повишение.
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Ако нарушите закона, настоящия Кодекс или насоките
или политиките на Фрезениус Медикъл Кеър, ще
подлежите на дисциплинарно или корективно действие,
или други правни мерки. Дисциплинарното или
корективно действие може да включва устни разговори,
прекратяване на трудовите правоотношения или друго
подходящо действие.

Нашите принципи за етика
и бизнес поведение
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VII. Нашият бизнес

Нашият успех зависи от подходящите отношения с
нашите пациенти, лекари, служители, регулаторни
органи, държавни и частни платци, както и клиенти и
доставчици. Фрезениус Медикъл Кеър се стреми да
осигури оптималните устойчиви клинични грижи на
нашите пациенти (вижте точка 1. по-долу) и да произведе
продукти, отговарящи на регулаторните стандарти
(вижте точка 2. по-долу).

1 ГРИЖИ ЗА ПАЦИЕНТА
A. ОБЩИ ПРИНЦИПИ
Клиничните грижи трябва да съответстват на
политиката на Фрезениус Медикъл Кеър и на лекарските
предписания. При работа с пациенти, очакваме от Вас
i да действате етично, честно, учтиво, компетентно и
навременно;
ii да правите изявления за нашите услуги, само когато
знаете, че отговарят на истината или разполагате с
информация, която може да ги подкрепи;
iii да представяте достоверно същността и качеството
на нашите услуги, цени, договорни условия и друга
информация;
iv да се отнасяте с всички пациенти с достойнство и
уважение;
v да привличате пациентите и техните близки в
планирането на лечението, когато е уместно;
vi да отговаряте точно на въпроси на пациенти и
близките им;
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vii да уведомите член на ръководството на
заведението, ако не сте способни да отговорите
на въпросите на пациента или неговите близки,
свързани с грижата за пациента;
viii да отговаряте и да опитате да разрешите
всички притеснения и оплаквания незабавно и
изчерпателно; и
ix да работите с лекарите, за да гарантирате, че
пациентите са информирани за наличните
възможности за лечение.

B. ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
Като компания в областта на здравеопазването
в нашата организация е налична информация за
пациента. Записването, управлението и предаването
на специфична информация за пациента трябва да
се извършва в съответствие с местните правила за
защита на данните/поверителността, като се обръща
специално внимание на местните правила за получаване
на съгласие на пациента за споделяне на негова/нейна
здравна информация. Защитата на поверителността на
специфична здравна информация на пациента е важно
задължение на всички доставчици на медицински грижи.
Никога не разкривайте специфична за пациента
информация на неупълномощени лица, в или извън
Фрезениус Медикъл Кеър, които нямат законно право
на тази информация. Трябва да се обръща внимание на
този принцип при електронно предаване на специфична
здравна информация за пациента.
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VII. Нашият бизнес

C. НИКОГА НЕ ОКАЗВАЙТЕ НЕУМЕСТНО ВЛИЯНИЕ
НА ПАЦИЕНТИТЕ
НЕ ТРЯБВА да предлагате неуместни „стимули“ или
други облаги, за да повлияете на пациентите да изберат
клиника или продукт на Фрезениус Медикъл Кеър
пред клиника или продукт на конкуренцията. Такива
неуместни „стимули“ могат да включват:
i възстановяване на транспортните разходи;
ii редовен отказ от удръжки и съвместно
застраховане, без индивидуално определяне на
крайна нужда;
iii намаление от стойността на други продукти;
iv подобни облаги на стойност; или
v подаръци или други неправомерни стимули, които
могат да повлияят на решението на пациента да
избере една от нашите клиники или продукти.

D. УВАЖАВАЙТЕ ОТНОШЕНИЕТО ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ
ТРЯБВА да уважаваме почтеността в отношенията
лекар-пациент. Избягвайте неуместно вмешателство в
медицинската практика на лекаря, включително чрез
осигуряване на неуместни облаги или стимули.

2 КАЧЕСТВО И ИНОВАЦИЯ
Качеството и сигурността на нашите продукти и услуги
са в основата на нашия бизнес. Законовите правила,
както и вътрешните правила за сигурност и качество
трябва стриктно да се спазват. Вие сте отговорни
за осигуряване на съответствието с тези принципи в
областта, за която отговаряте.
Сигурността на пациента е приоритет. Предоставянето
на качествени продукти и услуги на нашите пациенти е
отговорност на всички във Фрезениус Медикъл Кеър.
Важна част от повишаване на качеството на продукта и
услугата е събирането и разглеждането на информация
за нежелани събития и оплаквания от продуктите.
Фрезениус Медикъл Кеър използва тази информация
за оценка на нашите продукти и услуги. Трябва да
разберете, да познавате и да спазвате политиката на
Фрезениус Медикъл Кеър за докладване на нежелани
събития и оплаквания от продукти.

VIII. Корпоративна етика

1 БОРБА С КОРУПЦИЯТА
A. СЪОТВЕТСТВИЕ С АНТИКОРУПЦИОННИТЕ
ЗАКОНИ И ПРИНЦИПИ
Като глобална компания трябва да спазваме
антикорупционните закони на множество юрисдикции,
включително Закона за чуждестранните корупционни
практики на САЩ („FCPA“), Закона на Обединеното
кралство против подкупите и Германския наказателен
кодекс, както и антикорупционните закони на всяка
страна, в която работим.
Ние от Фрезениус Медикъл Кеър не толерираме
никаква форма на корупция, независимо дали се отнася
до медицински специалист, държавен служител или
частно лице, или се отнася до покупка или продажба
на продукти или услуги на Фрезениус Медикъл Кеър.
Очакваме да вземате бизнес решения и да извършвате
Вашата работа на основата на цена, качество и услуга.
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НЕ предлагайте, обещавайте, разрешавайте или давайте
нищо стойностно (включително продукт, услуга или
нещо друго, независимо дали под формата на лична
полза/услуга или друго) на никого, пряко или непряко
чрез трети лица, с цел осигуряване на неполагащо се
предимство или получаване или запазване на бизнес.
Също така, НЕ изисквайте, не приемайте да получите и
не получавайте нищо стойностно за себе си или за друго
физическо или юридическо лице с цел да осигурите
неполагащо се предимство или влияние върху Вашите
бизнес решения.
Имайте предвид, че дори и намек за корупционно
поведение може да навреди на нашата репутация и
да причини държавна проверка, затова се стремим
да избегнем дори и впечатлението за извършване на
нередности.
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B. ПРИМЕРИ НА ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ
Следват няколко примера на поведение, което може да
се счита за корупционно и затова е строго забранено.
НЕ:
i давайте или приемайте нищо стойностно, когато
същността или стойността на ползата не е
основателна и уместна за случая или за позицията и
обстоятелствата на получателя. Особено неуместно
е да се дава или получава предимство или нещо
стойностно:
a. което няма ясно бизнес основание или ако над
бизнес основанието стои дейност извън бизнеса;
b. толкова често, че даването или получаването
може потенциално да се счита за прекалено; или
c. по непрозрачен начин, по-конкретно, когато
се използва личен адрес, банкова сметка или
електронен адрес;

ii използвайте свързано лице (роднина или лице, с
което пациентът съжителства), за да дадете или
получите нещо стойностно;
iii давайте или получавайте нищо стойностно с
намерението и очакването да получите или да
дадете нещо в замяна;
iv давайте или получавайте нищо стойностно,
което може да ограничи или да повлияе на
Вашата обективност или благоразумие, или на
обективността или благоразумието на получателя,
или да окаже влияние върху процеса на вземане
на решение на работодателя на получателя
(включително държавна агенция, болница или
министерство) или Фрезениус Медикъл Кеър; или
v давайте нещо стойностно, което не е точно
записано в книгите и архивите на Фрезениус
Медикъл Кеър.

VIII. Корпоративна етика

C. ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР РАБОТИ
ПРОЗРАЧНО
Корупцията често се извършва тайно. Лицата,
участващи в корупционни дейности, могат да се опитат
да прикрият действията си и да действат тайно, за да
прикрият неправомерното поведение. Ефективна мярка
за предотвратяване на корупцията и за избягване на
появата на корупция е да се прави бизнес открито и
прозрачно.
Един от основните елементи на прозрачното бизнес
поведение е правилното документиране. Избягвайте
сключването на всякакво споразумение без съответната
писмена документация. Писмената документация е
особено важна във връзка с държавни служители и
медицински специалисти, които заемат длъжност, която
им позволява да вземат или да оказват влияние върху
бизнес решения, засягащи Фрезениус Медикъл Кеър.
Ако тези лица осигуряват услуги за Фрезениус Медикъл
Кеър, законната бизнес нужда за услугите, причината да
бъде избран медицинския специалист или държавния
служител, и извършените услуги, винаги трябва да бъдат
подробно записани в писмена форма.
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Корупционните практики могат да бъдат прикрити
чрез прекалено високи възнаграждения на бизнес
партньори. Например, дистрибуторът може да получи
неоснователно високи комисиони или лекторите на
конференции или консултантите могат да получат
прекалено високо възнаграждение за техните услуги.
Очакваме да се въздържате от сключване на всякакви
споразумения от името на Фрезениус Медикъл
Кеър, ако се съмнявате дали възнаграждението за
бизнес партньора е търговски обосновано. Всяко
възнаграждение, което отдаваме на нашите бизнес
партньори, трябва да представлява справедлива
пазарна стойност.
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D. ПОДКРЕПА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И
ОБРАЗОВАНИЕ
В най-добър интерес на Фрезениус Медикъл Кеър е да
подкрепя:
i проучването и развитието на лекарствени продукти,
медицински изделия и лечебни подобрения, които
са в законен интерес на Фрезениус Медикъл Кеър;
ii участието на лекари, медицински сестри,
клиенти и техния персонал в мероприятия на
Фрезениус Медикъл Кеър или трета страна,
които популяризират научно знание, медицинско
постижение или предоставяне на ефективно
здравеопазване; и
iii обучение и други образователни мероприятия,
управлявани или организирани от Фрезениус
Медикъл Кеър или медицински институции
или други организатори, като асоциации или
пациентски организации или техни служители,
които популяризират научно знание, медицинско
постижение или предоставяне на ефективно
здравеопазване.

Докато дейностите от този характер имат важна
цел, неуместната дейност, свързана с изследване и
развитие, научни конференции и образование може да
има сериозни последствия за всички засегнати, както
и за Фрезениус Медикъл Кеър като компания. Ако
имате съмнения, реферирайте към Вашите способи за
осигуряване съответствие с приложимите изисквания.
E. ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ
Ние в Фрезениус Медикъл Кеър се стремим да
бъдем добри корпоративни служители и подкрепяме
използването на нашите ресурси за развитие на
здравеопазването и други основателни благотворителни
поводи. Извършваме благотворителни дарения за
основателни поводи, особено онези, които имат
за цел да облагодетелстват болните от бъбречна
недостатъчност. Можем също да подпомагаме
благотворителни или граждански организации, които
осигуряват услуги в общностите, в които Фрезениус
Медикъл Кеър извършва дейност. Не правим дарения
или предоставяне финансови помощи с цел да получим,
да задържим бизнес или да осигурим неправомерно
предимство.
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Даренията и финансовите помощи винаги изискват
предварително одобрение. Всички дарения и помощи
трябва да се правят прозрачно. Всяка държава има
процес за разглеждане на всички предложени дарения.
Освен това, поставяйте въпроси за всеки потенциален
конфликт на интереси или въпроси за съответствието с
приложимите изисквания, които могат да възникнат във
връзка с благотворителните дарения.

2 ПРОТИВ ПРАНЕТО НА ПАРИ
Прането на пари е най-общо определено като участие
в сделка с криминално придобита собственост,
структурирането на сделка с цел избягване откриването
на криминално поведение или участие в сделка,
подкрепяща криминално поведение.
Фрезениус Медикъл Кеър се стреми да спазва всички
приложими закони, правила и наредби против прането
на пари. Предприемаме необходимите стъпки за
провеждане на бизнес с уважавани бизнес партньори,
участващи в законни бизнес дейности със средства от
законен произход.

3 ЗАКОНИ ЗА ЕМБАРГО И
ТЪРГОВСКИ САНКЦИИ
Законите и наредбите за търговско ембарго обикновено
забраняват на компаниите, намиращи се в определена
държава, да правят бизнес с друга конкретна
държава. От друга страна, понякога една държава
прави незаконно за компаниите, работещи в нейната
юрисдикция, да признаят ембарго, наложено от друга
държава. Международните дейности на Фрезениус
Медикъл Кеър могат да породят въпроси по приложими
търговски санкции и закони за търговско ембарго.
Фрезениус Медикъл Кеър следи за наличието на закони
за търговско ембарго и санкции, и извършва проверки,
за да се увери, че ги спазваме. Моля, консултирайте
се с юридическия отдел за въпроси, засягащи
приложимостта на закони за търговско ембарго и
санкции.
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4 ЧЕСТНА КОНКУРЕНЦИЯ
Фрезениус Медикъл Кеър осигурява иновационни
продукти и услуги на пазарна цена. Не участваме в и не
толерираме анти-конкурентно поведение. Не трябва да
търсите конкурентно предимство за Фрезениус Медикъл
Кеър чрез измама, укриване, погрешно представяне
на важни факти или незаконни средства. Фрезениус
Медикъл Кеър не извинява кражбата на търговски
тайни и информация, която не е обществено достояние.
ТРЯБВА да избягвате непозволената употреба на
информация, която е патентована, с авторски права,
привилегирована или поверителна.
Антитръстовите и други закони, регулиращи
конкуренцията, се стремят да защитят конкуренцията
чрез забрана на поведение, което води до понижена
конкуренция или необоснована ценова дискриминация,
или предизвиква създаването на други изкуствени сили
на пазара. Антитръстовите и други закони, регулиращи
конкуренцията, съществуват буквално във всички
държави и се прилагат за поведението на всички нива
на една организация. В обобщение, антитръстовите
и други закони, регулиращи конкуренцията, изискват
компаниите да се конкурират на индивидуална основа,
вместо да се присъединят към други компании в
споразумения за ограничаване на конкуренцията.

Всички съгласувани действия, неформални разговори
или споразумения, които имат за цел да ограничат
конкуренцията или могат да доведат до това, са
забранени.
Също така, компаниите с много силна пазарна
позиция могат да бъдат обект на допълнителна
проверка, особено ако нямат съществена конкуренция
на определен пазар. Силната пазарна позиция не е
неправомерна сама по себе си, но с такава пазарна
позиция не трябва да се злоупотребява за изключване
на конкуренцията или за използване на клиентите.
Фрезениус Медикъл Кеър не злоупотребява със силната
пазарна позиция на определен пазар.
Последствията от нарушаването на тези закони са
сериозни. Трябва да сте особено внимателни на
събирания и търговски представяния за избягване
проява на антиконкурентно поведение. Ако се озовете
в съмнителна дискусия, изразете Вашата загриженост,
поставете край на дискусията и веднага уведомете
Правния отдел.
Моля, консултирайте се с Правния отдел за всякакви
въпроси относно приложимостта на антитръстовите
закони и законите за конкуренцията.
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5 КЛИЕНТИ, РЕКЛАМА И
ПРОМОЦИЯ
Начинът, по който Фрезениус Медикъл Кеър извършва
своята търговска дейност и рекламира своите продукти
и услуги, е много регулиран. Фрезениус Медикъл Кеър
е разработила специфични политики за осигуряване
съответствието на бизнес практиките, маркетинга
и промоционалната дейност с приложимите закони,
правила и наредби. Всички промоционални материали
относно продуктите или услугите на Фрезениус Медикъл
Кеър подлежат на преглед и одобрение в съответствие
със съответния процес приложим за всяка държава.
Когато обсъждате нашите продукти и услуги,

ВИЕ ТРЯБВА:
i да бъдете винаги честни, коректни и да не
подвеждате при представяне на продуктите и
услугите;
ii да осигурите точно и коректно описание на ползите
и рисковете;
iii да правите само изявления, които са подкрепени с
подходяща клинична информация; и
iv да се уверите, че всички промоционални изявления
съответстват на одобрените от съответните
органи на Вашата държава кратки характеристики
на продукта, и тяхното съдържание и начин на
разпространяване съответства на приложимите
закони, правила и наредби.
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6 ТОЧНО СЧЕТОВОДСТВО И
ОТЧЕТНОСТ
Всички търговски отчети на Фрезениус Медикъл
Кеър трябва точно да отразяват истинския предмет
и размер на сделката или разхода. Целта на всички
сделки на Фрезениус Медикъл Кеър трябва да бъде
точно и незабавно записана в съответните сметки.
Отчитането на активите, пасивите, приходите и
разходите на Фрезениус Медикъл Кеър също трябва
да бъде извършено незабавно и коректно. Трябва
да поддържаме вътрешни счетоводни контроли за
осигуряване точността на финансовите записвания и
сметки.
Трябва да пазите всички хартиени и електронни записи
в съответствие с приложимите закони за запазване на
информация и политиките на Фрезениус Медикъл Кеър
за управление на отчетите, включително приложими
периоди на запазване.

ВИЕ НЕ ТРЯБВА:
i да създавате, предоставяте или одобрявате
фалшив или неточен запис относно бизнеса на
Фрезениус Медикъл Кеър, или
ii да се опитвате да заобикаляте финансова или
счетоводна политика или контрол на Фрезениус
Медикъл Кеър.
Тези забрани се прилагат, дори и да считате, че Вашето
поведение накрая ще бъде от полза за Фрезениус
Медикъл Кеър.

33

7 ПРАКТИКИ ЗА ФАКТУРИРАНЕ
Всички фактури за продукти и услуги трябва да бъдат
верни, точни и изчерпателни. Трябва да съответстват
на приложимите правни и договорни изисквания.
Претенции могат да се правят само за услуги, които са
били надлежно заявени и реално осигурени. Трябва да
са налични подходящи отчети, за да документират, че
всички услуги отговарят на тези стандарти, включително
документиране на медицинска нужда в съответствие с
насоките и политиките на компанията.

8 СЪОТВЕТЕН ОТГОВОР НА
ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Отговаряме съответно на всички искания в хода
на държавни ревизии, проверки и инспекции. Ако
срещнете искане на държавен орган, което е извън
обхвата на Вашите отговорности, веднага се свържете
с Вашия ръководител за съдействие. Моля, свържете
се незабавно с Правния отдел при получаване на
всякакво необичайно искане от държавна агенция или
неин представител, като съдебни призовки, гаранции и
искания за интервю.
Ако считате, че има укриване, промяна, фалшифициране
или унищожаване на документи или информация, трябва
веднага да докладвате на Вашия местен или регионален
служител за съответствието с приложимите изисквания,
на отдела за съответствие на корпоративно ниво, на
правния отдел или го докладвайте чрез Вашата линия
за докладване на несъответствия с приложимите
изисквания.
Ако правоприлагащ орган се обърне към Вас във
връзка с Фрезениус Медикъл Кеър или във връзка
с Вашата работа или поет ангажимент за Фрезениус
Медикъл Кеър извън помещенията на Фрезениус
Медикъл Кеър, веднага уведомете Ръководството за
Вашия регион, освен ако органът не е наложил законова
забрана да съобщите за осъществения контакт.

VIII. Корпоративна етика
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9 КОМУНИКАЦИЯ С МЕДИИТЕ

11 ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Откритата и искрена комуникация е предпоставка за
поддържане доверието на нашите пациенти, клиенти,
акционери и заинтересовани лица. Фрезениус Медикъл
Кеър може да гарантира последователна, открита
и искрена комуникация, само ако изявленията или
информацията в медиите се одобряват предварително
от отделите за връзки с обществеността или за връзки
с инвеститорите. Ако получите искане от медиите
за информация, свързана с Фрезениус Медикъл
Кеър, препратете искането до управителя на Вашето
предприятие.

Законодателните процеси за въвеждане на нови закони
и наредби, които засягат областта на нашата дейност,
са сложни и разнообразни. Фрезениус Медикъл Кеър
ще спазва закона по повод нейно участие в някой от
тези процеси. Дейности, координирани от Фрезениус
Медикъл Кеър, са подходящи и Фрезениус Медикъл
Кеър насърчава участието в спонсорирани от Фрезениус
Медикъл Кеър дейности. Също така, важно е Вашите
индивидуални политически дейности да останат
отделени от дейността на Фрезениус Медикъл Кеър. В
същото време Фрезениус Медикъл Кеър не желае да
се намесва във Вашите лични политически дейности,
доколкото Вие

10 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Фрезениус Медикъл Кеър събира, обработва или
използва лични данни на пациенти, служители,
клиенти, доставчици и други засегнати лица в
степента, разрешена от приложимия закон, само ако е
необходимо за търговската дейност, клиничната дейност
или във връзка с управлението на човешките ресурси.
Фрезениус Медикъл Кеър разглежда такива лични данни
като строго поверителни и ги защитава в съответствие
с приложимия закон. От служителите на Фрезениус
Медикъл Кеърсе очаква също да докладват веднага
за загубени, откраднати или повредени, притежавани
от компанията устройства или устройства, съдържащи
информация на компанията.

i осигурите, че Вашите политически дейности не са
и не изглеждат свързани с Вашата работа или с
Вашия ангажимент с Фрезениус Медикъл Кеър; и
ii не използвате времето, собствеността или
съоръженията на компанията за Вашата лична
политическа дейност, която не е свързана с
дейностите, координирани от Фрезениус Медикъл
Кеър.

IX. Лична етика

1 КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ
В изпълнението на Вашата работа от Вас се изисква да
действате в най-добър интерес на Фрезениус Медикъл
Кеър. Трябва да избягвате конфликти на интереси.
Конфликт на интереси съществува, когато Вашите частни
интереси противоречат или биха могли основателно
да противоречат на бизнес интересите на Фрезениус
Медикъл Кеър. От Вас се очаква да уведомите Вашия
ръководител за всеки частен интерес, който би могъл
да засегне Вашата обективност или професионализъм в
изпълнението на Вашата работа, а именно:
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i Ако желаете да бъдете нает по втори трудов договор
или ангажиран в допълнителен бизнес, който е
свързан с бизнеса на Фрезениус Медикъл Кеър
или с търговец или клиент на Фрезениус Медикъл
Кеър, трябва да уведомите за Вашите планове и, ако
не е забранено от закона, да подадете заявление
за предварително одобрение във Вашия Отдел за
човешки ресурси.
ii В качеството си на служител отговорен за наемане на
персонал, упражняване на контрол или управление,
не трябва да наемате или да осигурявате бизнес на
роднина, съпруг/а или лице, с което съжителствате,
нито да участвате в процеса на наемане или
осигуряване на бизнес на някое от тези лица.
Обърнете се към Вашия Отдел за човешки ресурси за
насоки.
iii Финансово участие, надвишаващо 1 % от издадения
капитал на клиент, търговец, доставчик или конкурент,
трябва да бъде предварително одобрено от Вашия
ръководител.
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2 УПОТРЕБА НА КОРПОРАТИВНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
СОБСТВЕНА ПОЛЗА
Всяка бизнес възможност, която откриете при провеждане
на бизнес дейностите от името на Фрезениус Медикъл
Кеър, принадлежи на компанията, а не на Вас.
ВИЕ НЕ ТРЯБВА:
i да използвате собствеността и информацията на
Фрезениус Медикъл Кеър, или Вашата длъжност в
Фрезениус Медикъл Кеър за получаване на лична
облага или предимство, или в интерес и в полза на
трето лице;
ii да създавате конкурентен бизнес, да действате по
друг начин като конкурент на Фрезениус Медикъл
Кеър или да създавате Ваш собствен бизнес, за да
се възползвате от Вашата длъжност в Фрезениус
Медикъл Кеър; или
iii да преследвате възможност или бизнес начинание
или по друг начин да се ангажирате с дейност, с която
да бъдете в конкуренция на Фрезениус Медикъл
Кеър или която би позволила на Вас или на трета
страна да се възползва от бизнес възможност, която
принадлежи на Фрезениус Медикъл Кеър.

3 ТЪРГОВИЯ С ВЪТРЕШНА
ИНФОРМАЦИЯ
Капиталът на Фрезениус Медикъл Кеър се търгува на
две борси. Според законите за ценни книжа, приложими
към Фрезениус Медикъл Кеър, незаконно е всеки, който
притежава вътрешна информация за дадена компания,
да търгува с ценните книжа на тази компания. „Вътрешна
информация“ е информацията, която обикновено не е
на разположение на обществеността и която, ако стане
известна, основателно може да се очаква да повлияе
върху решението за инвестиция или потенциално да окаже
влияние върху цената на ценните книжа на компанията (да
я повиши или понижи). Примери за вътрешна информация
включват:
i планирани главни/стратегически придобивания или
сливания; разделяния; покупка или продажба на
съществени за дейността активи;
ii поставяне начало на, сключване или прекратяване на
договори с клиенти и доставчици;
iii рискове от състояние на неплатежоспособност;
iv прогнози, които се отклоняват значително от
предходни финансови резултати или очаквания за
пазара;
v неизпълнение на основни длъжници;
vi планирани промени в управителния или надзорния
съвет;
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vii разработване на нови продукти;
viii значителна по размер отговорност свързана със
задълженията за продуктова безопасност или за
опазване на околната среда; съдебен процес от
съществено значение; мерки за преструктуриране,
които имат съществен ефект върху бъдещите бизнес
дейности; и
ix промени във висшето ръководство или членовете на
съветите.
Във Вашата ежедневна работа в или от името на
Фрезениус Медикъл Кеър може да научите важна
информация за компанията или дори за някои от
нейните публично търгувани бизнес партньори, която
няма публичен характер. Може да разберете вътрешна
информация чрез Вашата длъжност или просто като
видите документ на бюрото на колега или дочуете
разговор в офиса. Използването на тази информация
за Ваша финансова полза или предаването й на друг
човек за негова финансова полза (и следователно Ваша,
потенциално), е забранено и незаконно.
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Ако имате вътрешна информация за Фрезениус Медикъл
Кеър или някой от нашите бизнес партньори, не може да
предадете тази информация на никого извън компанията
(или дори в компанията), освен ако не е пряко свързана
с и необходима за провеждането на законните бизнес
дейности на компанията и съгласувана с политиките на
Фрезениус Медикъл Кеър.
Също така, ако имате вътрешна информация, не можете
да купувате или продавате ценни книжа на тази компания,
включително непряко чрез приятел на член на семейството
или да препоръчате на някого да купи или продаде
такива ценни книжа. Сделки могат да се извършват едва
когато вътрешната информация стане публична и широко
разпространена, каквото е публичното предлагане. Ако
имате въпроси за това, свържете се с Правния отдел.

X. Трудови правоотношения

Фрезениус Медикъл Кеър се стреми да поддържа
безопасно, сигурно, продуктивно, почтително работно
място, на което липсва дискриминация, където се
оценява приносът на всеки, който участва в нашите
бизнес дейности. Фрезениус Медикъл Кеър се стреми
да осигури работна среда, свободна от всички форми на
дискриминация, включително вербален или физически
тормоз или заплаха от ръководителите, сътрудниците,
продавачите, консултантите, посетителите или клиентите
на Фрезениус Медикъл Кеър. Не толерираме тормоз или
сплашване под никаква форма. Също така не толерираме
насилие или оскърбително поведение, включително
устно или физическо малтретиране от служител, пациент,
клиент или посетител при провеждане на бизнеса на
Фрезениус Медикъл Кеър.

1 ЗАЩИТА НА СЛУЖИТЕЛЯ
Фрезениус Медикъл Кеър дава най-голям приоритет
на защитата на служителя. Фрезениус Медикъл
Кеър осъжда употребата на принудителен труд и
експлоатацията на детския труд. Няма да толерираме
никакво нарушение на тези принципи от страна на
доставчиците.

2 ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИЛАГАНЕ
НА РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ
Вие НЕ ТРЯБВА да тормозите или да прилагате
репресивни мерки срещу служител или друго лице, което
докладва или възнамерява да докладва за нарушение
или заподозряно нарушение на закона, настоящия Кодекс
или насоките или политиките на Фрезениус Медикъл
Кеър. Ако считате, че сте подложени на тормоз или срещу
Вас са взети репресивни мерки заради докладване
или намерение за докладване на действително или
потенциално нарушение, докладвайте този въпрос
на Вашия местен или регионален служител за
съответствието с приложимите изисквания, на отдела за
съответствие на корпоративно ниво, на местния отдел за
човешки ресурси или чрез Вашата линия за докладване
на несъответствие с приложимите изисквания.

3 ОКОЛНА СРЕДА,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
БЕЗОПАСНОСТ
Стремим се да осигурим безопасно, здравословно и
продуктивно работно място за нашите служители и
бизнес партньорите, които ни съдействат в нашите
бизнес дейности. Очакваме да вземете всички предпазни
мерки, за да избегнете нараняване или причиняване
вреда на Вас, на Вашите колеги или на друго лице.
Важно е да уведомите Вашия ръководител за всички
небезопасни условия на труд и практики или увреждане.
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X. Трудови правоотношения

4 НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Фрезениус Медикъл Кеър не позволява дискриминация
при наемането или на работното място на основата на:

vii гражданство,
viii увреждане,
ix сексуална ориентация,

i пол (включително промяна на пола),

x статут на ветеран; или

ii раса, етнически произход или цвят,

xi друго незаконно дискриминационно отношение.

iii националност или национален произход,
iv религия или вяра,
v възраст,
vi семейно положение,

Вижте приложимите политики за подробности.
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5 АЛКОХОЛ И НАРКОТИЧНИ
ВЕЩЕСТВА

6 ЛИЦЕНЗИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ И
ДРУГИ РАЗРЕШЕНИЯ

Тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични
вещества излагат на опасност Вашето здраве и
сигурност, както и здравето и сигурността на пациентите,
клиентите и колегите Ви. Работата под влиянието на тези
вещества е строго забранена. Ако подозирате, че някой
Ваш колега е опиянен или под влиянието на алкохол или
наркотични вещества, или злоупотребява с лекарства по
лекарско предписание, трябва да докладвате ситуацията
на Вашия ръководител. Тютюнопушенето е позволено
само в помещенията, определени от Вашия работодател,
и съгласно законните изисквания за здравеопазване и
безопасност.

Често задълженията в Фрезениус Медикъл Кеър
изискват да имате разрешение (например разрешение
за работа като медицинска сестра), удостоверение
(например удостоверение за техник за диализа) или друг
документ за извършване на професионална дейност. Вие
сте отговорни за придобиването на всички необходими
документи за изпълнение на Вашата работа. Трябва да
докладвате на Вашия ръководител, ако необходимите
документи са изтекли или отменени.
В някои държави държавните агенции могат да изключат
някои лица от участие в дейностите по здравеопазване.
Ако сте уведомени, че сте изключени от участие в
определена правителствена програма, трябва да
уведомите Вашия ръководител.

XI. Активи на Фрезениус Медикъл Кеър

1 ЗАЩИТА И ПРАВОМЕРНА
УПОТРЕБА НА
СОБСТВЕНОСТТА И АКТИВИТЕ
НА ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ
КЕЪР
Собствеността и активите на Фрезениус Медикъл
Кеър могат да бъдат използвани само за законни, цели
свързани с бизнеса на компанията. Собствеността на
Фрезениус Медикъл Кеър включва:
i медицински консумативи
ii работно оборудване (напр. компютри, интернет,
електронна поща, мобилни телефони), включително
за използване за лични цели, оторизирано
в съответствие с приложимите политики на
Фрезениус Медикъл Кеър;
iii канцеларски материали, стоки и услуги; и
iv всички отчети и финансови средства на Фрезениус
Медикъл Кеър.
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Не следва да очаквате конфиденциалност при
използване на собствеността на Фрезениус Медикъл
Кеър нито в САЩ, нито по света, ако е в съответствие
с приложимия местен закон. Отговорни сте да
осигурите, че собствеността на Фрезениус Медикъл
Кеър не е употребена неправилно, пропиляна,
повредена, загубена или открадната. Освен ако не сте
оторизирани да направите това, не трябва да взимате
или да използвате собствеността или информацията
на Фрезениус Медикъл Кеър за Ваша лична полза
или изгода. Не трябва да предоставяте собственост
на Фрезениус Медикъл Кеър на трети лица, освен ако
не сте оторизирани да го направите в законна бизнес
сделка.
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2 ПОВЕРИТЕЛНОСТ, СОБСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ И СИГУРНОСТ
НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Всички документи и цялата информация за вътрешните
операции на Фрезениус Медикъл Кеър трябва да се
пазят в поверителност. Поверителната информация
включва цялата стратегическа, финансова, техническа
или бизнес информация на Фрезениус Медикъл Кеър,
която не е обществено достояние, както и всички бизнес
и търговски тайни на бизнес партньорите на Фрезениус
Медикъл Кеър.
ВИЕ НЕ ТРЯБВА:
i да говорите с трети лица за проекти, технически
детайли или друга поверителна информация, или да
им предоставяте достъп до такава информация по
някакъв друг начин;
ii да разпространявате търговски или фирмени тайни
на нашите бизнес партньори;

iii да правите извлечения или копия на информация за
цели, различни от оперативните; или
iv да имате достъп до информация, която не е
свързана с Вашите собствени дейности.
ВИЕ ТРЯБВА:
i да боравите с поверителна информация със
завишено внимание, особено на обществени места,
като влакове, автобуси, самолети и др.;
ii да предприемете стъпки, за да предпазите Вашия
компютър или друго електронно устройство от
неоторизирана употреба, достъп или изменение
на софтуера; да поддържате поверителността на
пощенската кореспонденция и телекомуникациите;
и
iii да обърнете специално внимание на ИТ аспектите
на поверителността, като защита и сигурност на
данните.

V. Активи на Фрезениус Медикъл Кеър

Тези задължения се прилагат в работно и извънработно
време, независимо дали информацията е определена
изрично като „поверителна“ или „за ограничено
ползване“. Вашите задължения за поверителност
остават действителни, дори и ако Вашата работа
в Фрезениус Медикъл Кеър приключи, освен ако
обратното не е установено в приложим закон.

3 СОЦИАЛНИ МЕДИИ
Социалните медии съставляват важна част от
съвременния бизнес и значението им расте. „Социални
медии“ се отнасят за средствата за комуникация между
хората, с които те създават, споделят и коментират
съдържание помежду си във виртуални общности и
мрежи. Социалните медии включват социални мрежи
(напр. Twitter, Facebook, LinkedIn), блогове, wikis и уеб
страници с видео (напр. YouTube).
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НЕ ТРЯБВА:
i да говорите пренебрежително за Фрезениус
Медикъл Кеър;
ii да използвате социалните медии за клинична или
свързана с пациенти дейност, ако не са осигурени
от или изрично одобрени от Фрезениус Медикъл
Кеър за провеждането на бизнеса;
iii да използвате социалните медии за бизнес
дейност (напр. за наемане на персонал или
дейности, свързани с връзки с обществеността) без
предварително одобрение от Вашия ръководител
или управител; или
iv да разкривате информация, свързана с пациенти.
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ВИЕ ТРЯБВА:
i да бъдете коректни, точни и почтителни при
използване на социалните медии;

4 ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ

ii да изразявате Вашите лични мнения и коментари
онлайн, използвайки собственото си име, а не
името на Фрезениус Медикъл Кеър или друго име,
разкриващо компанията, като електронния адрес
или пощенския адрес на Фрезениус Медикъл Кеър,
освен ако нямате разрешение да го направите; и

Интелектуалната собственост е важна за нашия
икономически успех и за успеха на нашите бизнес
партньори и клиенти. Трябва да защитавате нашата
интелектуална собственост, включително всички
патенти, търговски марки, авторски права, търговски
тайни, техническо и научно знание или ноу-хау и
експертиза, придобита в хода на нашия бизнес.

iii да имате предвид, че публикациите, както лични,
така и професионални, в крайна сметка могат да
бъдат свързани с Фрезениус Медикъл Кеър, дори
и връзката Ви с Фрезениус Медикъл Кеър да не е
разкрита.

Очакваме да зачитате също така чуждата интелектуална
собственост. Ако копирате или незаконно присвоите
чужда интелектуална собственост без разрешение, Вие
и Фрезениус Медикъл Кеър можете да подлежите на
значителни глоби и наказателна отговорност.

Contact Information

Fresenius Medical Care
Compliance Action Line
www.fresenius.ethicspoint.com
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