קוד האתיקה וההתנהלות העסקית

עקרונות האתיקה וההתנהלות העסקית שלנו

 VIIהפעילות העסקית שלנו
 1טיפול במטופלים
 2איכות וחדשנות
 VIIIיושרה תאגידית
 1מניעת שחיתות
 2איסור הלבנת הון
 3דיני חרם כלכלי (אמברגו) וסנקציות סחר
 4תחרות הוגנת
 5לקוחות ,פרסום וקידום מכירות
 6רשומות וספרים מדויקים
 7פרקטיקות בתחום החיוב
 8מענה הולם לבקשות מידע
 9התנהלות עם אמצעי התקשורת	
 10פרטיות מידע
 11פעילויות פוליטיות	
 IXיושרה אישית
 1ניגודי עניינים
 2שימוש בהזדמנויות תאגידיות לטובת רווח אישי
 3שימוש במידע פנים
תעסוקה
X
 1הגנת עובדים
 2מדיניות אי-נקמה
 3סביבה ,בריאות ובטיחות
 4איסור אפליה
 5אלכוהול וסמים בלתי-חוקיים
 6רישיונות ,תעודות והיתרים אחרים
 XIנכסי Fresenius Medical Care
 1הגנה ושימוש הולם ברכוש ובנכסים של Fresenius Medical Care
 2סודיות ,קניין רוחני ואבטחת מידע
 3מדיה חברתית
 4קניין רוחני
Contact Information

19
20
20
23
24
24
28
28
29
31
32
33
33
35
35
35
36
36
37
37
39
39
39
39
40
41
41
42
42
43
44
45
46

תוכן עניינים
מבוא

I
II
III
IV
V

VI

תכנית הציות של Fresenius Medical Care
תחולת קוד האתיקה וההתנהלות העסקית
ציפיותינו ותחומי האחריות שלך	
מסמכים בנושא ציות
הבטחת ציות
 1הכשרה
 2תמיכה
 3מעקב ,ביקורת וחקירות
 4קו הפניות של מחלקת הציות
ציפיות בתחום הציות/ההשלכות הנובעות מאי-עמידה בהוראות ציות

6

8
9
10
12
16
16
16
17
17
18

ערכי הליבה הגלובליים  -רקע

•

אנחנו גדלים במהירות כבר במשך יותר מ 20-שנים במדינות ובתרבויות שונות ,כמו גם בתחומים עסקיים שונים ,ועכשיו הם גלובליים
יותר מתמיד .הדבר שמאחד אותנו הם החזון המשותף שלנו והמטרה :ליצור עתיד ששווה לחיות עבורו .למטופלים .ברחבי העולם .כל
יום.

•

בשנת  2017מועצת המנהלים שלנו קיבלה משוב ממנהיגים עסקיים באזורים שלנו ובתחומי הפעילויות העסקיות שלנו כי סט אחד של
ערכים גלובליים הוא קריטי על מנת להשיג את החזון הזה וכדי לעבוד יחד בהצלחה .בעקבות זאת ותוך לקיחה בחשבון של הערכים
השונים בארגון ,הצלחנו להגדיר סט אחיד של ערכי ליבה גלובליים.

•

מטרת הסט האחיד של ערכי הליבה הגלובליים היא להוות השראה ,חיבור ולאחד אותנו ,לעודד אותנו לחשוב ולפעול כחברה אחת.
שיתוף פעולה ,לקיחת יוזמה ,אמינות ומצוינות ברמה גלובלית ישפרו את היכולות שלנו להמשיך ולגדול ,לפתח את המוצרים ואת
השירותים שלנו ,להשפיע באופן ייחודי על בריאות ועל רווחת המטופלים ולהוביל את  Fresenius Medical Careלעתיד מוצלח.

מצוינות

אמינות

יוזמה

שיתוף פעולה

ערכי הליבה הגלובליים  -מפת ערכים

•

הסט האחיד של ערכי הליבה הגלובליים פותח על בסיס ערכים קיימים ומביא לידי ביטוי את החזון שלנו בעבודה היומיומית שלנו .סט
ערכי הליבה הגלובליים משקף את התרבות הארגונית שלנו ואת הדרך שבה אנו מתנהלים .סט ערכי הליבה הוא חלק מקוד האתיקה
וההתנהלות העסקית שלנו ומנחה את המדיניות שלנו ואת הפעילות העסקית שלנו.
מצוינות

...פירושו שאנחנו מתעלים מעל
לציפיות ,ממשיכים לפעול למען
איכות וקידמה ,כדי להוביל את
החברה לעתיד מוצלח

אמינות

יוזמה

...פירושו שאנחנו דואגים
...פירושו שאנחנו מקיימים את
שהדברים יקרו תוך לקיחת
מה שאנחנו מבטיחים ,בהיותנו
יוזמה ,כדי להשפיע על העבודה
גורם אמין ביחס למטופלים
שלנו
שלנו ,לשותפים שלנו ולקולגות
שלנו

שיתוף פעולה

...פירושו שאנו יודעים
כיצד לעבוד יחד למען
המטרה המשותפת שלנו
וכדי להשיג את המטרות
שלנו כחברה אחת
כנות ויושר

חדשנות ושיפור
כבוד
איכות

איכות

חדשנות ושיפור

כנות ויושרה

כבוד והתחשבות
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הצהרת הכוונות שלנו

חזון

 FMCמשיגה סטנדרטים מיטביים בטיפול רפואי ,וזאת הודות
למחויבותנו לפיתוח מוצרים וטיפולים חדשניים .מעמדה הייחודי
של  FMCמתבסס על שנים רבות של ניסיון מקצועי וחדשנות
מתמשכת .אי לכך ,מאמצי המחקר והפיתוח שלנו מתמקדים
בשמירת החדשנות הטכנולוגית והקלינית הנדרשת ליצירת
מוצרים חדשניים וטיפולים משופרים .עובדי החברה פועלים
מתוך המחויבות להענקת מוצרים ושירותים באיכות גבוהה
וליישום פרקטיקות רפואיות ומקצועיות מיטביות ובנות-קיימא
בתחום הטיפול הרפואי .אנו מחויבים לנהוג בכנות ,ביושרה
ובכבוד בכל הנוגע לקשרי העבודה ולקשרים העסקיים שלנו עם
עובדינו ושותפינו העסקיים.

מטרתנו העיקרית היא להעניק למטופלי דיאליזה עתיד שכדאי
לחיות בו – בכל יום ובכל מקום בעולם .כעת ,מטופלים
הסובלים ממחלות כליה יכולים להביט קדימה בתחושת
ביטחון רבה יותר ,וזאת בזכות הטכנולוגיות והעקרונות
הטיפוליים החדשניים שלנו .אנו מעניקים להם עתיד שמציע
להם את איכות החיים הטובה ביותר האפשרית .אנו
מנצלים לטובתנו את הביקוש ההולך וגובר לשיטות דיאליזה
מתקדמות ,ועושים זאת באופן עקבי במטרה להגביר את
התפתחותה העסקית של  .FMCביחד עם עובדינו ,אנו
מתמקדים ביישום אסטרטגיות אשר תאפשרנה לנו לשמור
על מעמדנו המוביל בתחום הטכנולוגי .הודות לאינטגרציה
האנכית בחברתנו ,אנו מציעים מגוון מוצרים ושירותים
המיועדים לכל שרשרת טיפולי הדיאליזה .הסטנדרטים
הרפואיים הגבוהים ביותר מהווים נקודת הייחוס שלנו .זוהי
מחויבותנו כלפי המטופלים שלנו ,השותפים שלנו במערכת
הבריאות והמשקיעים שלנו ,אשר סומכים על הביצועים
האמינים ועל העתיד של .FMC
ערכי הליבה שלנו
איכות ,כנות ויושרה
חדשנות ושיפור
כבוד והתחשבות
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מבוא
דבר הנהלת
FRESENIUS MEDICAL CARE
)

מדי יום ,אנו ב)"FMC" Fresenius Medical Care -
שואפים לשפר את חיי המטופלים שלנו ברחבי העולם בעזרת
המוצרים והשירותים האיכותיים שלנו .המטופלים ,הלקוחות,
המשלמים ,המשקיעים שלנו והרגולטורים מצפים שהעסק
שלנו ינוהל ביושרה ובהתאם לחוק ,והמשך הצלחתנו ושמירת
המוניטין שלנו תלויים במחויבות שלנו לפעול בהתאם.

החברה שלנו אוסרת בתכלית האיסור על כל סוג של אפליה,
הטרדה או פעולות נקמה .מטרתנו היא לספק מקום עבודה
בטיחותי ,בריא ויצרני לטובת עובדינו ושותפינו העסקיים
המסייעים לנו בפעילותנו העסקית.

העסק שלנו מתנהל בכפוף לרגולציה מחמירה ,ובהתאם
למערכת מורכבת של הוראות דין ,כללים ותקנות .אנו
מחויבים לפתח את עסקנו בהתאם לכל הוראות הדין ואנו
מצפים מכם לפעול בהתאם לקוד האתיקה וההתנהלות
העסקית ובהתאם לכל שאר ההנחיות ומסמכי המדיניות של
 .FMCכל הפרה של הנ"ל עלולה לחשוף את  ,FMCוכן את
המעורבים בהפרה לקנסות ,אובדן רישיון או עונשים חמורים
אחרים .עלינו לייחס חשיבות רבה לנושא הציות ,ועלינו
לעשות זאת כצוות מגובש ,תוך שאנו קובעים ,ומסכימים
לפעול לפי ,מערכת של עקרונות משותפים.

WILLIAM VALLE

HARRY DE WIT

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

עקרונות אלו משתקפים בקוד האתיקה וההתנהלות העסקית
של "( FMCהקוד") ובהנחיות ובמסמכי מדיניות נוספים
של  .FMCהנך מצופה להבין ולפעול בהתאם לכל החובות
והעקרונות המפורטים בקוד זה ,ובכל מסמכי ההנחיות
והמדיניות האחרים של  .FMCלרשותך קיים מגוון רחב של
משאבי הכשרה והדרכה ,הן ברמת התאגיד והן ברמת היחידה
העסקית ,הזמינים כדי לסייע במאמץ זה.
על הציות להוראות החוק ולמסמכי ההנחיות והמדיניות של
 FMCלהנחות את כל היבטי הפעילות העסקית שלנו .יכולתנו
להצליח לאורך זמן תלויה בדרך שבה נשיג מטרה זו .אם
נעבוד יחדיו ,כצוות ,ונתמוך אחד בשני לאורך כל התהליך,
יהיה באפשרותנו לקבוע את הסטנדרט בענף שלנו לאיכות
הטיפול הרפואי ,עמידה בדרישות רגולטוריות וביצועים
עסקיים.

MICHAEL BROSNAN

RICE POWELL

KENT WANZEK

DR. OLAF SCHERMEIER
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 IIתחולת קוד האתיקה וההתנהלות העסקית
קוד האתיקה וההתנהלות העסקית של "( FMCהקוד") חל
באופן גלובלי על כל מנהל ,דירקטור ,עובד ,עובד קבלן וסוכן
של  FMCושל החברות המסונפות המצויות בבעלות רוב או
בשליטה ישירה או עקיפה של  ,FMCבכל מקום בעולם .קוד
זה אינו מהווה חוזה העסקה.
קוד זה אינו מכסה את כל התרחישים האפשריים או את כל
הוראות הדין או התקנות המקומיות הרלוונטיות .בכל מקרה
של סתירה בין הוראות הדין המקומי לבין ההוראות הקבועות
בקוד זה ,עליך לפעול בהתאם להוראות הדין המקומי .בכל
מקרה אחר ,קוד זה יחול על פעילותך העסקית .אם ,למשל,
קיים מנהג מקומי המתיר מעשה אסור לפי קוד זה ,עליך
לפעול בהתאם לקוד ולהימנע מביצוע המעשה .בכל מקרה של
ספק ,פנה לקבלת עזרה.
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 Iתכנית הציות של Fresenius Medical Care
( FMCאו "החברה") פיתחה תכנית ציות אשר תסייע לך
להבין ולעמוד בחובותיך המשפטיות ,האתיות והרגולטוריות.
האחריות לעמידה בהוראות חלה על כל עובד ועובד ,והמשך
העסקתך או התקשרותך מול  FMCתלויה בעמידתך
בעקרונות המפורטים בקוד זה ובמסמכי ההנחיות והמדיניות
הנלווים של  .FMCב FMC -ובתכנית ציות קיים מגוון
משאבים לנוחיותך:

 iמסמכי הנחיות ומדיניות העוסקים בהתנהלות עסקית
תקינה;
	הכשרה בנושא ציות;
ii
	הזדמנויות לדווח על ליקויים בתחום הציות באופן סודי;
iii
וכן
	ביקורות שמטרתן לוודא עמידה בתקנים המשפטיים
iv
ובתקני החברה.
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בתור מנהל או מפקח ,הנך אחראי בנוסף:
	iליצור תרבות ציות במקום העבודה ,ולשמש דוגמה
לעובדיך בזכות הקפדתך על סטנדרטים אתיים גבוהים;
	לוודא שהעובדים המדווחים לך מבינים ופועלים
ii
בהתאם לתקנים המפורטים בקוד זה;
	לקבוע יעדי וציפיות ביצוע העולים בקנה אחד עם
iii
הוראות קוד זה ,עם מסמכי ההנחיות והמדיניות של
 FMCועם כל דרישה רגולטורית;
	לנקוט בצעדים מתאימים לתיקון ליקויים בכל מקרה
iv
של הפרת הוראה בקוד זה או במסמכי ההנחיות
והמדיניות של ;FMC
 vלטפח סביבת עבודה התומכת בהצגת שאלות
ולהתייחס לכל נושאי הציות המובאים לתשומת לבך,
לרבות באמצעות חובות הדיווח המתוארות לעיל; וכן

	לוודא כי לא מתבצעות פעולות נקמה נגד כל אדם
vi
המדווח בתום לב על חשד להפרת הוראה כלשהי
הקיימת בדין ,בקוד זה או במסמכי ההנחיות והמדיניות
של .FMC
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 IIIציפיותינו ותחומי האחריות שלך
הנך אחראי:
	לפעול ביושרה ולהגן על המוניטין שלנו;
i
	לקרוא ,להבין ולפעול בהתאם לקוד זה ,מסמכי
ii
ההנחיות והמדיניות של  FMCוכן בהתאם לכל החובות
המשפטיות והרגולטוריות החלות על תחום האחריות
שלך; לנקוט בצעדים כדי למנוע הפרות ולספק מענה
לכל ספק שיהיה לך לגבי כל פרקטיקה עסקית באמצעות
המשאבים המתוארים בקוד זה;
	לדווח על כל חשד להפרה או הפרה בפועל של כל
iii
הוראת דין או כל הוראה הקבועה בקוד ובמסמכי
ההנחיות והמדיניות של  .FMCבמרבית המקרים,
האדם הראשון שמומלץ לפנות אליו הוא הממונה הישיר
שלך .עם זאת ,באפשרותך לפנות לקצין הציות המקומי
או האזורי שלך ,או למחלקת הציות של החברה; ניתן
לדווח באופן אנונימי דרך "קו הפניות של מחלקת
הציות" ככל שיתבקש או יידרש ,אם כי אנו מעודדים
אותך להזדהות על מנת לשפר את התקשורת עמנו; וכן

	לשתף פעולה בכל חקירה או נוהל ביקורת/מעקב
iv
המשמש להערכת עמידתה של  FMCבהוראות קוד
זה ובהוראות מסמכי ההנחיות והמדיניות של ,FMC
וכן לפעול בהתאם לכל הצעדים המתקנים שינקטו בתום
התהליכים הנ"ל.
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 IVמסמכים בנושא ציות
המסמכים בנושא ציות מספקים לך את המידע הדרוש לביצוע
תפקידך באופן חוקי ואתי .מסמכינו בתחום הציות כוללים את
הרכיבים הבאים:

	קוד האתיקה וההתנהלות העסקית של FMC
i
קוד זה עוסק במושגים ובתקנים הכלליים בתחום
הציות ,ומתאר את דרכי ההתנהגות המקובלת בצורה
רחבה.
	מסמכי הנחיות ומדיניות
ii
 FMCפיתחה מסמכי הנחיות ומדיניות המסבירים
באופן ממוקד כיצד תוכל לבצע את עבודתך בהתאם
לעקרונות הכלליים המתוארים בקוד זה .מסמכי
ההנחיות והמדיניות מותאמים לפעילויות השונות
המתקיימות בכל מדינה ולהוראות הדין המקומיות
בארצך.

שאל שאלות ,שתף אותנו בחששותיך ודווח לנו
על התנהלות בלתי-ראויה
 FMCמצפה שיתקיים דיון פתוח בכל הנוגע לתחום הציות.
לעתים רבות ,הדרך הטובה ביותר לקבוע אם פעולה כלשהי
תקינה ולהבטיח את העמידה בדרישות הדין או מסמכי
ההנחיות והמדיניות של  FMCהיא להציג שאלה בנושא.
אם אינך בטוח לגבי תקינותה של פעולה מוצעת כלשהי,
חדל ממנה עד שתשאל לגביה ותוודא שהנך רשאי להמשיך
בביצועה.

על מנת שאפשר יהיה למנוע התנהלות בלתי-ראויה לצמיתות
ובכל אחת מיחידות וחטיבות החברה ,הנך נדרש לדווח על כל
פעילות שלדעתך אינה חוקית או אינה עולה בקנה אחד עם
הקבוע במסמכי ההנחיות והמדיניות של  ,FMCוזאת תוך
יישום התהליך המפורט בקוד זה.

כיצד להשתמש במשאבי הציות
בכל מקרה של ספק ,או אם קיים צורך בביצוע פעולה כלשהי,
אנא פעל בהתאם לתהליך הבא:

בבואך לקבל החלטות עסקיות ,עליך לקחת בחשבון את
הנושאים הבאים:

 iעיין במסמכי המרכז העוסקים בציות – הקוד ומסמכי
ההנחיות והמדיניות של .FMC

 iהאם ההתנהגות הנדונה מקדמת סטנדרטים
גבוהים של יושרה עסקית ,או האם קיים אצלי
ספק לגבי חוקיות הפעולה?

 iiשאל שאלות – פנה לממונה הישיר שלך או למנהל
אחר.
 iiiצור קשר – פנה לקצין הציות המקומי או האזורי שלך,
או למחלקת הציות של החברה.
 ivהתקשר – התקשר לקו הפניות של מחלקת הציות אם
אינך מרגיש בנוח להשתמש בכל אחד מן המשאבים
הנ"ל ,או אם אתה מעדיף להישאר בעילום שם.

 iiהאם ההתנהגות עולה בקנה אחד עם הוראות קוד
זה ועם מסמכי ההנחיות והמדיניות של ?FMC
 iiiהאם ההתנהגות תסייע או תפגע במוניטין הגלובלי
של ?FMC
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 3מעקב ,ביקורת וחקירות

 4קו הפניות של מחלקת הציות

 FMCמבצעת מעקב וביקורת על פעילויותיה העסקיות על
מנת לוודא שאנו עומדים תמיד בכל הוראות החוק ובכל
ההוראות הקבועות במסמכי ההנחיות והמדיניות של החברה.
כאשר הפרות ציות פוטנציאליות מובאות לתשומת לבנו,
אנו נוקטים בפעולות המתאימות לצורך חקירת הדיווחים
שהתקבלו וכדי להבטיח שהעסק שלנו מנוהל בהתאם לכל
הוראות הדין הרלוונטיות.

קיימים לרשותך מספר ערוצים שדרכם תוכל לדווח על
התנהלות בלתי-הולמת או על חשדות להתנהלות כזו,
אשר יאפשרו לך לעמוד בחובתך לדווח על הפרות ציות
פוטנציאליות ל FMC -על פי קוד זה:

אנו ממשיכים לפעול לשיפור מאמצי הציות שלנו בכל עת .אם
התרחשה תקרית ציות על אף מאמצינו הרבים למנוע זאת,
אנו נבצע הערכה מחדש של נהלי המדיניות וההכשרה שלנו
כתוצאה מפעילויות אלו ונבצע את כל השינויים הדרושים.

	פנה לממונה עליך ,לקצין הציות המקומי או האזורי
i
שלך או למחלקת הציות של החברה;
	אם הפניות הנ"ל אינן מובילות לפתרון הבעיה ,או אם
ii
אינך חש בנוח לדון בנושא עם הממונה עליך או עם
נציגי מחלקת הציות ,הנך רשאי לפנות לקו הפניות של
מחלקת הציות בצורה גלויה או בעילום שם .ניתן לקבל
פרטי התקשרות דרך רשת האינטרה-נט של החברה,
ופרטים אלו יופצו דרך ערוצים מתאימים נוספים.
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 Vהבטחת ציות
קיימים ארבעה רכיבי יסוד בתכנית הציות שלנו אשר מסייעים לנו בהבטחת הציות:

 1הכשרה

 2תמיכה

 FMCמציעה מגוון כלי הכשרה אשר יסייעו לך לבצע את
תפקידך כנדרש .מסלול ההכשרה הכללית שלנו מחייב את
השתתפות כל העובדים ,והוא מכסה את היסודות העיקריים
של תכנית הציות של  .FMCההכשרה עוסקת בקוד זה
ומעניקה לך מידע בדבר הוראות הדין והתקנות החלות על
העסק שלנו בכלל ובמדינתך בפרט.

מחלקת הציות מספקת תמיכה לכל המחלקות ב.FMC -
עליך להשתמש במשאב זה .אם הנך נדרש להתמודד עם
תרחיש אשר עלול לגרור אחריו ליקויים אפשריים בתחום
הציות ,אנו מעודדים אותך לפנות למחלקת הציות.

תפקידים רבים ב( FMC -כגון מכירות ושיווק ,חיובים
והחזרי הוצאות וכו') דורשים הכשרה ממוקדת נוספת .הנך
עתיד לקבל הודעה בנושא היה ותפקידך דורש הכשרה נוספת
כאמור.
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עקרונות האתיקה וההתנהלות העסקית שלנו

18

 VIציפיות בתחום הציות/ההשלכות הנובעות מאי-
עמידה בהוראות ציות
מצופה ממך לעמוד בהוראות הקוד ובאלו הקבועות במסמכי
ההנחיות והמדיניות של  .FMCעמידתך בהוראות קוד זה
ובהוראות מסמכי ההנחיות והמדיניות הנוגעות לעבודתך
תשוקלל בבדיקות הביצועים שלך או בהחלטה להעניק לך
קידום.

במידה ותפר הוראה מהוראות הדין ,קוד זה ,או מסמכי
ההנחיות והמדיניות של  ,FMCהנך צפוי לעמוד בפני צעדים
משמעתיים או מתקנים או השלכות משפטיות אחרות .צעדים
משמעתיים או מתקנים שכאלו עשויים לכלול ייעוץ מילולי,
פיטורין או פעולה מתאימה אחרת.
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 vלערב את המטופלים ואת בני משפחתם בתכנון
הטיפול ככל שהדבר מתאים;
	להשיב לשאלות המטופלים ובני משפחתם בצורה
vi
מדויקת;
 viiליידע את הנהלת המתקן בכל מקרה שבו אינך מסוגל
לענות על שאלה כלשהי המוצגת לך על ידי מטופל או
בני משפחתו אשר נוגעת לטיפול רפואי;
viiiלהגיב ולנסות לפתור כל חשש או תלונה המוצגים
בפניך במהירות וביסודיות; וכן
 ixלפעול בשיתוף עם הרופאים על מנת לוודא
שהמטופלים מודעים לאפשרויות הטיפול העומדות
לרשותם.

ב .מידע רפואי של מטופלים
מאחר שחברתנו עוסקת במתן טיפול רפואי ,מידע רפואי
של מטופלים קיים ונשמר אצל כל היחידות בארגון שלנו.
תיעוד ,ניהול והעברת פרטים רפואיים ספציפיים של מטופלים
הינם פעולות שאותן יש לבצע בהתאם לכללי הגנת המידע/
הפרטיות המקומיים ,תוך שימת לב מיוחדת לכללים
המקומיים בדבר קבלת הסכמת המטופל לשיתוף מידע רפואי
של מטופלים .הגנת הסודיות של פרטים רפואיים השייכים
למטופלים מהווה חובה חשובה החלה על כל ספק שירותים
רפואיים.
לעולם אל תחשוף מידע רפואי השייך למטופל כלשהו לכל
אדם בלתי-מורשה בתוך  FMCאו מחוצה לה ,אשר אינו
מחזיק בזכות החוקית לקבל מידע זה .יש להקפיד הקפדה
יתרה על יישום עקרון זה כאשר המידע הרפואי של המטופל
נשלח באמצעים אלקטרוניים.
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 VIIהפעילות העסקית שלנו
הצלחתנו תלויה במערכות יחסים הולמות עם השותפים,
הרופאים ,העובדים ,הרגולטורים ,המשלמים הממשלתיים
והפרטיים והלקוחות והספקים שלנו FMC .מחויבת לספק
טיפול קליני מיטבי ובר-קיימא לכל מטופליה (ראה סעיף 1
להלן) ולייצר מוצרים העומדים בכל הדרישות הרגולטוריות
(ראה סעיף  2להלן).

 1טיפול במטופלים
א .עקרונות כלליים
הטיפול הקליני המוענק למטופלים נדרש לעלות בקנה אחד
עם מדיניות  FMCועם הוראות הרופא .במהלך מתן השירות
למטופלים ,אנו מצפים ממך:
i

לנהוג באופן אתי ,הוגן ,מנומס ,מקצועי וזריז;

 iiלהתבטא בנוגע לשירותים שלנו רק כאשר הנך יודע
שדבריך נכונים או כאשר קיים בידיך מידע מספק
התומך בהתבטאויותיך;
 iiiלהציג בצורה נכונה וכנה את אופי ואיכות השירותים,
המחירים ,התנאים החוזיים ופרטים אחרים שלנו;
 ivלנהוג כלפי כל המטופלים בכבוד ובנימוס;
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 VIIהפעילות העסקית שלנו
ג .אין להשפיע על מטופלים בצורה פסולה
נאסר עליך (במקום אסר עליך) להציע "תמריצים" בלתי-
הולמים או הטבות אחרות במטרה לעודד מטופלים לבחור
במרפאה או במוצר כלשהו של  FMCעל פני מרפאה או
מוצר של מתחרה" .תמריצים" פסולים כגון אלו כוללים:

ד .יש לכבד את מערכת היחסים בין הרופא למטופל
אנו חייבים לכבד את יושר מערכת היחסים שבין המטפל
למטופל .יש להימנע מהתערבות בלתי-הולמת בתהליך
הטיפול המבוצע על ידי הרופא ,לרבות על ידי הענקת הטבות
או המרצות פסולות.

	החזר הוצאות נסיעה;
i

 2איכות וחדשנות

	ויתור שגרתי על השתתפות עצמית או ביטוח משותף
ii
בהיעדר קביעת חוסר יכולת לשלם אינדיבידואלית;
	הנחות על מוצרים אחרים;
iii
	הטבות בעלות ערך דומה; או
iv
 vמתנות או המרצות פסולות אחרות אשר עלולות
להשפיע על החלטת המטופל לבחור באחת המרפאות
או באחד המוצרים שלנו.

איכות ובטיחות המוצרים והשירותים שלנו מהוות בסיס לכל
פעילותנו העסקית .יש לעמוד בקפידה בכל תקנות
הבטיחות והאיכות הסטטוטוריות והפנימיות .הנך אחראי
להבטחת העמידה בעקרונות אלו בתחום האחריות שלך.
בטיחות המטופלים נמצאת בעדיפות ראשונה .הענקת
שירותים ומוצרים איכותיים למטופלים שלנו נמצאת באחריות
כל העובדים .אחד הרכיבים החשובים ביותר בתהליך שיפור
איכות המוצרים והשירותים שלנו הינו איסוף מידע על
אירועים שליליים ותלונות בנושא מוצרים ובחינתםFMC .
משתמשת במידע זה לצורך הערכת המוצרים והשירותים
שלנו .עליך להבין ,להכיר ולפעול בהתאם למדיניות FMC
בנוגע לדיווח על אירועים שליליים ותלונות בנושא מוצרים.
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ב .דוגמאות להתנהגות פסולה
להלן מספר דוגמאות לדרכי התנהגות שעלולות להצטייר
כמושחתות ומשכך חל עליהן איסור.
עליך לא:
 iלתת או לקבל כל דבר מה בעל ערך כאשר אופי או
ערך היתרון המוענק אינו סביר והולם את האירוע או
את המעמד והנסיבות של המקבל .בפרט ,חל איסור
חמור על הענקת או קבלת כל יתרון או דבר מה בעל
ערך:
		

א'אשר אין עומדת בבסיסו סיבה עסקית ברורה ,או
כאשר פעילויות שאינן נוגעת לעסק גוברות בהיקפן
על סיבה עסקית זו;

		

ב'בתדירות כה גבוהה כך שקבלת או מתן הפריט
עלול/ה להיתפס כמופרז/ת; או

		

ג'בחוסר-שקיפות ,ובפרט כאשר נעשה שימוש
בכתובת ,חשבון בנק או חשבון דוא"ל פרטי/ת;

	להשתמש בצד קשור (קרוב משפחה או יחיד אשר חי
ii
בצוותא עם המקבל) לצורך מתן או קבלת כל דבר בעל
ערך;
	להעניק או לקבל כל דבר בעל ערך מתוך כוונה וציפייה
iii
לקבל או להעניק משהו בתמורה;
	להעניק או לקבל כל דבר בעל ערך אשר עלול להגביל
iv
או להשפיע על האובייקטיביות או שיקול הדעת שלך
או של המקבל ,או להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות
של מעסיק המקבל (לרבות רשות ,בית חולים או
משרד ממשלתי/ת) או של  ;FMCאו
 vלהעניק כל דבר בעל ערך אשר אינו מתועד במדויק
בספרי וברשומות .FMC
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 VIIIיושרה תאגידית
 1מניעת שחיתות
א .ציות להוראות הדין ולעקרונות למניעת שחיתות
בתור חברה גלובלית ,אנו נדרשים לעמוד בהוראות הדין
למניעת שחיתות הקיימות בתחומי שיפוט רבים ,כולל
(,)U.S. Foreign Corrupt Practices Act/FCPA
חוק השוחד האנגלי ,חוק העונשין הגרמני ודיני מניעת
השחיתות הקיימים בכל מדינה בה אנו פועלים.
אצלנו ב FMC -אין סובלנות כלפי מעשי שחיתות מכל
סוג ,בין אם הם מערבים בעל מקצוע רפואי ,נושא משרה
ממשלתית או צד פרטי כלשהו ,ובין אם העסקה כוללת רכישה
או מכירה של פריטים או מוצרים על ידי  .FMCאנו מצפים
ממך לקבל החלטות עסקיות ולבצע את עבודתך בהתאם
בהתבסס על מחירים ,איכות ושירות.

אינך רשאי להציע ,להבטיח ,לאשר או להעניק כל דבר בעל
ערך אחר (לרבות כל פריט ,שירות או כל דבר אחר ,בין אם
הוא מהווה טובת הנאה אישית או כל דבר אחר) המוצע או
המסופק לכל אדם ,במישרין או בעקיפין דרך צדדים שלישיים,
במטרה לקבל יתרון פסול או השפעה על הפעילות העסקית.
בדומה לכך ,עליך לא לבקש ,להסכים או לקבל כל דבר
בעל ערך באופן אישי או לטובת אף אדם או ישות אחר/ת
במטרה להשיג יתרון פסול או במטרה להשפיע על החלטותיך
העסקיות.
זכור כי גם שחיתות לכאורה עלולה להשפיע לרעה על
המוניטין שלנו ולגרור פעילות מעקב ממשלתית ,ועל כן עלינו
לשאוף להימנע אף ממראית-עין של התנהלות פסולה.
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ד .תמיכה במחקר ובפיתוח ,ועידות מדעיות וחינוך
לצורך קידום האינטרסים השונים של  ,FMCאנו תומכים
בפעילויות הבאות:
 iמחקר ופיתוח של מוצרי פרמצבטיקה ,מכשור רפואי
ושיפורים טיפוליים העונים על אינטרס לגיטימי של
;FMC
	השתתפות רופאים ,אחיות ,לקוחות וחברי הסגל שלהם
ii
באירועי הנערכים על ידי  FMCאו על ידי צדדים
שלישיים המקדמים ידע מדעי ,פיתוח רפואי או מתן
טיפול רפואי יעיל; וכן
	אירועי הכשרה והשתלמות הנערכים או המאורגנים
iii
על ידי  FMCאו על ידי מוסדות רפואיים או מארגנים
אחרים ,כגון אגודות או ארגוני חולים או מעסיקיהם,
המקדמים ידע מדעי ,פיתוחים רפואיים או מתן טיפול
רפואי יעיל.

בעוד שפעילויות מסוג זה משרתות מטרה חשובה ,פעילות
בלתי-ראויה הנוגעת למחקר ופיתוח ,ועידות מדעיות וחינוך
עלולה לגרור השלכות חמורות על כל המעורבים בדבר ,וכן
על  FMCבתור חברה .אם יש לך ספקות כלשהם ,אנא פנה
למשאבי הציות הזמינים לרשותך.
ד .תרומות
אנו ב FMC -מחויבים לקיום אזרחות תאגידית טובה
ותומכים בשימוש במשאבים שלנו לצורך קידום הטיפול
הרפואי ומטרות צדקה חשובות אחרות .אנו מעניקים תרומות
למטרות צדקה חשובות ,ובפרט סיוע למטופלים הסובלים
ממחלות כליה .כמו כן ,אנו תורמים לעתים לארגוני צדקה או
לארגונים אזרחיים המספקים שירותים בקהילות בהן מקיימת
 FMCפעילות עסקית .תרומותינו אלו אינן מיועדות ליצירת
פעילות עסקית ,לצורך שמירה על פעילות עסקית קיימת או
לצורך קבלת יתרונות פסולים.
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ג FMC .מקיימת את פעילותה העסקית בשקיפות
שחיתות היא תופעה המתרחשת לעתים קרובות תחת מעטה
של סודיות .המעורבים בשחיתות עשויים לנסות להסוות את
פעולותיהם ולפעול במחשכים במטרה להסתיר את הפעילות
הפסולה .אחת הדרכים האפקטיביות למנוע שחיתות או
להימנע ממראית-עין של שחיתות היא לקיים את הפעילות
העסקית של הארגון בצורה פתוחה ושקופה.
תיעוד תקין מהווה אחד מעמודי התווך של ההתנהלות
העסקית השקופה .עליך להימנע מכריתת כל הסכם ללא
תיעוד מתאים בכתב .לתיעוד בכתב קיימת חשיבות מיוחדת
בפרט כאשר מדובר בנושאי משרה ממשלתית ובעלי מקצוע
רפואי המצויים בעמדה המאפשרת להם לקבל החלטות
עסקיות או להשפיע על החלטות עסקיות המשפיעות על
 .FMCאם הנ"ל מספקים שירותים ל ,FMC -יש תמיד
לתעד באופן מקיף ובכתב את הצורך העסקי הלגיטימי
בשירותים ,את הסיבה לכך שבעל המקצוע הרפואי או נושא
המשרה הממשלתית נבחר ואת השירותים שבוצעו.

לעתים ,הסוואת מעשי השחיתות מתבצעת על ידי תגמול
יתר של שותפים עסקיים .לדוגמה ,מפיץ כלשהו עשוי לקבל
תשלומי עמלה גבוהים באופן בלתי-סביר ,או ייתכנו דוברים
בוועידות או יועצים המקבלים תגמול מופרז בגין שירותיהם.
אנו מצפים ממך להימנע מלהתקשר בכל הסכם מטעם FMC
אם יש לך ספק כלשהו לגבי הסבירות המסחרית של התגמול
המיועד לשותף העסקי .כל תגמול שאנו מעניקים לכל אחד
משותפינו העסקיים חייב לייצג את שווי השוק ההוגן.
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 4תחרות הוגנת
 FMCמספקת מוצרים ושירותים חדשניים במחיר הוגן .איננו
משתתפים בכל פעילות בלתי-תחרותית מכל סוג ולא נסבול
כל פעילות מסוג זה .נאסר עליך לפעול לקבלת יתרון תחרותי
לטובת  FMCבדרכי הונאה ,הסתרה ,מצגי-שווא של עובדות
מהותיות או כל פעולה בלתי-חוקית אחרת FMC .אינה
נוהגת בסלחנות כלפי גניבת סודות מסחריים ומידע שאינו
ציבורי .הנך נדרש להימנע מכל שימוש בלתי-מורשה בכל
מידע שקיים בגינו פטנט ,מידע המוגן בזכויות יוצרים ובכל
מידע סודי או חסוי.
הוראות הדין בדבר הגבלים עסקיים ודינים אחרים העוסקים
בתחרות מיועדים כדי להגן על התחרות בשוק על ידי מניעת
התנהגות אשר גורמת להפחתת התחרותיות בשוק ,לאפליית
מחירים או מייצרת כוחות מלאכותיים אחרים בשוק .הוראות
הדין בדבר הגבלים עסקיים ודינים אחרים העוסקים בתחרות
קיימים כמעט בכל מדינה בעולם וחלים על ההתנהלות בכל
רמות הארגון .במונחים כלליים ,הוראות הדין בדבר הגבלים
עסקיים ודינים אחרים העוסקים בתחרות דורשים מן החברות
להתחרות על בסיס אינדיבידואלי ולהימנע מכריתת הסכמים
עם חברות אחרות במטרה להגביל את התחרות .חל איסור על

ביצוע כל פעולה משותפת ,שיחות בלתי-רשמיות או כריתת
הסכמים המיועדים להגבלת התחרות או אשר עלולים ליצור
השפעה מעין זו.
בנוסף ,חברות המצויות בעמדה מאוד חזקה בשוק עשויות
להיות כפופות לפיקוח נוסף ,ובפרט כאשר אלה אינן נדרשות
להתמודד עם תחרות משמעותית בשוק מסוים .עמדה חזקה
בשוק אינה אסורה לכשעצמה ,אך אין לעשות שימוש לרעה
בעמדות מסוג זה במטרה למנוע את השתתפותם של מתחרים
או במטרה לנצל לקוחות FMC .אינה מנצלת יתרונות
פסולים הנובעים מעמדות חזקות בשוק ,בכל שוק בה היא
פעילה.
להפרת דינים אלו קיימות השלכות חמורות .עליך לנקוט
במשנה זהירות בבואך להשתתף במפגשי איגודים מקצועיים
ותערוכות מקצועיות במטרה להימנע ממראית-עין של
התנהלות בלתי-תחרותית .אם נקלעת לדיון בעל אופי
מפוקפק ,עליך להביע את חששותיך ,לסיים את הדיון וליידע
את המחלקה המשפטית בנושא בהקדם.
אנא פנה למחלקה המשפטית בכל שאלה הנוגעת לחלותם של
הוראות הדין בדבר הגבלים עסקיים ודינים אחרים העוסקים
בתחרות.
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כל תרומה חייבת באישור מראש .על כל תרומה להתבצע
בשקיפות .בכל מדינה קיים תהליך לבחינת כל התרומות
המוצעות .בנוסף ,יש להעלות שאלות בדבר כל ניגוד עניינים
פוטנציאלי או ליקויים אפשריים בתחום הציות אשר עלולים
לנבוע כתוצאה מתרומות לצדקה.

 2איסור הלבנת הון
על פי ההגדרה הרחבה" ,הלבנת הון" פירושה מעורבות
בעסקה הכוללת רכוש שהתקבל בדרכי פשע ,עריכת עסקה
במטרה למנוע גילוי של פעילות פלילית ,או התקשרות בעסקה
במטרה לקדם פעילות פלילית.
 FMCמחויבת לעמוד בכל הוראות הדין ,הכללים והתקנות
שעניינן איסור הלבנת הון .אנו נוקטים בצעדים הנדרשים
לצורך קיום פעילות עסקית עם שותפים עסקיים לגיטימיים
המעורבים בפעילויות עסקיות לגיטימיות ,תוך שימוש בכספים
הנובעים ממקורות לגיטימיים.

 3דיני חרם כלכלי (אמברגו)
וסנקציות סחר
הוראות הדין והתקנות בדבר חרם מסחרי אוסרות לרוב על
חברות הממוקמות במדינה מסוימת לקיים פעילות עסקית
במדינה ספציפית אחרת .מאידך ,לעתים מדינות אוסרות בחוק
על חברות בתוך תחום השיפוט שלהן להכיר בחרם כלכלי
הנהוג במדינה אחרת .הפעילות הבינלאומית של FMC
עלולה ליצור תרחישים בעייתיים בשל קיומן של סנקציות סחר
ודיני חרם כלכלי מסוימים FMC .עורכת מעקב אחר חרמות
וסנקציות כלכליות ומיישמת בקרות במטרה לוודא שהיא
פועלת לפיהם בכל עת .אנא פנה למחלקה המשפטית בכל
שאלה הנוגעת לחלותם של חרמות כלכליים או סנקציות.
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 5לקוחות ,פרסום וקידום מכירות
הדרך שבה  FMCמנהלת את עסקיה ומקדמת את המוצרים
והשירותים שלה כפופה לרגולציה מחמירה FMC .פיתחה
מסמכי מדיניות ספציפיים במטרה להבטיח פרקטיקות עסקיות
ופעילות שיווק וקידום מוצרים העומדות בכל הוראות הדין,
הכללים והתקנות הרלוונטיות .כל חומר המשמש לקידום
המוצרים או השירותים של  FMCחייב בבחינה ובאישור
במסגרת התהליך המתאים הקיים בכל מדינה .בבואך לקיים
כל דיון בנושא המוצרים והשירותים שלנו,

עליך:
 iלהתבטא בכנות ובדיוק ולהימנע מהטעיה בתיאורם של
מוצרים ושירותים;
	להעניק תיאור הוגן ומאוזן של היתרונות והסיכונים;
ii
	להתבטא בדרכים הנתמכות על ידי מידע קליני מתאים
iii
בלבד; וכן
	לוודא שכל התכנים הפרסומיים עולים בקנה אחד עם
iv
שימושי המוצר שאושרו על ידי ממשלת המדינה שלך
ושהתוכן ואופן ההפצה שלהם עומד בכל דרישות
החוק ,הכללים והתקנות הרלוונטיות.
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 7פרקטיקות בתחום החיוב

 8מענה הולם לבקשות מידע

על כל חיוב בגין מוצרים ושירותים להתבצע באופן מדויק,
נכון ושלם .על החיובים להתבצע בהתאם לדרישות החוק
ולדרישות החוזיות החלות עליהם .הגשת תביעות תותר אך
ורק בגין שירותים שהוזמנו כנדרש ושניתנו בפועל .יש להקפיד
לנהל רשומות מתאימות אשר באמצעותן ניתן יהיה לתעד
את עמידת כלל השירותים בתקנים אלו ,לרבות תיעוד הצורך
הרפואי בהתאם למסמכי ההנחיות והמדיניות של החברה.

אנו מספקים מענה הולם לכל ביקורת ,בדיקה וחקירה
ממשלתית .אם קיבלת בקשה מצד רשויות הממשלה אשר
אינה נמצאת בתחום האחריות שלך ,אנא פנה באופן מידי
לממונה עליך לקבלת הנחיות .אנא צור קשר עם המחלקה
המשפטית מיד לאחר קבלת כל בקשה בלתי-שגרתית מכל
רשות ממשלתית או מכל נציג של רשות ממשלתית ,כגון:
זימונים ,צווים ובקשות לראיון.
אם הנך סבור שקיימים מסמכים או נתונים שהוסתרו ,שונו,
זויפו או הושמדו ,עליך לדווח על כך מיד לקצין הציות המקומי
או האזורי שלך ,למחלקת הציות של החברה ,למחלקה
המשפטית או דרך קו הפניות של מחלקת הציות.
אם פנתה אליך רשות אכיפה כלשהי מחוץ לשטחי ,FMC
בקשר עם  ,FMCאו עם עבודתך או התקשרותך עם ,FMC
אנא יידע את היועץ המשפטי האחראי לאזורך ,אלא אם כן
הרשות הנדונה אסרה עליך לדווח על פנייתה על פי חוק.
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 6רשומות וספרים מדויקים
על הרשומות העסקיות של  FMCלשקף את אופי והיקף
העסקה או ההוצאה .יש לתעד באופן מדויק ובהקדם האפשרי
את מטרות העסקאות המבוצעות על ידי  FMCבספרי
החשבונות המתאימים .הדיווח על נכסיה ,חובותיה ,הכנסותיה
והוצאותיה של  FMCיתבצע בהקדם ובאופן מדויק .עלינו
לקיים מערכת בקרה חשבונאית פנימית ,שמטרתה להבטיח
את דיוק התיעוד והרישום הפיננסי הנשמר אצלנו.
על כל המסמכים ,בין אם בעותק קשיח ובין אם אלקטרוניים,
להישמר בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות בדבר שמירת
נתונים ובהתאם למסמכי המדיניות של  FMCבדבר ניהול
רשומות ,לרבות תקופות השמירה המתאימות.

נאסר עליך:
 iליצור ,להגיש או לאשר כל רשומה כוזבת או בלתי-
מדויקת בקשר עם עסקיה של  ,FMCאו
	לנסות לעקוף מדיניות או בקרה פיננסית או חשבונאית
ii
כלשהי של .FMC
איסורים אלו יחולו גם אם הנך סבור שהתנהלותך צפויה
להועיל בסופו של דבר .FMC
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 9התנהלות עם אמצעי התקשורת

 11פעילויות פוליטיות

תקשורת פתוחה וכנה מהווה מרכיב מרכזי במאמצינו להבטיח
את אמון המטופלים ,הלקוחות ,בעלי המניות ובעלי העניין
שלנו FMC .יכולה להבטיח תקשורת עקבית ,פתוחה וכנה
רק אם הצהרות או המידע הנמסרים לאמצעי התקשורת
קיבלו אישור מראש ממחלקת יחסי הציבור או מחלקת
יחסי המשקיעים .אם קיבלת בקשה לקבלת כל מידע הקשור
ל FMC-מצד אמצעי התקשורת ,אנא הפנה את הבקשה
למנהל החברה.

תהליכי חיקוק הוראות דין ותקנות חדשות המשפיעות על
תחומי העיסוק שלנו הינם מורכבים ומגוונים FMC .תפעל
בהתאם לחוק בכל הנוגע למעורבותה בכל אחד מתהליכים
אלו FMC .מתאמת פעילויות הולמות בלבד ,והיא מעודדת
את ההשתתפות בפעילויות המתקיימות תחת חסותה .בנוסף,
חשוב שפעילויותיך הפוליטיות האישיות תתבצענה בנפרד מן
הפעילות של  .FMCבד בבד FMC ,אינה מעוניינת להתערב
בפעילותך הפוליטית הפרטית.

 10פרטיות מידע

	הקפד לוודא כי פעילויותיך הפוליטיות הפרטיות אינן
i
פעילויות הקשורות להעסקתך או להתקשרותך מול
 FMCוגם אינן מצטיירות ככאלו; וכן

 FMCאוספת ,מעבדת או משתמשת בנתונים פרטיים של
מטופלים ,עובדים ,לקוחות ספקים ומעורבים אחרים רק
במידה המותרת לה על פי חוק ,ככל שהדבר נדרש לצורך
מטרות עסקיות ,קליניות או תעסוקתיות FMC .רואה
בנתונים פרטיים כגון אלו נתונים סודיים לחלוטין ,ומגנה
עליהם בהתאם לכל דין .כמו כן ,מצופה מעובדי  FMCלדווח
לאלתר על כל מכשיר השייך לחברה שאבד ,נגנב או ניזוק ,או
על כל מכשיר המכיל מידע של החברה.

	הקפד כי אינך משתמש בזמן של החברה ,ברכושה או
ii
בציוד שלה לצורך פעילותך הפוליטית הפרטית ,כאשר
זו אינה קשורה לפעילויות המתואמות על ידי .FMC
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 2שימוש בהזדמנויות תאגידיות
לטובת רווח אישי
כל הזדמנות עסקית הנקרית בדרכך במהלך ביצוע
פעילות עסקית מטעם  FMCשייכת לחברה ולא לך.
נאסר עליך:
 iלהשתמש ברכוש ובמידע של  FMCאו במעמדך
ב FMC -במטרה לקבל טובות הנאה אישיות ,יתרון
כלשהו או להיטיב או להעניק יתרון לצד שלישי
כלשהו;
	להקים עסק מתחרה ,לפעול בכל דרך אחרת כמתחרה
ii
של  ,FMCאו להקים עסק משלך במטרה לנצל את
יתרונך הקיים הודות למשרתך ב ;FMC -או
	לפעול למימוש כל הזדמנות או מיזם עסקי או להשתתף
iii
בכל פעילות אחרת אשר תגרום לך להתחרות עם
 FMCאו אשר אפשר לך או לצד שלישי כלשהו
לנצל את היתרון הנובע מהזדמנות עסקית השייכת
ל.FMC -

 3שימוש במידע פנים
מניות  FMCנסחרות בשתי בורסות .דיני ני"ע החלים על
 FMCאוסרים על כל אדם המחזיק במידע פנים לגבי חברה
כלשהי לסחור בניירות הערך של אותה החברה" .מידע פנים"
הינו מידע אשר לרוב אינו זמין לציבור ואשר ,היה ויתגלה,
צפוי ככל הנראה להשפיע על החלטות השקעה או אשר עשוי
להשפיע על מחיר ניירות הערך של החברה (כלפי מעלה או
מטה) .דוגמאות למידע פנים:
 iרכישות משמעותיות/אסטרטגיות מתוכננות ומיזוגים
משמעותיים/אסטרטגיים מתוכננים; פילוגים תאגידיים
( ;)spin-offsרכישה או מכירה של נכסים מהותיים;
 iiהתחלה ,סיום או ביטול של חוזים עם לקוחות וספקים;
 iiiסיכוני חדלות פירעון;
	ivתחזיות אשר סוטות באופן משמעותי מתוצאות
פיננסיות או תחזיות שוק מן העבר;
 vאי-פירעון מצד לווים משמעותיים;
 viשינויים מתוכננים בהרכב חברי ההנהלה או המועצה
המפקחת;
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 IXיושרה אישית
 1ניגודי עניינים
הנך נדרש לפעול לקידום האינטרסים של  FMCבביצוע
עבודתך .עליך להימנע מניגודי עניינים .ניגוד עניינים מתקיים
כאשר האינטרסים הפרטיים שלך מתנגשים או קיימת
אפשרות סבירה שיתנגשו עם האינטרסים העסקיים של
 .FMCמצופה ממך ליידע את הממונה עליך בדבר כל עניין
אישי אשר עלול לסכן את האובייקטיביות או את המקצועיות
שלך בביצוע עבודתך ,ובפרט:

	אם הנך מעוניין להיות מעורב בתעסוקה משנית או
i
בעסק משני הקשור לעסקיו של  ,FMCאו הקשור לכל
ספק או לקוח של  ,FMCעליך לדווח על תכניותיך
וכן ,אלא אם כן הדבר אסור על פי חוק ,לפנות לקבלת
אישור מראש ממחלקת משאבי האנוש שלך.
	בתור עובד האחראי להעסקת עובדים חדשים ,לפיקוח
ii
על עובדים או לניהולם ,נאסר עליך להעסיק או להפנות
פעילות עסקית לקרוב משפחה ,בן זוג או אדם שעמו
הנך חי בצוותא ,וכן נאסר עליך להשתתף בתהליך
ההעסקה או הפניית הפעילות העסקית לכל אחד
מן הנ"ל .פנה למחלקת משאבי האנוש שלך לקבלת
הנחיות.
	כל אחזקה בשיעור בעלות של יותר מ 1%-בהון
iii
המוקצה של לקוח ,ספק או מתחרה מחייב את אישורו
מראש של הממונה עליך.
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 Xתעסוקה
 FMCשואפת לשמור על סביבת עבודה בטיחותית ,בטוחה,
יצרנית ,מכבדת ונקייה מאפליה ,המוקירה את תרומתם של
כל המעורבים בפעילויותינו העסקיות FMC .שואפת ליצור
סביבת עבודה הנקייה מכל סוג של אפליה ,לרבות הטרדה או
איום מילולי או פיזי מצד ממונים ,עמיתים לעבודה ,ספקים,
יועצים ,מבקרים או לקוחות של  .FMCלא נסבול כל מקרה
של הטרדה או איום מכל סוג שהוא .כמו כן ,לא נסבול
התנהגות אלימה או מתעמרת ,לרבות התעללות מילולית או
גופנית מצד כל עובד ,מטופל ,לקוח או מבקר במהלך הפעילות
העסקית של .FMC

 1הגנת עובדים
 FMCמייחסת עדיפות עליונה לנושא הגנת העובדיםFMC .
מגנה כל שימוש בעובדים בכפייה או בהעסקת ילדים נצלנית.
לא נסבול כל הפרה של עקרונות אלו מצד הספקים.

 2מדיניות אי-נקמה
עליך שלא להטריד או לבצע פעולות נקמה כנגד כל עובד
או אדם אחר המדווח או המתכוון לדווח על הפרה או
חשד להפרה של הוראות הדין ,קוד זה או מסמכי ההנחיות
והמדיניות של  .FMCאם הנך סבור שהוטרדת או שבוצעה
נגדך פעולת נקמה עקב דיווח או כוונתך לדווח על הפרה
בפועל או הפרה פוטנציאלית כלשהי ,עליך לדווח על כך מיד
לקצין הציות המקומי או האזורי שלך ,למחלקת הציות של
החברה ,למחלקת משאבי האנוש המקומית או דרך קו הפניות
של מחלקת הציות.

 3סביבה ,בריאות ובטיחות
מטרתנו היא לספק מקום עבודה בטיחותי ,בריא ויצרני לטובת
עובדינו ושותפינו העסקיים המסייעים לנו בפעילותנו העסקית.
אנו מצפים ממך לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים
למניעת כל פציעה או נזק אשר עלול להיגרם לך ,לעמיתיך
לעבודה או לכל אדם אחר .חשוב שתיידע את הממונה עליך
בדבר כל תנאי או נוהג עבודה בלתי-בטיחותי או בדבר כל
פציעה שהתרחשה.
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 IXיושרה אישית
 viiפיתוח מוצרים חדשים;
viiiחבות מהותית בגין מוצר תקול או חבות סביבתית
מהותית; הליכי ליטיגציה משמעותיים; הליכי ארגון
מחדש המשפיעים בצורה מהותית על פעילות עסקית
עתידית; וכן
	שינויים בהרכב חברי ההנהלה הבכירה או
ix
הדירקטוריון.
בעבודתך היומיומית ב FMC -או מטעמה ,ייתכן שתתוודע
לנתונים בלתי-ציבוריים מהותיים הנוגעים לחברה ,ולעתים
אף הנוגעים לאחד משותפיה העסקיים הנסחרים בבורסה.
ייתכן שתתוודע למידע פנים במסגרת תפקידך או בדרך אגב,
בעודך מעיין במסמך המונח על שולחנו של עמיתך לעבודה,
או תוך האזנה בלתי-מתוכננת לשיחה המתקיימת במשרד.
השימוש בנתונים כגון אלו לטובתך הפיננסית האישית ,או
העברת נתונים כאמור לאחר לטובתו הפיננסית האישית (ועל
כן ,באופן פוטנציאלי ,גם לטובתך האישית) ,הינו אסור ומנוגד
לחוק.

באם הנך מחזיק במידע פנים הנוגע ל FMC -או אחד
משותפינו העסקיים ,נאסר עליך להעביר מידע זה לכל אדם
אחר שאינו שייך לחברה (ואף לאחרים בתוך החברה),
אלא אם הדבר חיוני ונוגע ישירות לקיום הפעילות העסקית
הלגיטימית של החברה ורק כאשר הדבר מתבצע תוך עמידה
בהוראות מסמכי המדיניות של .FMC
יתרה מזאת ,אם הנך מחזיק במידע פנים כלשהו ,נאסר עליך
לרכוש או למכור את ניירות הערך של אותה החברה ,לרבות
בעקיפין דרך חבר או בן משפחה ,או להמליץ לכל אדם
לרכוש או למכור ניירות ערך כאמור .בחינת האפשרות לביצוע
עסקאות תותר רק לאחר שמידע הפנים הפך למידע ציבורי
והופץ בקנה-מידה נרחב ,למשל במסגרת דיווח לציבור .בכל
שאלה בנושא ,אנא פנה למחלקה המשפטית.
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 5אלכוהול וסמים בלתי-חוקיים
השימוש באלכוהול ובסמים בלתי-חוקיים מסכן את בריאותך
ואת בטיחותך וכן את בריאות ובטיחות המטופלים ,הלקוחות
והעמיתים לעבודה .העבודה תחת השפעת חומרים אלו אסורה
בתכלית האיסור .אם הנך חושד שעמית לעבודה מצוי תחת
השפעת אלכוהול או סמים בלתי-חוקיים ,או שהוא משתמש
לרעה בתרופות מרשם ,עליך לדווח על כך לממונה עליך.

 6רישיונות ,תעודות והיתרים
אחרים
לעתים קרובות ,חובותיך ב FMC -דורשות ממך להחזיק
ברישיון (למשל ,רישיון סיעוד) ,הסמכה (למשל ,הסמכת
טכנאי דיאליזה) או תעודות מקצועיות אחרות .באחריותך
להחזיק בכל התעודות הנדרשות לצורך ביצוע עבודתך .עליך
לדווח לממונה עליך בכל מקרה שבו פג תוקפו של רישיון
כלשהו המוחזק בידיך או בכל מקרה שבו רישיון זה נשלל.
במדינות מסיומות ,רשויות הממשלה עשויות לאסור על
אנשים מסוימים לעסוק בטיפול רפואי .אם קיבלת הודעה לפיה
נאסר עליך להשתתף בתכנית ממשלתית כלשהי ,עליך לדווח
על כך לממונה עליך.
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 Xתעסוקה
 4איסור אפליה
 FMCאוסרת על כל סוג של אפליה בהעסקת עובדים או
במקום העבודה על בסיס:
i

מין (לרבות אנשים שעברו ניתוח לשינוי מין),

 viמצב משפחתי,
 viiאזרחות,
 viiiנכות,
 ixנטייה מינית,
שירות צבאי; או

 iiגזע ,מוצא אתני או צבע עור,

x

 iiiלאום או מוצא לאומי,

 xiכל שיקול מפלה בלתי-חוקי אחר.

 ivדת או אמונה,
v

גיל,

אנא עיין במסמכי המדיניות הרלוונטיות לקבל פרטים נוספים.
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 2סודיות ,קניין רוחני ואבטחת
מידע
יש להתייחס לכל המסמכים ולכל המידע בדבר הפעילות
הפנימית של  FMCכאל מסמכים ומידע סודיים .מידע סודי
כולל כל פרט אסטרטגי ,פיננסי ,טכני או עסקי שאינו זמין
לציבור השייך ל ,FMC -וכן כל סוד מסחרי ועסקי השייך
לשותפי ה.FMC -
נאסר עליך:
 iלדבר עם צדדים שלישיים בנוגע לפרויקטים ,פרטים
טכניים או מידע סודי אחר ,או להעניק להם גישה
למידע כאמור בכל דרך אחרת;
	להפיץ סודות מסחריים או סודות חברה השייכים
ii
לשותפים העסקיים שלנו;

	ליצור תמלילים או עותקים של נתונים שלא למטרות
iii
תפעוליות; וכן
	לגשת למידע שאינו קשור לתחום הפעילות שלך.
iv
עליך:
 iלנהוג במשנה זהירות כלפי מידע סודי ,ובפרט
במקומות ציבוריים ,כגון רכבות ,אוטובוסים ,מטוסים
וכו';
	לנקוט בצעדים כדי להגן על המחשב שלך ,או על כל
ii
מכשיר אלקטרוני אחר ,מפני שימוש ,גישה או שינוי
תכנה בלתי-מורשה; עליך לשמור על סודיותן של
תכתובות דואר והודעות הנמסרות בעזרת תקשורת
מרחוק (טלקומוניקציה); וכן
	יש לייחס חשיבות מיוחדת להיבטי המחשוב של נושא
iii
הסודיות ,כגון הגנת ואבטחת מידע.
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 XIנכסי Fresenius Medical Care
 1הגנה ושימוש הולם ברכוש
ובנכסים של FMC
הרכוש והנכסים של  FMCישמשו אך ורק למטרות עסקיות
לגיטימיות הנוגעות לחברה .רכוש  FMCכולל:
i

ציוד רפואי;

 iiציוד עבודה (מחשבים ,אינטרנט ,דוא"ל ,טלפונים
ניידים) ,לרבות שימוש אישי מאושר אשר אושר
בהתאם למסמכי המדיניות הרלוונטיים של ;FMC
 iiiציוד ,חומרים ושירותים משרדיים; וכן
 ivכל רשומה או כספים השייכים ל.FMC -

אין לצפות לפרטיות בבואך להשתמש ברכוש של FMC
בארצות הברית ,או בכל מקום אחר בעולם על פי הדין
המקומי .הנך אחראי להבטיח כי לא ייעשה כל שימוש לרעה
ברכוש של  ,FMCוכן שרכוש זה לא יבוזבז ,יינזק ,יאבד או
ייגנב .אלא אם התקבלה הרשאה מתאימה בעניין ,עליך שלא
לקחת או להשתמש ברכוש או במידע של  FMCלטובתך
האישית .עליך שלא להעביר לצדדים שלישיים כל רכוש של
 ,FMCאלא אם כן קיבלת הרשאה לעשות כן במסגרת עסקה
לגיטימית.
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עליך:
i

להיות כן ,מדויק ומכובד בכל שימוש במדיה חברתית;

 iiלבטא את דעותיך והערותיך האישיות ברשת תוך
שימוש בשמך האישי ,ולא בשם של Fresenius
 Medical Careאו של כל אמצעי אחר המזהה
את החברה ,כגון כתובת הדוא"ל או הדואר של
 ,Fresenius Medical Careאלא אם כן קיבלת
אישור במפורש לנהוג אחרת; וכן
 iiiלזכור שפרסומים ,הן בעלי אופי מקצועי והן
בעלי אופי אישי ,עלולים בסופו של דבר להיות
מקושרים ל ,FMC -וזאת אף אם לא נחשף הקשר
שלך ל.FMC -

 4קניין רוחני
קניין רוחני הינו מרכיב חיוני בהצלחתנו הכלכלית ובהצלחת
שותפינו העסקיים ולקוחותינו .עליך להגן על הקניין הרוחני
שלנו ,לרבות כל פטנט ,סימן מסחרי ,זכות יוצרים ,סוד
מסחרי ,ידע או מומחיות טכני/ת או מדעי/ת ,וכן כל מומחיות
שפותחה במסגרת פעילותנו העסקית.
כמו כן ,אני מצפים ממך לכבד את קניינם הרוחני של אחרים.
אם שכפלת או עשית שימוש פסול בקניין רוחני של אחר
ללא אישור ,אתה ו FMC -צפויים לשלם קנסות משמעותיים
ולעונש פלילי.
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חובות אלה חלות עליך בשעות העבודה ומחוצה להן ,בין אם
המידע מוגדר מפורשות כ"סודי" או "מוגבל" ובין אם לאו.
חובות הסודיות שלך תישארנה בעינן גם אם תסיים העסקתך
ב ,FMC -אלא אם כן נקבע אחרת על פי כל דין.

 3מדיה חברתית
המדיה החברתית מהווה מרכיב חשוב בעולם העסקי העכשווי,
והחשיבות שלה הולכת וגדלה" .מדיה חברתית" פירושה כל
אינטראקציה בין אנשים שבמסגרתה הם יוצרים ,משתפים,
מחליפים ומעירים על תכנים בינם לבין עצמם בקהילות
ורשתות וירטואליות .מדיה חברתית כוללת רשתות חברתיות
מסוימות (כגון :טוויטר ,פייסבוק ,לינקדאין) ,בלוגים ,דפי ויקי
ואתרי סטרימינג (כגון :יוטיוב).

עליך שלא:
 iלהתבטא בצורה מזלזלת כלפי ;FMC
	להשתמש במדיה חברתית למטרת כל פעילות קלינית
ii
או הקשורה למטופלים שלא נדרשה או אושרה
במפורש על ידי  FMCלצורך ביצוע עסקיו;
	להשתמש במדיה חברתית לצורך פעילות עסקית (כגון:
iii
גיוס או פעילויות יחסי ציבור) ללא אישור מראש מצד
הממונה או המנהל שלך; או
	לחשוף מידע הקשור למטופלים.
iv

Contact Information
Fresenius Medical Care
Compliance Action Line
complianceactionline@fmc-ag.com
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