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Valori Globale Esențiale – Context

•

De peste 20 de ani avem o creștere rapidă în diferite țări și culturi, precum și în diferite domenii de activitate și
suntem prezenți la nivel global mai mult decât oricând. Ceea ce ne unește este viziunea și scopul nostru comun: de
a crea un viitor care merită trăit. Pentru pacienți. În întreaga lume. In fiecare zi.

•

În anul 2017, Consiliul nostru de Administrație a primit feedback de la liderii din regiunile noastre de afaceri despre
faptul că un set de valori globale este esențial pentru a atinge această viziune și pentru a lucra împreună cu
succes. Bazându-ne pe diferite seturi de valori din organizație, am definit acum un set armonizat de Valori
Globale Esențiale.

•

Scopul acestor Valori Globale Esentiale este de a ne inspira, conecta și uni, precum și de a ne încuraja să
gândim și să acționăm ca o singură companie. Prin colaborare, fiind proactivi, de încredere și țintind
excelența în întreaga lume vom spori capacitatea noastră de a continua să creștem și să dezvoltăm produsele și
serviciile noastre, să avem un impact unic asupra sănătății și bunăstării pacienților și să conducem Fresenius
Medical Care către un viitor de succes.

COLABORARE

PROACTIVITATE

DE ÎNCREDERE

EXCELENȚĂ

Valori Globale Esențiale - Descriere

•

Valorile noastre Globale Esențiale au fost create bazându-ne pe valorile deja existente si transpun viziunea noastră
in munca de zi cu zi. Valorile Globale Esențiale reflectă cultura noastra corporativă si modul in care facem lucrurile.
Acestea fac parte din Codul de Etică si Conduită in afaceri si ne ghideaza atât politicile, precum si activitatea.

Colaborare

… înseamnă că știm

Proactivitate

De Încredere

… înseamnă că suntem … înseamnă că suntem
cum să lucrăm
buni în a prelua
un partener de
împreună pentru un
inițiativa si a crea un
încredere pentru
scop comun și pentru a impact prin intermediul pacienții, partenerii și
ne atinge obiectivele ca
muncii noastre
colegii noștri
o singură companie

Onestitate și Integritate

Inovare și Imbunătățire
Respect și Demnitate
Calitate

Excelență

... înseamnă că ne
preocupă continuu
calitatea și progresul
pentru a conduce
afacerea către un viitor
de succes

Introducere
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UN MESAJ DIN PARTEA
ADMINISTRAȚIEI FRESENIUS
MEDICAL CARE
În fiecare zi, noi cei de la Fresenius Medical Care
depunem eforturi pentru a îmbunătăţi viaţa pacienților
noștri din întreaga lume, prin produse și servicii de calitate
superioară. Pacienții noștii, clienți, beneficiari, investitori și
autoritățile de reglementare așteaptă ca activitățile noastre
să se desfășoare integru și în conformitate cu legislația în
vigoare, iar succesul continuu și reputația noastră depind
de angajamentul nostru de a acționa în consecință.
Activitatea noastră este foarte reglementată și supusă unui
număr de legi, reguli și regulamente complexe. Noi tindem
să creștem activitatea noastră în conformitate cu legislația
în vigoare, și așteptăm dorim ca și Dvs. să respectați
acest Cod de etică și conduită în activitate, precum și
toate celelalte ghiduri și politici ale Fresenius Medical
Care. Nerespectarea acestora ar putea expune Fresenius
Medical Care, precum și persoanele implicate, la amenzi,
pierderi de licență sau alte sancțiuni grave. Va trebui să
luam în serios obligația de conformitate și să lucram, în
echipă, la stabilirea și la respectarea unui set de principii
comune.

Compania noastră nu tolerează discriminarea, hărțuirea,
sau represaliile. Ne străduim să propunem un loc de
muncă sigur, sănătos și productiv pentru salariații și
partenerii noștri care ne ajută în desfășurarea activităţilor
noastre.
Aceste principii sunt încorporate în Codul de etică și
conduită în activitate („Codul”) al Fresenius Medical Care
precum și în toate celelalte ghiduri și politici ale Fresenius
Medical Care. Ne așteptăm să înțelegeți și să respectați
obligațiile și standardele stabilite în Cod, precum și toate
ghidurile și politicile Fresenius Medical Care. Pentru a
vă ajuta în acest efort, vă stă la dispoziție o varietate de
resurse de instruire, la nivel de unități corporative și de
unități de activitate.
Respectarea legii, ghidurilor și politicilor Fresenius Medical
Care trebuie să ghideze toate aspectele activității noastre.
Succesul nostru pe termen lung va depinde de modul în
care realizăm acest obiectiv. Dacă vom lucra împreună
ca o echipă și ne vom sprijini unul pe altul în acest efort,
vom putea stabili un standard în industria noastră cu
privire la calitatea medicală, respectarea regulamentelor și
performanța în activitate.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WI T

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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MISIUNEA NOASTRĂ

VIZIUNE

Fresenius Medical Care atinge standarde optime în
domeniul îngrijirii pacienților, prin angajamentul nostru de a
dezvolta produse și terapii inovatoare. Poziþia unicã a
Fresenius Medical Care se clãdeºte pe mulþi ani de
experienþã profesionalã ºi inovare continuã. În consecință,
punctul central al eforturilor noastre de cercetare și
dezvoltare este de a menține avantajul tehnologic și clinic
necesar pentru a crea produse inovatoare și terapii
îmbunătățite. Salariații noștri sunt uniți în angajamentul
comun de a furniza produse și servicii de înaltă calitate și
de a aplica practicile medicale și profesionale optime şi
durabile pentru îngrijirea pacientului. În relațiile noastre de
lucru și de activitate cu salariații și partenerii noștri de
activitate ne-am angajat la onestitate, integritate, respect și
demnitate

Scopul nostru principal este de a crea un viitor care merită
trăit pentru pacienții care fac dializă din întreaga lume, în
fiecare zi. Pacienții cu afecțiuni renale pot privi de acum
înainte viitorul cu mai multă încredere, graţie tehnologiilor
noastre inovatoare și conceptelor de tratament. Noi le
dăruim un viitor, unul care le oferă cea mai bună calitate
posibilă a vieții. Noi profităm de cererea tot mai mare
de metode moderne de dializă, pentru a lucra în mod
constant în vederea stimulării creșterii Fresenius Medical
Care. Împreună cu salariații noștri, ne vom concentra pe
urmărirea unor strategii care să ne permită să ne menținem
poziția de lider tehnologic. Ca şi o companie integrată pe
vertical, noi oferim produse și servicii pentru întregul lanț
de valori de dializă. Cele mai înalte standarde medicale
reprezintă referința noastră. Acesta este angajamentul
nostru înaintea pacienților noștri, a partenerilor noștri
din sistemul de sănătate și a investitorilor noștri, care au
încredere în performanța credibilă și în viitorul Fresenius
Medical Care.

Valorile noastre principale
Calitate, Onestitate și Integritate
Inovare şi Îmbunătățire
Respect şi Demnitate

I. Programul de conformitate al
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (sau „Compania”) a stabilit un
program de conformitate pentru a vă ajuta în înțelegerea și
îndeplinirea obligațiilor Dvs. legale, etice și de reglementare.
Conformitatea ține de responsabilitatea fiecăruia, iar
angajarea Dvs. continuă sau contractele cu Fresenius
Medical Care depind de conformarea Dvs. principiilor
prezentului Cod, ghidurilor și politicilor conexe ale
Fresenius Medical Care. Iată o serie de resurse care vă
stau la dispoziţie în cadrul programului de conformitate al
Fresenius Medical Care:

8

i ghiduri şi politici referitoare la buna desfășurare a
activității;
ii instruire în regulile de conformitate;
iii oportunităţi de a ridica probleme de conformitate în
mod confidențial; şi
iv verificări pentru a monitoriza conformitatea cu
standardele legale și cu cele ale Companiei.

II. Aplicabilitatea Codului de etică
şi conduită în activitate
Codul de etică și conduită în activitate („Codul”) al
Fresenius Medical Care se aplică la nivel global pentru
fiecare funcționar, director, salariat, lucrător contractual
și agent al Fresenius Medical Care și companiile sale
afiliate sau controlate cu capital majoritar direct și indirect,
care funcționează oriunde în lume. Acest Cod nu reprezintă
un contract de muncă.
Acest Cod nu poate acoperi toate situațiile și toate legile și
reglementările locale aplicabile. Dacă o lege locală intră în
conflict cu Codul nostru, se va aplica legea locală. În toate
celelalte cazuri, acest Cod este valabil pentru activitatea
Dvs. În cazul în care, de exemplu, tradiţia locală ar permite
ceva interzis prin prezentul Cod, trebuie să se respecte
Codul și să nu se angajeze această activitate. În caz de
dubiu, se va solicita ajutor.
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III. Aşteptările noastre şi
Responsabilităţile dvs.
SUNTEŢI RESPONSABIL PENTRU:
i a acţiona cu integritate şi a proteja reputaţia noastră;
ii Citiţi, înțelegeţi și acționaţi în conformitate cu prezentul
Cod, cu ghidurile și politicile Fresenius Medical Care,
precum și cu toate obligațiile legale și de reglementare
care se aplică la sarcinile Dvs. de lucru; luaţi măsuri
pentru a preveni încălcările și a rezolva orice îndoieli
pe care le aveţi cu privire la o practică de activitate,
prin utilizarea resurselor descrise în Cod;
iii raportaţi orice încălcare reală sau presupusă a
legii sau a ghidurilor și politicilor cuprinse în Codul
Fresenius Medical Care. În cele mai multe cazuri, ar
fi o idee bună de a începe cu superiorul Dvs., dar
puteţi, de asemenea, să contactați Responsabilul
conformitate local sau regional sau Departamentul de
Conformitate al Companiei; raportarea se poate face
anonim prin intermediul Liniei de Acţiune Conformitate,
dacă este necesar, sau de dorit, deși sunteţi încurajaţi
să vă identificați, pentru a facilita comunicarea; și
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iv cooperaţi cu investigațiile și procedurile de auditare/
monitorizare care măsoară conformitatea lui Fresenius
Medical Care la acest Cod, orientări și politici,
precum și conformitatea sa cu orice măsuri corective
implementate ulterior.
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CA ŞI MANAGER SAU SUPRAVEGHETOR, SUNTEŢI DE ASEMENEA RESPONSABIL DE:
i crearea unei culturi de conformitate la locul de muncă,
și comportarea ca un exemplu prin respectarea unor
standarde etice înalte;
ii punerea în aplicare și confirmarea faptului că
persoanele din subordine vă înțeleg și aplică
standardele prezentate în prezentul Cod;
iii stabiliţi obiective de performanță și exigenţe în
conformitate cu prezentul Cod, cu ghidurile și politicile
lui Fresenius Medical Care, precum și cu obligațiile de
reglementare;
iv asiguraţi măsurile corective corespunzătoare atunci
când Codul sau orientările şi politicile Fresenius
Medical Care nu sunt respectate;
v promovaţi un mediu pentru discutarea întrebărilor
ridicate și a problemelor de conformitate care ajung
în atenția Dvs., inclusiv prin raportarea obligațiilor
descrise mai sus; şi

vi Asiguraţi că nici un act de represalii nu va fi tolerat
împotriva nici unei persoane care ar face un raport
de bună credință despre o bănuită încălcare a legii, a
prezentului Cod, a ghidurilor ori a politicii Fresenius
Medical Care

IV. Documentaţia de conformitate

Documentația de conformitate vă oferă informațiile de care
aveți nevoie pentru a vă îndeplini atribuțiile în mod legal
și etic. Documentaţia noastră de conformitate constă în
următoarele:

i Codul de Etică şi Conduită în Activitate
Acest Cod abordează concepte și standarde generale
de conformitate și oferă o prezentare generală de
conduită acceptabilă.
ii Ghiduri şi Politici
Fresenius Medical Care a elaborat ghiduri și politici
care să prevadă o anumită direcție în modul de a
conforma munca Dvs., la principiile generale descrise
în prezentul Cod. Ghidurile și politicile sunt adaptate la
operațiunile specifice ale fiecărei țări și în conformitate
cu legile naționale din țara Dvs.
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Formulează întrebări, ridică probleme şi
raportează cazurile de încălcare
Fresenius Medical Care se așteaptă la o discuție deschisă
privind problemele de conformitate. Deseori, a pune o
întrebare este cel mai bun mod de a determina dacă o
acțiune este corectă și pentru a se asigura conformitatea
cu legislația în vigoare sau cu ghidurile şi politicile lui
Fresenius Medical Care.

Dacă nu sunteți sigur că o acțiune propusă este
corespunzătoare, opriţi-vă până când cereţi și obţineţi
confirmarea că se poate continua.
Pentru a opri definitiv o abatere la nivel de companie,
trebuie să raportaţi orice activitate care credeți că este
ilegală sau în contradicție cu ghidurile sau politicile
Fresenius Medical Care, recurgând la procedura descrisă
în prezentul Cod.

Cum să utilizați Resursele de conformitate
Când aveți dubii cu privire la ceea ce trebuie să faceți
sau dacă o acțiune este adecvată, respectați următoarea
procedură:
i REVEDEŢI DOCUMENTAŢIA DE CONFORMITATE –
Codul, ghidurile şi politicile Fresenius Medical Care.
ii ÎNTREBAȚI – pe superiorul Dvs. direct sau un alt
manager
iii CONTACTAŢI – Ofițerul de Conformitate local
sau regional ori Departamentul de conformitate al
Companiei.
iv APELAȚI – Linia de Acţiune Conformitate, dacă nu
doriţi să utilizaţi una din căile de mai sus sau dacă
preferaţi să rămâneţi anonim.

La luarea deciziilor în activitate, luaţi în considerare:
i Este aceasta o conduită care promovează standarde
înalte de integritate în activitate sau am unele dubii că
acest comportament ar putea să nu fie legal?
ii Este această conduită conformă prezentului Cod,
ghidurilor și politicilor Fresenius Medical Care?
iii Această conduită ajută sau prejudiciază reputația
globală a Fresenius Medical Care?
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V. Păstrarea Conformităţii

PATRU ELEMENTE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI NOSTRU DE CONFORMITATE NE AJUTĂ LA PĂSTRAREA
CONFORMITĂŢII:

1 INSTRUIREA

2 SUPORT

Fresenius Medical Care oferă o varietate de instruiri pentru
a vă ajuta să vă efectuaţi activitatea în mod corespunzător.
Instruirea noastră generală este necesară pentru toți
salariații și cuprinde elementele principale ale Programului
de conformitate al Fresenius Medical Care. Instruirea
tratează prezentul Cod și vă oferă informații cu privire la
legile și reglementările aplicabile activităţii noastre și țării
Dvs.

Departamentul de Conformitate oferă suport pentru toate
departamentele Fresenius Medical Care. Vă încurajăm
să faceţi apel la această resursă. Dacă sunteţi confruntat
cu o situație care ar putea da naștere la probleme de
conformitate, vă recomandăm să contactați Departamentul
de Conformitate.

Multe funcții din cadrul Fresenius Medical Care (cum ar fi
vânzările și marketingul, facturarea și rambursarea, etc.)
necesită o pregătire suplimentară de specialitate. Veți fi
anunțat dacă poziția dumneavoastră necesită această
pregătire suplimentară.
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3 MONITORIZARE, AUDIT
ŞI INVESTIGAŢII

4 LINIA DE ACŢIUNE
CONFORMITATE

Fresenius Medical Care supune monitorizării și controalelor,
activitatea sa, pentru a confirma că noi aderăm la legislația,
ghidurile și politicile Companiei. Atunci când potențiale
încălcări de conformitate sunt supuse atenției noastre,
vom lua măsurile corespunzătoare pentru a investiga
toate aceste rapoarte și pentru a ne asigura că activitatea
noastră se desfășoară în conformitate cu toate legile în
vigoare.

Aveți mai multe căi disponibile pentru a raporta o abatere
reală sau presupusă, prin care vă realizaţi obligația Dvs.
prevăzută în prezentul Cod, de raportare a potențialelor
încălcări de conformitate în cadrul Fresenius Medical Care:

Ne îmbunătățim continuu eforturile noastre de conformitate.
În cazul în care, totuşi, un incident de conformitate are loc
în ciuda tuturor eforturilor noastre, vom reevalua politica
sau pregătirea noastră şi vom face toate modificările
necesare.

ii În cazul în care aceste funcţii de conformitate
nu vă rezolvă problema sau dacă Dvs. nu doriţi
să comunicaţi cu superiorul dvs. ierarhic sau cu
reprezentantul Departamentului Conformitate, puteți
contacta Linia de Acţiune Conformitate, în mod
oficial sau în mod anonim. Informații de contact pot fi
obținute din Intranetul Companiei și vor fi distribuite şi
prin alte mijloace adecvate.

i contactaţi superiorul Dvs., Ofițerul Dvs. de
Conformitate local sau regional, ori Departamentul de
Conformitate al Companiei.

VI. Exigenţe de Conformitate/
Consecinţe ale nerespectării Conformităţii
Vi se cere să respectaţi Codul, ghidurile și politicile lui
Fresenius Medical Care. Conformitatea cu prezentul Cod
și cu ghidurile și politicile aplicabile în munca Dvs. va fi
luată în considerare la evaluare sau promovare.
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Dacă încălcaţi legea, prezentul Cod, sau ghidurile şi
politicile Fresenius Medical Care, veţi fi subiectul unor
măsuri disciplinare sau corective sau al altor consecințe
juridice. O acţiune disciplinară sau corectivă poate include
consilierea verbală, încetarea contractului sau alte măsuri
adecvate.

Principiile noastre de Etică și
Conduită în Activitate

19
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VII. Activitatea noastră

Succesul nostru depinde de relațiile adecvate cu pacienții
noștri, cu medicii, salariații, ordonatorii, guvernele și
contributorii privaţi, precum și cu clienții și furnizorii.
Fresenius Medical Care se angajează a furniza o îngrijire
clinică durabilă optimală pacienţilor noștri (vezi nr. 1 de mai
jos) și a fabrica produse la standardele din reglementări (a
se vedea nr. 2 de mai jos).

1 ÎNGRIJIREA PACIENTULUI
A. PRINCIPII GENERALE
Îngrijirile clinice trebuie să fie în concordanță cu politica
lui Fresenius și cu ordinele medicului. Când vă ocupaţi de
pacienţi, trebuie să
i acționaţi în mod etic, corect, politicos, competent și în
timp util;
ii faceţi numai acele declarații, cu privire la serviciile
noastre, despre care știți că sunt adevărate sau
despre care aveţi informații adecvate, pentru a le
sprijini;
iii prezentaţi sincer natura și calitatea serviciilor noastre,
prețurile, termenii contractuali și alte informații;
iv trataţi toți pacienții cu demnitate și respect;
v implicaţi pacienții și familiile în planificarea
tratamentului ori de câte ori este cazul;
vi răspundeţi cu precizie la întrebările pacienţilor și ale
familiilor;
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vii notificaţi un membru al personalului de conducere
dacă sunteți în imposibilitatea de a răspunde
la întrebările oricărui pacient sau ale familiei lui,
referitoare la îngrijirea pacientului;
viii răspundeţi la și încercaţi să rezolvaţi toate problemele
și reclamațiile cu promptitudine și în detaliu; și
ix colaborați cu medicii pentru a vă asigura că pacienții
sunt informați cu privire la opțiunile de tratament
disponibile.

B. INFORMAREA MEDICALĂ A PACIENTULUI
În calitatea noastră de companie de asistenţă medicală,
informarea pacientului este prezentă în întreaga noastră
organizare. Înregistrarea, gestionarea și transmiterea
informațiilor medicale specifice ale pacientului trebuie
să fie efectuată în conformitate cu normele locale de
protecție a datelor personale/viață privată, acordând
o atenție deosebită normelor locale privind obținerea
consimțământului pacientului pentru schimbul de informații
medicale. Protejarea confidențialității informațiilor medicale
specifice ale unui pacient este o obligație importantă a
tuturor furnizorilor de asistență medicală.
Nu divulgaţi niciodată informațiile medicale specifice ale
unui pacient, nici unei persoane neautorizate, în interiorul
sau în afara Fresenius Medical Care, care nu are dreptul
legal la această informație. Trebuie avut grijă în ceea ce
privește acest principiu, atunci când informațiile medicale
specifice ale unui pacient sunt transmise electronic.
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VII. Activitatea noastră

C. NU INFLUENŢAŢI NICIODATĂ PACIENŢII ÎN MOD
NECORESPUNZĂTOR
NU TREBUIE să oferiţi „stimulente” necorespunzătoare
sau alte beneficii pentru a determina pacienţii să aleagă
o clinică Fresenius Medical Care sau un produs al său, în
dauna clinicii sau produsului unui concurent. Astfel de
„stimulente” nepotrivite ar putea include:
i rambursarea cheltuielilor de transport;
ii renunțare de rutina la contribuţiile deductibile și
coasigurare fără o determinare individuală a stării de
necesitate;
iii reduceri la alte produse;
iv beneficii similare de valoare; sau
v cadouri sau alte stimulente necorespunzătoare care ar
putea influența decizia pacientului de a alege una din
clinicile sau produsele noastre.

D. RESPECTUL ÎN RELAŢIA MEDIC-PACIENT
TREBUIE să respectăm integritatea relaţiei medic-pacient.
Evitați interferenţa inadecvată cu medicii practicieni,
inclusiv prin furnizarea de beneficii necuvenite sau
stimulente.

2 CALITATE ŞI INOVAŢIE
Calitatea și siguranța produselor și a serviciilor noastre
stau la baza activităţii noastre. Reglementările legale
ca și cele interne de siguranță și de calitate trebuie să
fie respectate cu strictețe. Sunteți responsabil pentru
a asigura respectarea acestor principii în zona dvs. de
responsabilitate.
Securitatea pacienţilor este o prioritate. Furnizarea de
produse si servicii de calitate pacienților noștri este
responsabilitatea tuturor, în cadrul Fresenius Medical Care.
O pârghie importantă în îmbunătățirea calității produselor
și a serviciilor este colectarea și analiza reacții adverse și a
reclamațiilor la produse. Fresenius Medical Care utilizează
aceste informații pentru a evalua produsele și serviciile sale.
Trebuie să înțelegeţi, să vă familiarizați cu, și să respectaţi
politica Fresenius Medical Care cu privire la raportarea de
reacții adverse și plângerile contra produselor.

VIII. Integritatea la nivel
de Companie
1 ANTI-CORUPȚIA
A. CONFORMITATEA CU LEGILE ŞI PRINCIPIILE
ANTI-CORUPȚIE
Ca orice companie globală, trebuie să respectăm legile
anti-corupție ale mai multor jurisdicții, inclusiv Legea
Statelor Unite ale Americii privind practicile de corupţie în
străinătate („FCPA”), Legea asupra mitei din Marea Britanie,
și Codul penal german, ca și legile anti-corupție din fiecare
țară în care ne desfășurăm activitatea.
Noi, cei de la Fresenius Medical Care, nu tolerăm nici o
formă de corupție, indiferent dacă implică un profesionist
din domeniul sanitar, oficial, guvernamental sau privat,
sau dacă tranzacția implică Fresenius Medical Care la
cumpărarea sau vânzarea de produse sau servicii. Ne
așteptăm că Dvs. să luaţi decizii în activitate, și să efectuați
munca Dvs numai în funcţie de preț, calitate și servicii.
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NU oferiți, faceţi promisiuni, autorizaţi şi dați orice de
valoare (inclusiv orice element, serviciu, sau orice altceva,
sub formă de beneficiu personal/favoare sau altfel)
nici unei persoane, direct sau indirect, prin intermediul
unor terți, în scopul de a vă asigura un avantaj necuvenit
sau de a obține sau menține o activitate. Tot astfel, NU
solicitaţi, nu primiţi sau nu acceptaţi ceva de valoare, în
mod personal sau pentru orice altă persoană sau entitate,
cu scopul de a asigura un avantaj necuvenit sau influența
deciziile Dvs. de activitate.
Țineți că şi numai o percepție a corupției poate dăuna
reputației noastre și poate determina un control din partea
guvernului, și, astfel, trebuie să ne străduim a evita chiar și
simpla aparenţă că procedăm greșit.
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B. EXEMPLE DE CONDUITĂ INTERZISĂ
În continuare sunt prezentate câteva exemple de conduită
care pot fi considerate a fi corupte și, prin urmare, sunt
strict interzise.
NU:
i daţi sau acceptaţi nici o valoare în cazul în care natura
sau valoarea avantajului nu este rezonabilă și adecvată
pentru acea ocazie, sau cu poziția și circumstanțele
destinatarului. În mod special, este nepotrivit a da sau
a accepta un avantaj sau ceva de valoare:
a. care nu are un motiv clar de activitate, sau în
cazul în care motivul de activitate este mai puțin
important decât a activitate care nu are legătură cu
afacerile;
b. în mod atât de frecvent încât oferirea sau
acceptarea poate fi eventual considerată drept
excesivă;
c. sau, într-un mod netransparent, în special atunci
când se utilizează o adresă privată, un cont bancar,
sau un cont de E-mail;

ii folosindu-se o relaţie afiliată (rudă sau persoană cu
care beneficiarul locuiește în concubinaj), pentru a da
sau a accepta orice lucru de valoare;
iii darea sau acceptarea oricărui obiect de valoare, cu
intenția și speranța de a primi sau de a da ceva în
schimb;
iv darea sau acceptarea vreunui obiect de valoare
care ar putea limita sau influența destinatarul sau
obiectivitatea ori discreția Dvs. sau influența procesul
de luarea deciziilor angajatorului destinatarului (inclusiv
o agenție guvernamentală, spital sau minister), ori ale
Fresenius Medical Care; sau
v darea unui lucru de valoare care nu este înregistrat
corect în registrele și evidențele Fresenius Medical
Care.

VIII. Integritatea la nivel
de Companie
C. FRESENIUS MEDICAL CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ
ACTIVITATEA ÎN MOD TRANSPARENT
Adesea, corupția apare în secret. Persoanele implicate
în acte de corupție ar putea încerca să ascundă acțiunile
lor și a acționa în secret, pentru a ascunde abaterea. O
măsură eficientă de prevenire a corupției și pentru a evita
apariția corupției este de a desfășura activitatea în mod
deschis și transparent.
Unul dintre elementele de bază ale conduitei
transparente în activitate este documentarea
corespunzătoare. Evitaţi încheierea oricărui contract, fără
o documentare scrisă corespunzătoare. Documentația
scrisă este importantă, în special înaintea oficialilor
guvernamentali și a personalului medical care dețin o
poziție care le permite să ia decizii de activitate sau
să influențeze unele decizii care afectează Fresenius
Medical Care. În cazul în care aceste persoane prestează
servicii pentru Fresenius Medical Care, justificarea legală
a activităţii serviciilor respective, motivul pentru care
a fost selectat un anume practician de sănătate sau
guvernamental, precum și serviciile prestate, trebuie
întotdeauna înregistrate complet, în scris.
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Practicile de corupție pot fi mascate prin supracompensarea partenerilor de activitate. De exemplu, un
distribuitor poate primi comisioane nejustificat de mari,
sau conferenţiarii sau consultanții pot primi compensații
excesive pentru serviciile lor. Va trebui să vă abțineţi de
la încheierea oricăror acordului în numele lui Fresenius
Medical Care, dacă aveți îndoieli cu privire la faptul dacă
compensația pentru partenerul de activitate este comercial
rezonabilă. Orice compensație pe care am acorda-o
oricăruia dintre partenerii noștri de activitate trebuie să
reprezinte o valoare de piață justă.
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D. SUSȚINEREA CERCETĂRII ȘI A DEZVOLTĂRII,
CONFERINȚELE ȘTIINȚIFICE ȘI DE EDUCAȚIE
Este în interesul Fresenius Medical Care de a susține:
i cercetarea și dezvoltarea produselor farmaceutice, a
dispozitivelor medicale şi îmbunătățirea tratamentelor
care prezintă un interes legitim pentru Fresenius
Medical Care;
ii participarea medicilor, a asistenţilor medicali, a
clienților și personalului acestora la evenimente
organizate de Fresenius Medical Care sau de către
terți, prin care se promovează cunoștințele științifice,
progresul medical sau o asistență medicală eficientă;
și
iii evenimente de formare profesională și de formare
continuă găzduite sau organizate de către Fresenius
Medical Care sau de către instituții medicale sau alţi
organizatori, cum ar fi asociațiile sau organizațiile
de pacienți sau salariații acestora, care promovează
cunoștințele științifice, progresul medical sau o
asistență medicală eficientă.

În timp ce activitățile de această natură servesc un scop
important, o activitate necorespunzătoare referitoare la
cercetare și dezvoltare, conferințele științifice și de educație
pot avea consecințe grave pentru oricine este implicat,
precum și pentru Fresenius Medical Care în calitate de
Companie. Dacă aveți dubii, referiţi-vă la resursele de
conformitate.
E. DONAŢII ŞI CONTRIBUŢII
Noi, cei de la Fresenius Medical Care ne angajăm într-un
demers civic de sprijinire, folosind resursele noastre în
vederea dezvoltării asistenţei medicale și a altor cauze
caritabile nobile. Noi facem donații de caritate pentru
cauze nobile, în special cele destinate pacienţilor cu
insuficienta renală. De asemenea, putem face contribuții
către organizațiile de caritate sau organizațiile civice care
oferă servicii comunităților în care Fresenius Medical Care
îşi desfășoară activitatea. Nu facem donații sau contribuții
pentru a obține sau reține vreo activitate, sau pentru a ne
asigura un avantaj necuvenit.

VIII. Integritatea la nivel
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Donaţiile şi contribuţiile necesită, în orice situaţie, o
aprobare prealabilă. Toate donațiile și contribuțiile trebuie
să se facă în mod transparent. Fiecare țară are un
procedeu de verificare pentru toate donațiile propuse. În
plus, trebuie să vă întrebaţi cu privire la orice potențială
problemă de conflict de interese sau de conformitate care
poate apărea în urma donațiilor de caritate.

2 COMBATEREA SPĂLĂRII
BANILOR
Spălarea banilor este în general definită ca fiind implicarea
într-o tranzacție penală de proprietate deviată, prin
structurarea unei tranzacții, în scopul de a evita detectarea
unei conduite infracţionale sau angajarea într-o tranzacție
care serveşte o conduită infracţională.
Fresenius Medical Care se angajează să respecte toate
legile anti-spălare de bani, normele și reglementările
aplicabile. Noi luăm măsurile necesare, în scopul de a
desfășura activităţi cu partenerii noştri de renume, implicaţi
în activități comerciale legitime, cu fonduri provenite din
surse legitime.
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3 LEGILE DE EMBARGO ȘI
SANCȚIUNILE COMERCIALE
Legile și reglementările de embargo comercial interzic,
în general, societăților situate într-o anumită țară, de a
avea activităţi într-o altă țară anume. Pe de altă parte însă,
o țară o poate declara ilegale, pentru companiile care
operează în jurisdicția lor, embargourile puse în aplicare de
către o altă țară. Operațiunile internaționale ale Fresenius
Medical Care pot declanșa probleme care decurg din
sancțiunile comerciale aplicabile și legile de embargo
comercial. Fresenius Medical Care monitorizează aceste
embargouri și sancțiuni și pune în aplicare controale pentru
a se asigura de aplicarea lor. Vă rugăm să consultați
Departamentul Juridic pentru orice întrebări cu privire la
aplicabilitatea embargoului sau a sancțiunilor.
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4 CONCURENȚA LOIALĂ
Fresenius Medical Care pune la dispoziţie produse şi
servicii inovatoare la un preţ corect. Nu participăm şi
nici nu tolerăm un comportament anti-concurențial. Nu
urmărim un avantaj competitiv pentru Fresenius Medical
Care, prin fraudă, tăinuire, denaturare a faptelor materiale,
sau mijloace ilegale. Fresenius Medical Care nu trece
cu vederea furtul de secrete comerciale și de informații
nepublice. Dvs. TREBUIE să evitaţi utilizarea neautorizată a
oricărei informații care este patentată, a drepturilor de autor,
privilegiate sau confidențiale.
Legea antitrust și alte legi care reglementează concurența
încearcă să protejeze concurența prin interzicerea
conduitei care ar conduce la o concurență scăzută sau
discriminarea pe bază de preț nejustificat sau care ar
produce alte forțe artificiale pe piață. Legea anti-trust
și a alte legi care reglementează concurența există în
aproape toate țările și se aplică la toate nivelele de
organizare. În termeni generali, legile antitrust și altele
care reglementează concurența solicită companiilor de a
concura în mod individual, mai degrabă decât alături de
alte companii care se înţeleg între ele să încheie acorduri

care restrâng concurența. Sunt interzise orice acțiuni
concertate, discuții informale sau acorduri destinate să
restrângă concurența sau care ar putea avea efectul de a
face acest lucru.
În plus, companiile cu o poziție foarte puternică pe piață
pot fi supuse unui control suplimentar, în special în cazul
în care nu au a se confrunta cu o concurență semnificativă,
pe o anumită piață. O poziție puternică pe piață nu este în
sine necorespunzătoare, dar astfel de poziție pe piață nu
trebuie să conducă la abuzul excluderii concurenților sau
la exploatarea clienților. Fresenius Medical Care nu obține
avantaje necorespunzătoare din poziție puternică în orice
pe piață relevantă.
Consecinţele nerespectării acestor reguli sunt severe. Va
trebui să fiţi deosebit de atenți la reuniunile de asociaţii și la
expoziţiile comerciale, pentru a evita apariția unei conduite
anti-concurențiale. Dacă vă aflați într-o conversație
discutabilă, faceţi cunoscută preocuparea Dvs., încheiaţi
discuția și informaţi prompt Departamentul Juridic.
Vă rugăm să consultați Departamentul Juridic pentru orice
întrebări cu privire la aplicabilitatea legilor anti-trust şi ale
concurenţei.

VIII. Integritatea la nivel
de Companie
5 CLIENŢII, PUBLICITATEA
ŞI PROMOVAREA
Modul în care Fresenius Medical Care îşi desfășoară
activitatea sa și promovează produsele și serviciile sale
este foarte reglementat. Fresenius Medical Care şi-a
elaborat politici specifice pentru a asigura că practicile sale
de activitate, de marketing, și activitatea de promovare
sunt conforme cu toate legile, regulile și reglementările
în vigoare. Toate materialele de promovare cu privire la
produsele sau serviciile Fresenius Medical Care trebuie
să fie revizuite și aprobate printr-un proces adecvat
pentru fiecare țară în parte. Atunci când discutăm despre
produsele și serviciile noastre,
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TREBUIE SĂ:
i fiţi întotdeauna sinceri, exacţi și să nu induceţi în
eroare, la descrierea produselor și a serviciilor;
ii să daţi o descriere corectă și echilibrată a beneficiilor
și a riscurilor;
iii să faceţi numai declarații care sunt susținute de
informații clinice adecvate; și
iv să vă asiguraţi că toate declarațiile de promovare sunt
în concordanță cu utilizările de produse aprobate
sau autorizate de către guvernul din țara Dvs., iar
conținutul și modul de diseminare sunt în conformitate
cu legile, regulile și regulamentele în vigoare.

VIII. Integritatea la nivel
de Companie
6 REGISTRE ŞI ÎNREGISTRĂRI
CONTABILE CORECTE
Toate înregistrările de activitate ale Fresenius Medical
Care trebuie să reflecte cu acuratețe, adevărata natură și
valoarea tranzacțiilor sau a cheltuielilor. Obiectul tuturor
tranzacțiilor ale Fresenius Medical Care trebuie să fie
înregistrat cu acuratețe și promptitudine în conturile
corespunzătoare. Raportarea fondurilor ale Fresenius
Medical Care, pasivele, veniturile și cheltuielile trebuie să fie
şi ele, prompte și corecte. Trebuie să menținem controalele
contabile interne pentru a ne asigura că înregistrările
financiare și conturile sunt corecte.
Dvs. trebuie să păstrați toate registrele, scrise și
electronice, în conformitate cu legile în vigoare privind
păstrarea datelor și a politicilor Fresenius Medical Care
privind gestionarea înregistrărilor, inclusiv perioadele de
păstrare aplicabile.
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NU TREBUIE SĂ:
i creaţi, prezentaţi sau aprobaţi nici o înregistrare falsă
sau inexactă în legătură cu activitatea Fresenius
Medical Care, sau
ii încercaţi să eludaţi o politică financiară sau contabilă a
Fresenius Medical Care sau o politică a sa de control.
Aceste interdicții se aplică chiar şi în cazul când aţi
considera că gestul Dvs. ar beneficia în cele din urmă,
către Fresenius Medical Care.
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7 PRACTICI DE FACTURARE
Toate facturile pentru produse și servicii trebuie să
fie adevărate, corecte și complete. Acestea trebuie
să respecte cerințele legale și contractuale aplicabile.
Pretențiile pot fi depuse numai pentru serviciile care
au fost comandate în mod corespunzător și furnizate
efectiv. Înregistrările contabile trebuie să fie disponibile
pentru a demonstra că toate serviciile respectă aceste
standarde, inclusiv documentația de necesitate medicală,
în conformitate cu ghidurile și politicile Companiei.

8 UN RĂSPUNS ADECVAT
CERERILOR DE INFORMAŢII
Răspundem corect la toate controalele, revizuirile și
investigațiile guvernamentale. Dacă sunteți confruntat cu
o cerere din partea guvernului care nu se încadrează în
responsabilitățile Dvs., contactați imediat superiorul pentru
îndrumare. Vă rugăm să contactați Departamentul Juridic
imediat după primirea oricărei cereri mai deosebite venite din
partea oricărui organism guvernamental sau a reprezentantului
acestuia, cum ar fi citaţii, mandate și cereri de interviu.
Dacă aveţi motive să credeţi că documentele sau datele
sunt ascunse, modificate, falsificate sau distruse, trebuie
să raportați imediat acest lucru Responsabilului de
Conformitate local sau regional, Departamentului de
Conformitate al Companiei, Departamentului Juridic, sau
prin intermediul Liniei de Acţiune Conformitate.
În cazul în care vreun organ de aplicare a normelor de
drept vă abordează evitând Fresenius Medical Care,
în legătură cu activitatea sa, sau cu angajarea sau
contractarea Dvs. în cadrul Fresenius Medical Care,
informaţi imediat Consilierul juridic responsabil pentru
regiunea Dvs., cu excepția cazului în care acel organ va
interzis prin lege comunicarea despre abordarea sa.

VIII. Integritatea la nivel
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9 COMUNICAREA CU
MASS-MEDIA
Comunicarea deschisă și onestă este o condiție prealabilă
pentru a menține încrederea pacienților noștri, a clienților,
acționarilor şi a celorlalte părți interesate. Fresenius
Medical Care nu poate garanta o comunicare constantă,
deschisă și sinceră, decât cu condiţia ca aceste declarații
sau informații pentru mass-media sunt pre-aprobate fie
de către de Departamentul Relații Publice sau de către
Departamentele Relații cu investitorii. Dacă primiți o
solicitare pentru orice tip de informație privind Fresenius
Medical Care din partea mass-media, veţi transfera
această cerere către managerul de dvs.

10 CONFIDENȚIALITATEA
INFORMAȚIILOR
Fresenius Medical Care colectează, procesează sau
utilizează datele personale ale pacienților, salariaților,
clienților, furnizorilor și altor persoane implicate, în măsura
permisă de legislația în vigoare, numai dacă acestea
sunt necesare pentru activitatea sa, în scopuri clinice
sau de angajare a personalului. Fresenius Medical Care
tratează astfel de date cu caracter personal ca fiind strict
confidențiale și le protejează în conformitate cu legislația
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în vigoare. Toţi angajații Fresenius Medical Care sunt
obligați să raporteze prompt cazurile de pierdere, furt
sau deteriorare a aparatelor sau dispozitivelor care conțin
informații despre compania noastră.

11 ACTIVITĂŢI POLITICE
Apariţia de noi legi și reglementări care afectează zona
noastră de activitate este complexă și diversă. Fresenius
Medical Care va respecta legea cu privire la implicarea sa
în oricare dintre aceste proceduri. Activitățile coordonate
de Fresenius Medical Care sunt adecvate, iar Fresenius
încurajează participarea la activitățile sponsorizate de
Fresenius. În plus, este important ca activitățile politice
individuale să rămână separate de activitatea Fresenius
Medical Care. În același timp, Fresenius Medical Care nu
dorește să interfereze cu activitățile Dvs. politice private,
atâta timp cât Dvs.
i nu sunteţi sigur că activitățile Dvs. politice personale
nu sunt, și nu par a fi legate de munca sau contractul
Dvs. cu Fresenius Medical Care; și
ii nu folosiţi timpul de lucru în cadrul companiei,
dispozitivele sau echipamentele sale pentru activitatea
Dvs. politică personală, fără legătură cu activitățile
coordonate de către Fresenius Medical Care.

IX. Integritatea personală

1 CONFLICTE DE INTERESE
Este obligatoriu să acționaţi numai în interesul Fresenius
Medical Care, în cadrul activităţii Dvs. Va trebui să evitaţi
conflictele de interese. Un conflict de interese apare atunci
când interesele Dvs. private interferează sau ar putea
interfera în mod rezonabil cu interesele activităţii Fresenius
Medical Care. Va trebui să vă informaţi superiorul ierarhic
despre orice interese personale care ar putea pune în pericol
obiectivitatea sau profesionalismul în desfășurarea activității
Dvs., în special:
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i Dacă doriți să vă implicaţi într-o muncă prin cumul sau
în activităţi legate de activitatea Fresenius Medical Care,
sau cu privire la orice furnizor al Fresenius Medical Care
sau client al său, trebuie să vă declaraţi ca atare și, cu
excepția cazului în care este interzis de lege, să cereţi o
pre-aprobare de la Departamentul de resurse umane.
ii Ca şi salariat aflat într-o poziție de supraveghere sau
de conducere, trebuie să raportaţi superiorului Dvs.
sau Direcţiunii, dacă vreo rudă, soț sau altă persoană
din anturajul Dvs., doreşte să se angajeze şi să nu
procedaţi direct la angajarea acestora. Cereţi informaţii
pe aceste probleme la Departamentul de Resurse
Umane.
iii O participațiune mai mare de 1% din suma datorată de
un client, furnizor sau concurent trebuie, cu excepția
cazului în care este interzis de legislația locală, să fie
pre-aprobat de către superiorul Dvs.
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2 UTILIZAREA OPORTUNITĂŢILOR
COMPANIEI ÎN PROFIT
PERSONAL
Orice oportunitate de activitate despre care aflaţi în
desfășurarea activităţii Dvs. în numele Fresenius Medical
Care aparține companiei, și nu dumneavoastră. Dvs. NU
TREBUIE să utilizați bunurile, informațiile Fresenius Medical
Care sau poziția Dvs. în cadrul Fresenius Medical Care
pentru a obține un beneficiu personal sau avantaje ori
beneficii pentru o terță parte.

3 TRANZACȚII PE BAZA
INFORMAȚIILOR PRIVILEGIATE
Acțiunile Fresenius Medical Care se tranzacționează pe
două burse de valori. Legile valorilor mobiliare aplicabile
Fresenius Medical Care stabilesc că este ilegal pentru oricine
care deține informații privilegiate despre o companie să
efectueze tranzacții cu valorile mobiliare ale acelei companii.
„Informaţia privilegiată” este informaţia ce nu este disponibilă
în mod normal pentru public şi care, dacă ar fi cunoscută,
ar influenţa probabil o decizie de investiţie sau ar putea
influenţa preţul valorilor mobiliare ale companiei (în sus sau în
jos). Exemple de informaţii privilegiate includ:
i achiziții planificate majore/strategice sau fuziuni;
diviziuni; achiziționarea sau vânzarea de bunuri
materiale;
ii pornirea, încheierea sau rezilierea de contracte cu
clienții și furnizorii;
iii riscurile de insolvabilitate;
iv previziunile care se abat în mod semnificativ de la
rezultatele financiare din trecut sau de la așteptările
pieței;

IX. Integritatea personală

v datoriile marilor debitori;
vi modificări planificate în management sau consiliul de
supraveghere;
vii dezvoltarea de noi produse;
viii răspundere materială pentru produse sau mediul
înconjurător; litigii materiale; măsuri de restructurare
care au un efect material asupra activităților viitoare de
afaceri; şi
ix schimbările în managementul de vârf sau consiliul de
administraţie.
În munca Dvs. de zi cu zi sau în numele Fresenius Medical
Care, puteţi lua cunoștință de informații nepublice privind
materialele companiei sau chiar ale unuia dintre partenerii
săi de activitate publică tranzacționată. Este posibil să aflați
informații privilegiate prin intermediul funcției Dvs. sau pur şi
simplu văzând un document pe biroul unui coleg sau auzind
întâmplător o conversaţie în birou. Utilizarea unei astfel de
informații pentru beneficiul Dvs. financiar sau transmiterea
acestor informații cu privire la o altă persoană pentru
beneficiul ei financiar (și, prin urmare, eventual şi al Dvs.),
este interzisă și ilegală.
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Dacă aveţi cunoştinţă de informații privilegiate despre
Fresenius Medical Care sau unul dintre partenerii noștri de
activitate, nu puteţi transmite aceste informații unei persoane
din afara Companiei (sau chiar din interiorul Companiei),
cu excepția cazului în care sunt direct legate și necesare
pentru desfășurarea activității legitime a Companiei și în
concordanță cu politicile Fresenius Medical Care.
Mai mult decât atât, dacă ați făcut cunoștință orice informații
confidențiale, nu puteţi cumpăra sau vinde titluri de valoare
ale unei astfel de societăți, nici indirect, printr-un prieten,
membru al familiei, şi nici nu puteţi recomanda ca oricine
altcineva să cumpere sau să vândă astfel de valori mobiliare.
Numai după ce informațiile interne au fost făcute publice și
diseminate pe larg, cum ar fi prin publicare, se pot efectua
tranzacții. Dacă aveți întrebări cu privire la acest lucru,
contactați Departamentul Juridic.
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X. Forţa de muncă

Fresenius Medical Care caută să ofere un loc de muncă
sigur, securizat, productiv, respectuos și nediscriminatoriu,
care recunoaşte valoarea contribuțiilor tuturor celor
implicați în activităţile noastre. Fresenius Medical Care
dorește să ofere un mediu de lucru liber de orice formă
de discriminare, inclusiv hărțuire verbală sau fizică ori
intimidare din partea autorităților de supraveghere, a
colegilor, a furnizorilor, consultanților, vizitatorilor sau a
clienților lui Fresenius Medical Care. Nu tolerăm hărțuirea
sau intimidarea, sub nici o formă. Nu tolerăm nici
comportamentul violent sau abuziv, inclusiv abuzul verbal
sau fizic din partea oricărui salariat, pacient, client sau
vizitator, în desfășurarea activităţii Fresenius Medical Care.

2 O POLITICĂ NEREPRESIVĂ

1 PROTECŢIA LUCRĂTORILOR

3 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA
LA LOCUL DE MUNCĂ

Fresenius Medical Care acordă cea mai mare prioritate
protecției lucrătorilor. Fresenius Medical Care condamnă
utilizarea muncii forțate și a exploatării prin muncă a
copiilor. Nu tolerăm nici o încălcare a acestor principii de
către furnizorii noştri.

Dvs. NU TREBUIE să hărțuiţi sau să reprimaţi niciun
salariat sau vreo altă persoană care raportează sau
intenționează să raporteze o încălcare sau are o suspiciune
de încălcare a legii, a Codului sau a liniilor directoare sau
politicilor lui Fresenius Medical Care. Dacă credeți că ați
fost hărțuit sau reprimat pentru raportarea sau pentru că
ați intenționat să raportați o încălcare reală sau potențială,
raportați această problemă responsabilului dvs. ierarhic
local sau regional, Departamentului de conformitate al
Companiei, Departamentului de resurse umane local sau
pe Linia de Acţiune Etică.

Ne străduim să oferim un loc de muncă sigur, sănătos și
productiv pentru salariații noștri și partenerii care ne ajută
în operațiunile legate de activitatea noastră. Așteptăm din
partea Dvs. să luați toate măsurile de precauție necesare
pentru a evita rănirea sau alte vătămări pentru Dvs., colegii
de muncă sau pentru orice altă persoană. Este important
ca Dvs., să vă informaţi superiorul despre orice condiţii şi
practici nesigure de muncă sau răniri.
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X. Forţa de muncă

4 NEDISCRIMINAREA

vi starea civilă,

Fresenius Medical Care nu permite discriminarea la angajare
sau la locul de muncă bazată pe:

vii cetăţenie,

i gen (inclusiv schimbarea de sex),
ii rasă, origine etnică sau culoare,
iii naționalitate sau origine națională,
iv religie sau convingeri,
v vârstă,

Consultaţi politica aplicabilă pentru detalii.

viii handicap,
ix orientare sexuală,
x statutul de veteran; sau
xi orice altă considerație, în mod legal, discriminatorie.
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5 ALCOOL ŞI MEDICAMENTE
ILEGALE

6 DIPLOME, CERTIFICATE ŞI
ALTE PERMISE

Consumul de alcool și medicamente ilegale pune în pericol
sănătatea și siguranța dumneavoastră, precum și sănătatea
și siguranța pacienților, a clienților și a colegilor Dvs. Lucrul
sub influența acestor substanțe este strict interzis. Dacă
bănuiți că un coleg este în stare de ebrietate sau sub
influența alcoolului sau a medicamentelor ilegale, sau că
abuzează de medicamente chiar pe bază de prescripție
medicală, trebuie să raportaţi situația aceasta superiorului
dvs.

De multe ori, regulile Fresenius Medical Care impun să aveți
o diploma (de exemplu, o diplomă de infirmieră), un certificat
(de exemplu, un certificat de tehnician de dializă), sau alte
acreditări profesionale. Sunteți responsabil de deținerea
tuturor diplomelor şi acreditărilor necesare pentru a efectua
munca Dvs. Trebuie să raportaţi superiorului Dvs. situaţia în
care vreuna din acreditări sau diplome necesare a expirat sau
a fost revocată.
În unele țări, organismele guvernamentale pot exclude
anumite persoane de la participarea la activități de asistență
medicală. Dacă sunteți preavizat despre faptul că sunteţi
exclus de către vreun organism guvernamental, trebuie să
înștiințați despre aceasta superiorul Dvs.

XI. Bunurile Fresenius Medical Care

1 PROTECȚIA ȘI FOLOSIREA
CORESPUNZĂTOARE A
PROPRIETĂȚILOR ȘI BUNURILOR
FRESENIUS MEDICAL CARE
Proprietățile și bunurile Fresenius Medical Care pot fi
utilizate numai pentru scopuri legitime legate de activitatea
Companiei. Proprietăţile Fresenius Medical Care includ:
i materialele medicale,
ii echipamentele de lucru (de exemplu, calculatoare,
internet, E-mail, telefoane mobile), inclusiv cele de
uz personal autorizate în conformitate cu politicile
Fresenius Medical Care aplicabile;
iii furnituri de birou, materiale şi servicii; şi
iv înregistrările și fondurile Fresenius Medical Care
indiferent de format.
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Dvs. nu trebuie să aveţi nici o aşteptare de confidențialitate
de niciun fel când folosiţi orice proprietate a Fresenius
Medical Care în S.U.A., şi nici în alte ţări dacă acest lucru
este conform legilor locale în vigoare. Sunteți responsabil
însă pentru a vă asigura de faptul că proprietatea Fresenius
Medical Care nu se utilizează în mod abuziv, nu se pierde,
nu deteriorează, şi nu se fură. Cu excepția cazului când
sunteţi autorizat să faceţi acest lucru, nu trebuie să luați
sau să utilizați bunurile sau informațiile proprietatea
Fresenius Medical Care pentru beneficiul sau câștigul Dvs.
personal. Nu trebuie să furnizaţi părților terțe nici un bun
proprietate a lui Fresenius Medical Care, dacă nu sunteţi
autorizat să faceţi acest lucru într-o activitate legitimă.
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2 CONFIDENŢIALITATEA,
INFORMAȚII BREVETATE ŞI
SECURITATEA TI
Toate documentele și toate informațiile cu privire la
operațiunile interne ale Fresenius Medical Care trebuie să
fie tratate în mod confidențial. Informațiile confidențiale
includ toate informațiile nepublice strategice, financiare
și tehnice sau de activitate ale Fresenius Medical Care,
precum și toate secretele de activitate și comerciale ale
partenerilor de activitate ai Fresenius Medical Care.
NU TREBUIE SĂ:
i vorbiţi cu terțe părți cu privire la proiecte, detalii
tehnice, sau alte informații confidențiale, sau le
acordaţi acces la astfel de informații, în orice mod;
ii faceţi să circule secrete comerciale sau numele
societăţilor partenere de activitate;
iii faceţi nici o transcriere sau copii ale datelor, în alte
scopuri decât cele operaționale; sau
iv să accesaţi la informaţii care nu au legătură cu
activităţile Dvs.

TREBUIE SĂ:
i manipulaţi informațiile confidențiale cu o atenție
deosebită, în special în locuri publice, cum ar fi trenuri,
autobuze, avioane, etc;
ii să luaţi măsuri pentru a proteja computerul Dvs.,
sau alt dispozitiv electronic contra oricărei utilizări
neautorizate, contra accesului sau modificării
software-ului; să păstraţi confidențialitatea
corespondenței poștale și de telecomunicații legate de
locul de muncă; și
iii să acordaţi o atenție deosebită aspectelor IT de
confidențialitate, cum ar fi protecția datelor și
securitatea datelor.

XI. Bunurile Fresenius Medical Care

Aceste obligații se aplică în timpul şi în afara orelor de
lucru, indiferent dacă informația este sau nu desemnată în
mod special drept „confidențială” sau „limitată”. Obligațiile
Dvs. de confidențialitate rămân valabile timp de un an de
la încetarea contractului de muncă cu Fresenius Medical
Care, cu excepția cazului când se stabileşte altfel, printr-o
lege în vigoare.

3 MEDIILE DE SOCIALIZARE
Mediul social constituie o parte importantă în cadrul
activităţilor noastre de astăzi, și importanța acestuia este
în creștere. „Mediile de socializare” se referă la toate
mijloacele de interacțiune dintre oameni, în cadrul cărora
aceştia creează, schimbă idei între ei și fac comentarii în
comunitățile virtuale și alte rețele. Mediile de socializare
includ rețelele sociale (de exemplu, Twitter, Facebook,
LinkedIn), bloguri, wiki-uri și site-uri de streaming video de
pe YouTube (de exemplu).

44

ESTE INTERZIS:
i Să discreditaţi Fresenius Medical Care;
ii Să folosiţi mediile de socializare pentru orice activitate
clinică sau privind pacienţii, dacă nu sunt furnizate
de, sau autorizate în mod special de către Fresenius
Medical Care pentru desfășurarea activităţii sale;
iii Să folosiţi mediile de socializare pentru activitatea
Dvs. (de exemplu, pentru activități de recrutare
sau de relații publice), fără o pre-aprobare de către
supraveghetorul sau managerul Dvs.; ori
iv Să dezvăluiţi alte informații legate de pacient
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ESTE OBLIGATORIU:
i Să fiţi cinstit, corect și respectuos atunci când utilizaţi
mediile de socializare;
ii Să vă exprimaţi propriile opinii personale și
comentariile on-line, folosind propriul Dvs. nume, şi
nu numele lui Fresenius Medical Care sau orice alt
identificator al Companiei, cum ar fi E-mail sau o
adresă poștală a Fresenius Medical Care, dacă nu
sunteţi autorizat; și
iii Să țineţi cont de faptul că postările, atât personale
cât și profesionale, pot, în cele din urmă, să conducă
la dezvăluirea Fresenius Medical Care, chiar dacă
afilierea cu acesta nu este afirmată de Dvs.

4 PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Proprietatea intelectuală este esențială pentru succesul
nostru economic și succesul partenerilor noștri de
activitate și al clienților noștri. Trebuie să protejaţi
proprietatea noastră intelectuală, inclusiv brevete, mărci
comerciale, drepturi de autor, secrete comerciale,
cunoștințe științifice și tehnice precum și experienţa
acumulată în cadrul activității noastre.
Va trebui să respectaţi, de asemenea, şi proprietatea
intelectuală a altora. În cazul când duplicaţi sau deturnaţi
proprietatea intelectuală a altcuiva, fără autorizație, şi Dvs.,
și Fresenius Medical Care, putem fi supuşi unor amenzi
importante și pedepse penale.

Contact Information

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