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Основні Глобальні Цінності - Передумова

•

Ми швидко зростаємо вже більше ніж 20 років, у різних країнах і в різних культурних середовищах, так само
як і у різних сферах бізнесу, і ми зараз є більш глобальними, ніж будь-коли. Те, що об'єднує нас, - це наше
спільне бачення і наша спільна мета: Створити майбутнє, яке варте життя. Для пацієнтів. По всьому
світу. Кожного дня.

•

У 2017 році наша Рада Правління отримала відгуки від лідерів бізнесу у наших регіонах та бізнес-напрямках
про те, що критично важливим для досягнення цього бачення та успішної спільної роботи є один набір
глобальних цінностей. Спираючись на різні набори цінностей в організації, ми визначили гармонізований
набір Основних Глобальних Цінностей.

•

Мета цих Основних Глобальних Цінностей полягає в тому, щоб надихати, об’єднувати та згуртовувати
нас, і заохочувати нас думати і діяти, як одну компанію. Співпрацюючи, активні, надійні та
виняткові глобально ми підвищуємо нашу здатність продовжувати розвиток та поширення наших продуктів
та сервісу, що мають унікальний вплив на здоров’я і благополуччя наших пацієнтів, та вести Fresenius
Medical Care до успішного майбутнього.

СПІВПРАЦЯ

АКТИВНІСТЬ

НАДІЙНІСТЬ

ВИНЯТКОВІСТЬ

Основні Глобальні Цінності – Порівняльний аналіз

•

Наші Основні Глобальні Цінності були розроблені на основі існуючих Цінностей та перетворюють наше
бачення на нашу повсякденну роботу. Наші Основні Глобальні Цінності відображують нашу корпоративну
культуру і, власне, як ми працюємо. Вони – частина нашого Кодексу етики та ділової поведінки і
втілюють наші політики, як і бізнес діяльність загалом.

Співпраця

Активність

Надійність

Винятковість

… означає, що ми
знаємо, як працювати
разом для спільної
мети і досягати наших
цілей як одна
компанія

… означає, що ми
добре приймаємо на
себе ініціативу, що
впливає на нашу
роботу

…означає, що ми надійні супутники
наших пацієнтів,
партнерів та колег

… означає, що ми
безперервно
покращуємо якість та
процеси, щоб вести
бізнес в успішне
майбутнє

Чесність і добропорядність

Інновації та вдосконалення
Повага та гідність
Якість

Вступ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД
КЕРІВНИЦТВА МЕДИЧНОЇ
СЛУЖБИ ФPE3EHIУС
Щодня ми, як члени Медичної служби Фрезеніус, прагнемо
покращити життя наших пацієнтів по всьому світові
завдяки продукції та послугам найвищої якості. Наші
пацієнти, клієнти, платники, інвестори та законодавці
очікують, що ми будемо вести свій бізнес чесно та згідно
з чинним законодавством, і наш безперервний успіх
та репутація залежать від нашого зобов’язання діяти
відповідно.
Наш бізнес суворо регулюється і підлягає низці складних
законів, правил та норм. Ми зобов’язуємося розвивати
наш бізнес згідно з чинним законодавством і очікуємо, що
ви також будете дотримуватися цього Кодексу етики та
ділової поведінки так само, як і всіх додаткових керівних
принципів та політики Медичної служби Фрезеніус.
Нездатність зробити це може стати причиною штрафів,
втрати ліцензії та інших серйозних санкцій для Медичної
служби Фрезеніус та фізичних осіб, залучених у нашу
діяльність. Ми повинні серйозно сприймати дотримання
правил і робити це разом як команда, погодившись
дотримуватися низки загальних правил.

Наша компанія нетерпимо ставиться до дискримінації,
домагань та помсти. Ми прагнемо забезпечити безпечну,
здорову та продуктивну атмосферу для наших працівників
та бізнес-партнерів, які допомагають нам у бізнесопераціях.
Ці принципи записані у Кодексі етики та ділової
поведінки («Кодекс») Медичної служби Фрезеніус та
додаткових керівних принципах та політиці Медичної
служби Фрезеніус. Ви зобов’язані розуміти та виконувати
обов’язки та стандарти, записані у Кодексі, а також усі
керівні принципи та політики Медичної служби
Фрезеніус. Для надання допомоги у цьому в наявності є
чимала кількість допоміжних навчальних матеріалів, як
на рівні корпорації, так і на рівні бізнес-підрозділу.
Дотримання законодавства та керівних принципів і
політики Медичної служби Фрезеніус має визначати усі
аспекти нашої діяльності. Наш довгостроковий успіх
буде залежати від того, наскільки ми досягнемо цієї мети.
Якщо ми працюємо разом як команда і підтримуємо один
одного у цьому, ми можемо встановити стандарт у нашій
галузі для забезпечення якості медицини, відповідності
нормативним документам та ефективності бізнесу.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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НАША МІСІЯ

НАШЕ БАЧЕННЯ

Fresenius Medical Care забезпечує оптимальні стандарти
в області догляду за пацієнтами завдяки своїй постійній
підтримці розробок інноваційних продуктів і методів
лікування. Унікальне положення Fresenius Medical Care
завдячує багаторічному професійного досвіду і
постійним інноваціям. Відповідно, ціль наших зусиль у
дослідженнях та розвиткові полягає у підтриманні
належного технологічного та клінічного рівня,
необхідного для створення інноваційної продукції та
вдосконалених методів лікування. Наші працівники є
однодумцями у забезпеченні високоякісних продукції та
послуг та наданні оптимальної стійкої медичної та
професійної практики у догляді за пацієнтами. Ми
зобов’язуємося виконувати принципи чесності,
недоторканості, поваги та г ідності у наших робочих та
бізнес-стосунках з працівниками та діловими
партнерами.

Наша першочергова мета полягає у тому, щоб щодня
створювати гідне майбутнє для діалізних пацієнтів по
всьому світу. Пацієнти з хворобою нирок тепер можуть
дивитись в майбутнє з набагато більшою впевненістю
завдяки нашим інноваційним технологіям та принципам
лікування. Ми даємо їм майбутнє, в якому їм пропонується
найкраща якість життя, яка тільки можлива. Ми
використовуємо зростаючий попит на сучасні методи
діалізу на нашу користь і постійно працюємо, щоб
підвищити розвиток Медичної служби Фрезеніус.
Разом з нашими працівниками ми орієнтуємося на
проведення стратегій, які посприяють підвищенню нашого
технологічного лідерства. Як вертикально інтегрована
компанія ми пропонуємо продукцію та послуги для цілого
діалізового ціннісного ланцюжка Нашим контрольним
показником є найвищі медичні стандарти. Це – наше
зобов’язання перед нашими пацієнтами, нашими
партнерами в системі охорони здоров’я та нашими
інвесторами, які довіряють надійній роботі та вірять в
майбутнє Медичної служби Фрезеніус.

Наші основні цінності
Якість, чесність та недоторканість
Інновації та вдосконалення
Повага та гідність

I. Дотримання програми Медичної
служби Фрезеніус

Медична служба Фрезеніус (або «Компанія») створила
програму дотримання принципів, щоб посприяти
вам у розумінні та виконанні юридичних, етичних та
нормотворчих (регуляторних) обов’язків. Дотримання
принципів – це відповідальність кожного, а ваша
безперервна праця та залучення у роботу Медичної
служби Фрезеніус залежить від дотримання принципів,
що визначені у цьому Кодексі та в керівних принципах і
політиці, пов’язаних з Медичною службою Фрезеніус.
Ось низка матеріалів Медичної служби Фрезеніус, а також
програма дотримання принципів, доступних для вас:
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i керівні принципи та політика, пов’язані з належною
діловою поведінкою;
ii навчальна програма дотримання принципів;
iii можливості порушити питання дотримання принципів
на конфіденційній основі; та
iv аудит для моніторингу відповідності правовим нормам
та стандартам Компанії.

II. Застосування Кодексу етики
та ділової поведінки

Кодекс етики та ділової поведінки Медичної служби
Фрезеніус («Кодекс») застосовується глобально до кожної
службової особи, директора, працівника, працівника за
контрактом та агента Медичної служби Фрезеніус та її
безпосередніх та опосередкованих філій (в яких вона
володіє мажоритарною або контрольною часткою), які
діють по всьому світу. Цей Кодекс не є трудовим
договором/контрактом.
Цей Кодекс не може охопити усі ситуації чи усе чинне
місцеве законодавство та норми. Якщо є суперечність між
місцевим законодавством та нашим Кодексом, ми будемо
дотримуватися місцевого законодавства. В усіх інших
випадках, цей Кодекс застосовується до вашої ділової
діяльності. Якщо, наприклад, відповідно до місцевих
звичаїв було б дозволено щось заборонене цим Кодексом,
вам слід дотримуватися цього Кодексу і не брати участі
у цій діяльності. Коли у вас виникають сумніви, попросіть
допомогу.
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III. Наші очікування і ваші
обов’язки
ВИ НЕСЕТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ, ЩОБ:
i діяти чесно і захищати нашу репутацію;
ii прочитати, взяти до уваги та діяти відповідно до
цього Кодексу, керівних принципів та політики
Медичної служби Фрезеніус та усіх правових норм,
які застосовуються до ваших обов’язків; вжити
заходів для запобігання порушення й усунення будьяких сумнівів, які ви маєте щодо ділової практики,
використовуючи описані в Кодексі ресурси.
iii повідомити про будь-яке фактичне або підозрюване
правопорушення або порушення керівних принципів
та політики Медичної служби Фрезеніус. У більшості
випадків доброю ідеєю є звернутися до вашого
керівника, однак ви також можете зв’язатися зі своїм
Місцевим або Регіональним менеджером з питань
забезпечення відповідності, або Корпоративним
відділом з питань нормативно-правової відповідності;
повідомлення можна здійснити анонімно, якщо
необхідно або за бажанням, через вашу Гарячу
лінію з питань відповідності, хоча заохочуємо вас
ідентифікувати себе, щоб полегшити спілкування; та
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iv співпрацювати з розслідуванням та аудиторськими/
моніторинговими процедурами, що оцінюють
відповідність Медичної служби Фрезеніус цьому
Кодексу, керівним принципам та політиці та
дотримуватися будь-яких виправних заходів,
вжитих згодом.
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ЯК МЕНЕДЖЕР ЧИ КЕРІВНИК ВИ ТАКОЖ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ТЕ, ЩОБ:
i створити культуру дотримання принципів на наших
робочих місцях та служити прикладом поведінки
згідно з високими етичними стандартами;
ii впровадити і підтвердити те, що особи, які вам
звітують, розуміють та застосовують визначені в
цьому Кодексі стандарти;
iii встановити цілі та очікування щодо ефективності
роботи відповідно до цього Кодексу, керівних
принципів та політики Медичної служби Фрезеніус,
а також нормативних (регуляторних) зобов’язань;
iv застосовувати відповідні виправні дії, якщо цей
Кодекс або керівні принципи та політика
Медичної служби Фрезеніус не дотримуються;
v сприяти створенню середовища для підняття та
вирішення питань з дотримання нормативних вимог,
що спадають вам на думку, включно з дотриманням
описаних вище обов’язків звітування; та

vi забезпечити, що акти помсти не допускаються проти
особи, яка сумлінно повідомляє про підозрювані
порушення закону, цього Кодексу чи керівних
принципів та політики Медичної служби Фрезеніус.

IV. Документація з дотримання
нормативних вимог

Документація з дотримання нормативних вимог надає
вам інформацію, яка вам необхідна для виконання
ваших обов’язків у законний та етичний спосіб. Наша
Документація з дотримання нормативних вимог містить
таке:

i Кодекс етики та ділової поведінки
У цьому Кодексі йдеться про загальне дотримання
концепцій та стандартів і він дає широкий опис
прийнятної поведінки.
ii керівні принципи та політика
Медична служба Фрезеніус розробила керівні
принципи та політику, щоб надати особливу
настанову у тому як узгодити вашу роботу відповідно
до загальних принципів, описаних в цьому Кодексі.
Керівні принципи та політика прив’язані до
конкретних виробничих процесів кожної країни і
відповідно до місцевого законодавства вашої країни.
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Задайте запитання та повідомте про свою
стурбованість і порушення.
Медична служба Фрезеніус сподівається на відкрите
обговорення питань щодо дотримання принципів. Часто
поставити запитання є найкращим способом визначити
чи є дія відповідною і дотриматися чинного
законодавства чи керівних принципів і політики Медичної
служби Фрезеніус.

Якщо ви не впевнені чи запропонована дія є відповідною,
зупиніться доти, доки ви не задали своє запитання та не
отримали підтвердження, що ви можете продовжувати
діяльність.
Для того, щоб припинити неправомірні дії остаточно і по
всій компанії, ви повинні повідомляти про будь-які дії, які
на вашу думку є незаконними або які не відповідають
керівним принципам чи політиці Медичної служби
Фрезеніус, визначеним у цьому Кодексі.

Як використовувати матеріали з дотримання
нормативних вимог
Якщо ви сумніваєтеся у тому, що вам робити або чи є дія
належною, дотримуйтеся такої процедури:
i ПЕРЕГЛЯНЬТЕ ДОКУМЕНТАЦІЮ З ДОТРИМАННЯ
НОРМАТИВНИХ ВИМОГ – Кодекс, керівні
принципи та політику Медичної служби Фрезеніус
ii ЗАДАЙТЕ ЗАПИТАННЯ – своєму безпосередньому
керівникові чи менеджерові.
iii ЗВ’ЯЖІТЬСЯ – Місцевим або Регіональним
менеджером з питань забезпечення відповідності
або Корпоративним відділом з питань нормативноправової відповідності.
iv ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕНА – вашу Гарячу лінію з питань
відповідності, якщо ви почуваєте себе некомфортно у
використанні вище вказаних ресурсів або ж надаєте
перевагу залишитися анонімом.

При прийнятті ділових рішень подумайте чи:
i сприяє поведінка високим стандартам ділової етики,
чи я сумніваюся, що поведінка може бути законною?
ii є поведінка сумісною з Кодексом та чинним керівними
принципами й політикою Медичної служби Фрезенiyc?
iii поведінка посприяє чи зашкодить всесвітній репутації
Медичної служби Фрезеніус?

V. Підтримання програми з Дотримання
нормативних вимог
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ЧОТИРИ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ НАШОЇ ПРОГРАМИ З ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДОПОМАГАЮТЬ
НАМ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ:

1 НАВЧАННЯ

2 ПІДТРИМКА

Медична служба Фрезеніус забезпечує велику кількість
тренінгів, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу
належним чином. Усі працівники повинні пройти наше
загальне навчання; воно охоплює основні елементи
Програми з дотримання нормативних вимог Медичної
служби Фрезеніус. Навчання розглядає цей Кодекс і дає
вам інформацію про законодавство та норми, які
застосовуються до нашого бізнесу та вашої країни.

Відділ з питань нормативно-правової відповідності надає
підтримку усім підрозділам Медичної служби Фрезеніус.
Вам слід скористатися цим ресурсом. Якщо ви зіткнетеся
із ситуацією, яка могла б спричинити виникнення питань,
пов’язаних з дотриманням нормативних вимог, ми
заохочуємо вас зв’язатися з Відділом з питань
нормативно-правової відповідності.

Багато функцій у компанії Медичної служби Фрезеніус
(такі як маркетинг, виставлення рахунків та компенсація
і т. д.) вимагають додаткового спеціалізованого
навчання. Вас повідомлять, якщо ваша посада
передбачає таке додаткове навчання.
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3 МОНІТОРИНГ, АУДИТ ТА
РОЗСЛІДУВАННЯ

4 ГАРЯЧА ЛІНІЯ З ПИТАНЬ
ВІДПОВІДНОСТІ

Медична служба Фрезеніус здійснює моніторинг та
проводить аудит своєї бізнес-діяльності, щоб підтвердити,
що ми дотримуємося законодавства та керівних принципів
і політики Компанії. Якщо до нашого відома доведена
інформація про можливе порушення нормативних вимог,
ми вживемо відповідних заходів, щоб розслідувати
всі такі повідомлення та пересвідчитися, що наша
діяльність здійснюється відповідно до усіх чинних законів.
Ми постійно покращуємо свої зусилля у дотриманні
нормативних вимог. Якщо ж, незважаючи на всі наші
зусилля, виникає інцидент у дотриманні нормативних
вимог, ми проводимо переоцінку нашої політики чи
навчання як результат цієї діяльності і вносимо необхідні
зміни.

Ви маєте кілька способів для повідомлення про фактичну
або потенційну неправомірну дію, завдяки яким ви
виконаєте своє зобов’язання за цим Кодексом повідомити
Медичну службу Фрезеніус про можливі порушення у
дотриманні вимог:
i зв’яжіться зі своїм керівником, Місцевим чи
регіональним менеджером з питань забезпечення
відповідності чи Корпоративним відділом з питань
нормативно-правової відповідності;
ii якщо ці служби з дотримання нормативних
вимог не вирішать вашого питання або якщо вам
незручно обговорювати ваше питання стосовно
дотримання нормативних вимог зі своїм керівником
чи представниками Відділу з питань нормативноправової відповідності, ви можете зателефонувати
на Гарячу лінію з питань відповідності, назвавши
себе або залишивши дзвінок анонімним. Контактну
інформацію можна отримати з внутрішньої мережі
Інтранет і вона буде розповсюджена іншими
відповідними способами.

VI. Очікування від Дотримання нормативних вимог/
Наслідки недотримання нормативних вимог

Від вас очікується, що ви будете дотримуватися цього
Кодексу та керівних принципів і політики Медичної служби
Фрезеніус. Ваше дотримання цього Кодексу та керівних
принципів і політики, що застосовуються до вашої роботи,
буде розглядатися під час аналізу ефективності вашої
праці або при просуванні по службі.
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Якщо ви порушуєте закон, цей Кодекс чи керівні принципи і
політику Медичної служби Фрезеніус, ви підлягатимете
дисциплінарним чи виправним заходам або для вас
настануть інші правові наслідки. Дисциплінарні чи виправні
заходи можуть включати усне зауваження, звільнення або
інші відповідні дії.

Наші принципи етичної
та ділової поведінки
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VII. Наш бізнес

Наш успіх залежить від належних стосунків з нашими
пацієнтами, лікарями, працівниками, регуляторними
органами, державними та приватними платниками, а
також клієнтами та постачальниками. Медична служба
Фрезеніус віддана справі забезпечення оптимального
постійного клінічного догляду за нашими пацієнтами
(див. №1 нижче) та виробленню продукції, що відповідає
нормативним стандартам (див. №2 нижче)

1 ДОГЛЯД ЗА ПАЦІЄНТАМИ
A. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Клінічний догляд повинен бути сумісним з політикою
компанії Фрезеніус та розпорядженнями лікаря. Коли
ви маєте справу з пацієнтами, ми очікуємо, що ви
i діятимете етично, чесно, ввічливо, компетентно та
своєчасно;
ii лише робитимете заяви про наші послуги, про які вам
достеменно відомо, або стосовно підтримки яких ви
маєте відповідну інформацію;
iii вірно представлятимете суть та якість наших послуг, цін,
умов договорів та іншої інформації;
iv ставитиметеся до усіх пацієнтів з гідністю та повагою;
v завжди, де це можливо, залучатимете пацієнтів та
сім’ї у планування лікування;
vi точно відповідатимете на запитання пацієнтів та
сімей;
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vii попереджатимете представника керівництва закладу,
якщо ви не в змозі відповісти на якісь питання
пацієнта чи його родини, що пов’язані з доглядом за
пацієнтами;
viii даватимете відповідь та намагатиметеся розв’язати
усі питання та скарги швидко та ретельно;
ix співпрацюватимете з лікарями, щоб упевнитися
у тому, що пацієнти проінформовані про можливі
варіанти лікування.

B. МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТІВ
Як компанія з охорони здоров’я, ми зберігаємо інформацію
про пацієнтів у всій нашій організації. Документування,
управління та передача конкретної медичної інформації
про пацієнтів повинні виконуватися відповідно до місцевих
правил захисту/конфіденційності даних, звертаючи
особливу увагу на місцеві правила отримання згоди
пацієнта на передачу його медичної інформації. Захист
конфіденційності конкретної медичної інформації про
пацієнтів є важливим обов’язком усіх провайдерів
медичних послуг.
Ніколи не розкривайте конкретну інформацію про
пацієнтів неуповноваженим особам чи поза межами
Медичної служби Фрезеніус, які не мають законного права
на цю інформацію. Обережність слід проявляти
відповідно до цього принципу, коли конкретна медична
інформація про пацієнтів передається в електронний
спосіб.
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VII. Наш бізнес

C. НІКОЛИ НЕ ЗДІЙСНЮЙТЕ НЕНАЛЕЖНИЙ ВПЛИВ
НА ПАЦІЄНТІВ
Ви НЕ ПОВИННІ неналежно «спонукати» пацієнтів або
пропонувати їм інші переваги, щоб переконати їх вибрати
клініку Медичної служби Фрезеніус чи продукцію клініки
замість клініки чи продукції конкурента. Таке неналежне
«спонукання» може включати:
i відшкодування транспортних витрат;
ii планова відмова від утримуваних сум чи
співстрахування без певного визначення потреби;
iii знижки на інші продукти;
iv переваги подібної користі; чи
v подарунки чи інше неналежне спонукання, які можуть
впливати на рішення пацієнта вибрати одну з наших
клінік чи продуктів.

D. ПОВАГА ДО СТОСУНКІВ ЛІКАР-ПАЦІЄНТ
Ми ПОВИННІ поважати цілісність стосунків «лікарпацієнт» Уникайте втручання в медичну практику лікаря,
включаючи надання неналежних вигод чи спонукання.

2 ЯКІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ
Якість та безпека нашої продукції та послуг є основою
нашої діяльності. Необхідно суворо дотримуватися
положень, передбачених законодавством, а також
внутрішніх правил безпеки та забезпечення якості. Ви
відповідальні за забезпечення дотримання цих принципів у
межах ваших посадових обов’язків.
Безпека пацієнта є пріоритетом. Надання якісних
продукції та послуг нашим пацієнтам – це
відповідальність кожного у Медичній службі Фрезеніус.
Важливою частиною покращення продукції та якості
послуг є збір та аналіз негативних явищ та скарг на якість
продукції. Медична служба Фрезеніус використовує цю
інформацію, щоб оцінити нашу продукцію та послуги. Ви
повинні розуміти, ознайомитися та дотримуватися
політики Медичної служби Фрезеніус щодо повідомлення
про негативні явища та скарги на якість продукції.

VIII. Корпоративна етика

1 БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
A. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРИНЦИПІВ
БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ.
Як глобальна компанія, ми повинні дотримуватися
законодавства про боротьбу з корупцією, що діє у
багатьох юрисдикціях, включаючи Закон США про
боротьбу з корупцією у зовнішньоекономічній діяльності
(«FCPА»), Закон Великобританії про боротьбу з
хабарництвом та Кримінальний кодекс Німеччини, а також
антикорупційне законодавство кожної країни, в якій ми
працюємо.
Ми у Медичній службі Фрезеніус нетерпимо ставимося до
будь-якої форми корупції за участю будь-якого
працівника охорони здоров’я, державного службовця чи
приватної особи, незалежно від того, чи передбачає
операція закупівлю чи продаж товарів і послуг Медичною
службою Фрезеніус. Ми очікуємо, що ви прийматимете
ділові рішення та виконуватимете свою роботу на основі
ціни, якості та рівня обслуговування.
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НЕ пропонуйте, не обіцяйте, не уповноважуйте і не
давайте нічого цінного (включаючи будь-яку річ, послугу
чи будь-що інше, чи то у формі особистої вигоди/користі
чи чогось іншого) будь-якій особі, безпосередньо
чи опосередковано через третю сторону для того,
щоб забезпечити неналежну перевагу чи отримати
або зберегти бізнес. Аналогічно, НЕ вимагайте, не
погоджуйтеся отримати чи прийняти нічого цінного
особисто для себе чи для іншої особи чи організації для
того, щоб забезпечити неналежну вигоду чи вплив на ваші
ділові рішення.
Візьміть до уваги, що навіть сприятливе ставлення
до корупції може зашкодити нашій репутації та стати
причиною розслідування з боку державних органів і
тому ми прагнемо уникнути навіть приблизного прояву
правопорушення.
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B. ПРИКЛАДИ ФОРМ ЗАБОРОНЕНОЇ ПОВЕДІНКИ
Нижче подаються деякі приклади поведінки, що
можуть вважатися прикладами корупції і тому суворо
забороняються.
НЕ:
i давайте і не приймайте нічого цінного, де суть
чи вартість вигоди не є прийнятними чи такими,
що відповідають події чи посаді та обставинам
отримувача. Зокрема, недоречним є давати чи
приймати щось, що є вигідним для вас, або щось, що
є цінним:
a. що не має чіткої ділової мети або якщо неділова
складова переважує ділову мету;
b. так часто, що дарування або приймання може
потенційно вважатися надмірним; чи
c. в непрозорій манері, зокрема, коли
використовуються приватна адреса, банківський
рахунок чи електронна пошта;

ii використовуйте пов’язану сторону (родича чи
цивільного співмешканця), щоб дати чи прийняти
якусь цінність;
iii давайте чи не приймайте щось цінне з наміром та
очікуванням отримати чи дати щось взамін;
iv давайте чи не приймайте щось цінне, що може
обмежувати чи впливати на отримувача чи вашу
об’єктивність чи свободу дій, чи впливати на процес
прийняття рішень роботодавцем отримувача
(включно з державною установою, лікарнею чи
міністерством) чи Медичною службою Фрезеніус;
v давайте щось цінне, що не є точно записаним в
облікових книгах чи офіційних документах
Медичної служби Фрезеніус.

VIII. Корпоративна етика

C. МЕДИЧНА СЛУЖБА ФРЕЗЕНІYC ЗДІЙСНЮЄ
БІЗНЕС-ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЗОРО
Корупція часто здійснюється таємно. Особи, вплутані у
корупційну діяльність, приховують свої дії та діють таємно,
щоб приховати проступок. Ефективний спосіб попередити
корупцію та уникнути появі корупційних дій – це вести
бізнес відкрито і прозоро.
Один з ключових елементів прозорої бізнес-поведінки
є належна документація. Уникайте укладення угод
без відповідної документації. Письмова документація є
особливо важливою у зв’язку із державними посадовими
особами і працівниками охорони здоров’я, які перебувають
на посадах, що дають їм можливість приймати або
впливати на ділові рішення, які стосуються Медичної
служби Фрезеніус. Якщо ці особи надають послуги
Медичній службі Фрезеніус, то законні бізнес-потреби для
цих послуг, причина, чому цей працівник охорони
здоров’я чи державна посадова особа були вибраними, а
послуги були наданими, повинні завжди чітко
реєструватися документально.
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Корупційна практика може бути прихованою надмірною
компенсацією бізнес-партнерам. Наприклад,
дистриб’ютор може отримати безпідставно високі комісійні
або ж доповідачі на конференціях та консультанти можуть
отримати надмірну компенсацію за свої послуги. Ми
очікуємо, що ви відмовитеся від підписання будь-якої
угоди від імені Медичної служби Фрезеніус, якщо ви
сумніваєтеся у тому, чи є винагорода для бізнес-партнера
комерційно виправданою. Будь-яка винагорода, яку
ми виплачуємо будь-якому нашому бізнес-партнерові,
повинна відповідати справедливій ринковій вартості.
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D. ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК,
НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ТА ОСВІТИ
Найбільшою зацікавленістю Медичної служби Фрезеніус є
підтримка:
i досліджень і розробок в галузі виробництва
фармацевтичної продукції, медичного устаткування
та поліпшення методик лікування, що є законними
інтересами Медичної служби Фрезеніус;
ii участі лікарів, медсестер, клієнтів та їхнього
персоналу у заходах Медичної служби Фрезеніус чи
заходах третьої сторони, які сприяють науковим
знанням, підвищенню медичної кваліфікації чи
наданню ефективної медичної допомоги;
iii навчальних курсів та курсів підвищення кваліфікації,
які проводить чи організовує Медична служба
Фрезеніус або медичні установи чи інші організатори,
такі як асоціації чи організації пацієнтів або їхні
працівники, що сприяє науковим знанням,
медичному прогресу чи наданню ефективної
медичної допомоги.

Тоді, як такого характеру діяльність служить важливим
цілям, неналежна діяльність, пов’язана з дослідженнями
та розробками, науковими конференціями та навчанням,
може мати серйозні наслідки для будь-кого причетного до
цього, а також для Медичної служби Фрезеніус як компанії.
Якщо у вас є будь-які сумніви, зверніться до своїх
матеріалів з дотримання нормативних вимог.
E. ПОЖЕРТВИ ТА ВНЕСКИ
Ми у Медичній службі Фрезеніус віддані ідеї надавати
допомогу суспільству, використовуючи наші ресурси,
сприяти розвитку охорони здоров’я та інших достойних
благодійних справ. Ми робимо благодійні пожертвування
на достойні справи, зокрема на ті, що покликані принести
користь пацієнтам з хворобою нирок. Ми можемо також
робити внесок у благодійні чи громадські організації, які
надають послуги місцевим спільнотам, де Медична служба
Фрезеніус веде свою діяльність. Ми не робимо пожертв чи
внесків з метою отримання чи збереження бізнесу чи
забезпечення собі неналежної вигоди.
Пожертви та внески завжди вимагають попереднього
затвердження. Усі пожертви та внески повинні бути
зроблені прозоро. У кожній країні є процедура розгляду
усіх запропонованих пожертв. Крім того, піднімайте
питання про будь-який потенційний конфлікт інтересів чи
дотримання нормативних вимог, що можуть виникнути у
зв’язку з благодійними пожертвами.

28

VIII. Корпоративна етика

2 БОРОТЬБА З ВІДМИВАННЯМ
ГРОШЕЙ

3 ЗАКОНИ ПРО ЕМБАРГО ТА
ТОРГОВЕЛЬНІ САНКЦІЇ

Відмивання грошей широко трактується як здійснення
операцій з об’єктами власності, що мають кримінальне
походження, вчинення дій з метою уникнення кримінальної
відповідальності або сприяння кримінальній діяльності.

Закони та положення про ембарго на торгівлю загалом
забороняють компаніям, що знаходяться в певній країні,
вести бізнес в іншій певній країні. З іншого боку, іноді
країна робить неможливим для компаній, що здійснюють
свою діяльність в межах їхньої юрисдикції, визнання
ембарго, яке застосувала інша країна. Міжнародні
операції Медичної служби Фрезеніус можуть викликати
проблеми відповідно до чинних торговельних санкцій та
законів про торговельні ембарго. Медична служба
Фрезеніус здійснює моніторинг цих ембарго та санкцій та
впроваджує системи контролю, щоб пересвідчитися, що
ми дотримуємося їх. Будь-ласка, проконсультуйтеся з
Юридичним відділом стосовно будь-якого питання про
застосування ембарго чи санкцій.

Медична служба Фрезеніус зобов’язана дотримуватися
усіх чинних законів, правил та положень про боротьбу з
відмиванням грошей. Ми вживаємо необхідних заходів
для того, щоб вести справи з бізнес-партнерами, які мають
добру репутацію і займаються законною
підприємницькою діяльністю коштами, що мають законне
походження.
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4 ЧЕСНА КОНКУРЕНЦІЯ
Медична служба Фрезеніус надає інноваційну продукцію
та послуги за справедливою ціною. Ми не допускаємо
антиконкурентної поведінки та не беремо участі у ній. Ви не
повинні прагнути до конкурентної переваги для Медичної
служби Фрезеніус через обман, приховування,
спотворення важливих фактів чи нелегальні засоби.
Медична служба Фрезеніус потурає розголошенню
комерційних таємниць та службової інформації. Ви
ПОВИННІ уникати несанкціонованого використання будьякої інформації, захищеної патентним чи авторським
правом, привілейованої чи конфіденційної інформації.
Антимонопольне чи інше законодавство, що регулює
конкуренцію, покликане захистити конкуренцію,
забороняючи поведінку, результатом якої є зниження
конкуренції чи нечесна цінова дискримінація чи
спричинення інших штучних дій на ринку. Антимонопольне
та інше законодавство, що регулює конкуренцію, існує
практично у всіх країнах та застосовується до діяльності
на усіх рівнях організації. Загалом, антимонопольне та
інше законодавство, яке регулює конкуренцію, вимагає
від компаній конкурувати швидше на індивідуальній
основі, аніж об’єднуватися з іншими компаніями

шляхом угод для обмеження конкуренції. Будь-які
узгоджені дії, неформальні розмови чи угоди, які мають
на меті обмежити конкуренцію чи вплинути на неї, не
допускаються.
Крім того, компанії з дуже сильною ринковою позицією
можуть бути суб’єктом додаткового розслідування,
особливо, коли вони не зазнають істотної конкуренції на
даному ринку. Сильна ринкова позиція не є сама по собі
неналежною, однак такою ринковою позицією не слід
зловживати, щоб виключити конкурентів чи використати
клієнтів. Медична служба Фрезеніус не зловживає своєю
сильною ринковою позицією на жодному відповідному
ринку.
Наслідки порушення цього законодавства є суворими.
Вам слід бути особливо обережними на зустрічах
асоціацій та торгових виставках, щоб уникнути прояв
антиконкурентної поведінки. Якщо ви опинилися у
сумнівній дискусії, висловіть своє занепокоєння, завершіть
дискусію, та відразу поінформуйте Юридичний відділ.
Будь-ласка, проконсультуйтеся з Юридичним відділом
щодо будь-яких питань застосування антимонопольного
законодавства та законодавства про конкуренцію.
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5 КЛІЄНТИ, РЕКЛАМА ТА АКЦІЇ
Спосіб, в який Медична служба Фрезеніус здійснює свою
бізнес-діяльність та просуває свою продукцію та послуги,
суворо регулюється. Медична служба Фрезеніус
розробила особливу політику, щоб забезпечити
відповідність бізнес-практик, маркетингу та рекламної
діяльності чинному законодавству, правилам та
положенням. Усі рекламні матеріали стосовно продукції та
послуг Медичної служби Фрезеніус повинні перевірятися
та затверджуватися з дотриманням відповідної
процедури, прийнятої в кожній країні. Коли ви обговорюєте
нашу продукцію та послуги,

ВИ ПОВИННІ:
i завжди будьте правдивими, точними та нікого не
вводити в оману, описуючи продукцію та послуги;
ii давати чесний та виважений опис переваг та ризиків;
iii робити лише заяви, які підтверджені відповідною
клінічною інформацією;
iv переконатися, що усі рекламні заяви відповідають
використанню продукції, яке затверджено або
схвалено урядом вашої країни, а їх зміст та спосіб
поширення відповідають чинному законодавству,
правилам та нормам.
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6 ТОЧНІ ОБЛІКОВІ КНИГИ ТА
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Вся ділова документація Медичної служби Фрезеніус
повинна точно відображати істинну суть та розмір
ділових операцій та витрат. Мета усіх ділових операцій
Медичної служби Фрезеніус має бути точно та вчасно
відображена у відповідній обліковій документації. Звіти
про активи, пасиви, доходи і витрати Медичної служби
Фрезеніус також повинні відображатися точно і вчасно.
Ми повинні здійснювати внутрішній бухгалтерський
контроль, щоб пересвідчитися, що фінансова
документація та рахунки ведуться правильно.
Ви повинні вести усі паперові та електронні документи
відповідно до чинного законодавства про збереження
даних та політики документообігу Медичної служби
Фрезеніус, в тому числі із відповдіними періодами
збереження документації.

ВИ НЕ ПОВИННІ:
i створювати, подавати чи затверджувати жодну
неправильну чи неточну документацію, пов’язану з
діяльністю Медичної служби Фрезеніус, чи
ii пробувати обійти фінансову чи бухгалтерську
політику чи систему контролю Медичної служби
Фрезеніус.
Ці заборони застосовуються навіть якщо ви переконані,
що ваша поведінка буде тільки на користь Медичної
служби Фрезеніус.
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7 ПРАКТИКА ВИСТАВЛЕННЯ
РАХУНКІВ

8 НАЛЕЖНА ВІДПОВІДЬ НА
ЗАПИТ ПРО ІНФОРМАЦІЮ

Усі рахунки на продукцію чи послуги повинні виставлятися
правильними, точно і в повному обсязі. Вони повинні
узгоджуватися з чинними вимогами законодавства і
договорів. Претензії можуть бути пред’явлені тільки до
послуг, які були належним чином замовлені і фактично
надані. Відповідні записи повинні бути доступними, щоб
задокументувати, що усі ці послуги відповідають цим
стандартам, включно з документацією про медичну
необхідність відповідно до керівних принципів та політики
Компанії.

Ми належним чином реагуємо на аудити, перевірки та
розслідування з боку державних органів. Якщо вам
направлено запит від держаного органу, за який ви не
відповідаєте, негайно зверніться до вашого керівника за
порадою. Будь-ласка зверніться у свій Юридичний відділ
при отриманні будь-якого непланованого запиту з боку
державної установи чи її представника, напр. повістки в
суд, ордер та запрошення для надання свідчення.Якщо
ви переконані, що документи або дані приховуються,
в них вносяться зміни, або вони фальсифікуються
чи знищуються, вам слід негайно повідомити про це
свого Місцевого чи регіонального менеджера з питань
забезпечення відповідності, Корпоративний відділ з питань
нормативно-правової відповідності, Юридичний відділ чи
звернутися на Гарячу лінію з питань відповідності.
Якщо будь-який правоохоронний орган починає з
вами переговори не на підставі, пов’язаній з Медичною
службою Фрезеніус, однак це пов’язано з Медичною
службою Фрезеніус чи вашою роботою у Медичній службі
Фрезеніус чи залученням до Медичної служби Фрезеніус,
негайно проінформуйте Головного юрисконсульта,
відповідального за ваш регіон, якщо тільки цей орган
не забороняє вам згідно із законом повідомляти про ці
переговори.
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9 РОБОТА ІЗ ЗАСОБАМИ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Відкрите та чесне спілкування є передумовою
підтримки довіри наших пацієнтів, клієнтів, акціонерів та
посередників. Медична служба Фрезеніус може
гарантувати лише послідовне, відкрите та чесне
спілкування, якщо тільки будь-які заяви чи інформація
для ЗМІ попередньо схвалені або Відділом зв’язків з
громадськістю або Відділом зв’язків з інвесторами.
Якщо ви отримали запит від ЗМІ про будь-яку
інформацію, пов’язану з Медичною службою Фрезеніус,
передайте запит менеджерові вашого відділу.

10 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ
Медична служба Фрезеніус лише збирає, обробляє чи
використовує персональні дані пацієнтів, працівників,
постачальників чи інших задіяних осіб в тій мірі, наскільки
це дозволяє чинне законодавство, якщо це необхідно
для ділових, медичних чи трудових цілей. Медична
служба Фрезеніус ставиться до таких персональних даних
як до суворо конфіденційних і захищає їх відповідно до
чинного законодавства. Від працівників МСФ також
очікується, що вони відразу повідомлятимуть про
втрачені, вкрадені чи пошкоджені прилади, що належать
компанії, або прилади, що містять інформацію компанії.

11 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Процедури прийняття нових законів та нормативноправових актів, які впливають на наш бізнес, є складними і
різноманітними. Медична служба Фрезеніус
дотримуватиметься законодавства щодо свого залучення
в будь-які такі процедури. Діяльність, координована
Медичною службою Фрезеніус, є належною, і Фрезеніус
заохочує до участі в діяльності, спонсором якої виступає
компанія Фрезеніус. Крім того, важливо, щоб ваша
особиста політична діяльність була відокремлена від
діяльності Медичної служби Фрезеніус. У той же час,
Медична служба Фрезеніус не бажає втручатися у вашу
особисту політичну діяльність за умови, що ви
i запевните, що ваша особиста політична діяльність
не є і не виглядає пов’язаною з вашими трудовими
відносинами з Медичною службою Фрезеніус чи
співпрацею з Медичною службою Фрезеніус;
ii ее не використовуєте час, власність чи обладнання
компанії для своєї особистої політичної діяльності, яка
не пов’язана з тією діяльністю, яка координується
Медичною службою Фрезеніус.

IX. Персональна професійна
чесність
1 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Ви зобов’язані діяти в найкращих інтересах Медичної
служби Фрезеніус під час виконання своєї роботи. Ви
повинні уникати конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів
існує, коли ваші особисті інтереси шкодять чи можуть
достатньо зашкодити бізнес-інтересам Медичної служби
Фрезеніус. Від вас очікується, що ви будете інформувати
свого керівника про будь-які особисті інтереси, які
можуть наразити на небезпеку ваші об’єктивність чи
професіоналізм у виконанні вашої роботи, зокрема:
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i Якщо ви бажаєте влаштуватися на роботу за
сумісництвом чи займатися бізнесом, пов’язаним з
бізнесом Медичної служби Фрезеніус, чи пов’язаним
з будь-яким продавцем чи клієнтом Медичної служби
Фрезеніус, ви повинні розкрити ваші плани і, якщо це
не заборонено законом, подати заявку на попереднє
схвалення Відділом кадрів.
ii Як працівник, посада якого передбачає функції з
найму, управління чи керівництва, ви не повинні
наймати на роботу чи передавати бізнес родичеві,
дружині/чоловікові чи цивільному співмешканцю,
брати участь в процесі найму чи передачі бізнесу
будь-якій з цих осіб. Зверніться до свого Відділу
кадрів за порадою.
iii Фінансовий відсоток у розмірі понад 1% від
статутного капіталу клієнта, продавця, постачальника
чи конкурента повинен бути попередньо
затверджений вашим керівником.
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2 ВИКОРИСТАННЯ
КОРПОРАТИВНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ
ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ
Будь-яка бізнес-нагода, яка вам випадає під час ведення
бізнесу від імені Медичної служби Фрезеніус, належить
компанії, а не вам.
ВИ НЕ ПОВИННІ:
i використовувати майно чи інформацію Медичної
служби Фрезеніус чи вашу посаду в Медичній службі
Фрезеніус, щоб отримати користь чи перевагу для
себе чи третьої сторони;
ii створити конкурентний бізнес, іншим чином діяти як
конкурент Медичної служби Фрезеніус, чи створити
власний бізнес, щоб скористатися зі своєї посади у
Медичній службі Фрезеніус;
iii шукати нагоду чи вступати у будь-яке підприємництво
чи іншим чином здійснювати будь-яку діяльність,
результатом якої буде конкуренція з Медичною
службою Фрезеніус чи яка надасть можливість вам
чи третій стороні скористатися з ділової нагоди, яка
належить Медичній службі Фрезеніус.

3 ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Акціями компанії Fresenius Medical Care торгують на двох
біржах. Закони про цінні папери, які застосовуються до
МСФ, не дозволяють торгівлю цінними паперами компанії
тим особам, які володіють внутрішньою інформацією
компанії. «Внутрішня (інсайдерська) інформація» – це
інформація, яка, як правило, не є загальнодоступною і
яка (якщо вона стане відомою) може, як обґрунтовано
можна очікувати, вплинути на рішення про інвестиції або
потенційно вплинути на вартість цінних паперів компанії
(в бік збільшення чи зменшення). Приклади внутрішньої
(інсайдерської) інформації включають:
i заплановані важливі/стратегічні придбання чи злиття;
виділ; купівля або продаж істотних активів;
ii ініціювання, укладення або припинення контрактів з
клієнтами чи постачальниками;
iii ризики банкрутства;
iv прогнози, які значно відхиляються від попередніх
фінансових результатів чи ринкових очікувань;
v дефолт основних позичальників;
vi заплановані зміни у складі правління чи наглядової
ради;
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vii розробка нової продукції;
viii істотна продукція чи природоохоронна
відповідальність; істотне судове провадження;
заходи реструктуризації, які мають істотний вплив на
майбутні ділові операції;
ix зміни у вищому керівництві чи раді директорів.
У вашій щоденній роботі у Медичній службі Фрезеніус чи
від імені Медичної служби Фрезеніус вам може стати
відомою важлива непублічна інформація щодо компанії чи
навіть її бізнес-партнерів, акції яких торгуються на біржі. Ви
можете дізнатися про внутрішню (інсайдерську)
інформацію завдяки своїй посаді чи просто завдяки
перегляду документів на столі колеги, чи через
підслуховування розмови в кабінеті. Використання такої
інформації для своєї фінансової вигоди чи передача такої
інформації іншій особі для її фінансової вигоди (і, можливо,
таким чином, вашої) є забороненою та незаконною.
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Якщо вам стає відомою внутрішня (інсайдерська)
інформація про Медичну службу Фрезеніус чи одного з
наших ділових партнерів, ви не повинні передавати
таку інформацію будь-кому за межами компанії (чи,
навіть, всередині компанії), якщо тільки вона
безпосередньо не пов’язана із проведенням законної
бізнес-діяльності компанії і не є необхідною для цієї цілі,
та якщо вона відповідає політиці МСФ.
До того ж, якщо вам відома будь-яка внутрішня
(інсайдерська) інформація, ви не маєте права купувати
чи продавати цінні папери будь-якої такої компанії, в
тому числі опосередковано через друзів чи членів сім’ї,
або рекомендувати, щоб хтось купив чи продав такі
цінні папери. Лише тоді, коли внутрішня інформація
стала публічною і широко розповсюдженою, наприклад
через відкрите подання, можна розглянути можливість
здійснення операцій. Якщо ви маєте будь-які питання
стосовно цього, зверніться у Юридичний відділ.
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X. Прийом на роботу

Медична служба Фрезеніус прагне підтримувати безпечне,
спокійне, продуктивне, ввічливе і недискримінаційне
робоче середовище, в якому цінується вклад кожного, хто
долучається до нашої бізнес-діяльності. Медична служба
Фрезеніус прагне забезпечити робоче середовище, вільне
від будь-якої форми дискримінації, включно зі словесним
чи фізичним домаганням чи залякуванням з боку
керівників, співпрацівників, продавців, консультантів,
відвідувачів чи клієнтів Медичної служби Фрезеніус. Ми не
терпимо жодної форми домагань чи залякування.
Ми також не терпимо грубу чи образливу поведінку,
включаючи словесну чи фізичну образу з боку будьякого
працівника, пацієнта, клієнта чи відвідувача під час
ведення бізнесу Медичною службою Фрезеніус.

1 ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКА
Медична служба Фрезеніус забезпечує працівникові
захист у першочерговому порядку. Медична служба
Фрезеніус засуджує використання примусової праці та
дитячої праці. Ми не терпітимемо жодного порушення цих
принципів постачальниками.

2 ПОЛІТИКА ВІДСУТНОСТІ
ПОМСТИ
Ви НЕ ПОВИННІ переслідувати чи мститися жодній особі,
яка повідомляє або має намір повідомити про порушення
чи про підозру порушення закону, цього Кодексу чи
керівних принципів та політики Медичної служби
Фрезеніус. Якщо ви переконані, що вас переслідують
або вам мстяться за повідомлення або намір повідомити
про фактичне чи потенційне порушення, повідомте про
це вашому Місцевому чи регіональному менеджерові
з питань забезпечення відповідності, Корпоративному
відділу з питань нормативно-правової відповідності,
місцевому Відділу кадрів чи на вашу Гарячу лінії з питань
відповідності.

3 ОХОРОНА ПРАЦІ, ДОВКІЛЛЯ
І БЕЗПЕКА ПРАЦІ
Ми прагнемо забезпечити безпечні, здорові та
продуктивні робочі місця для наших працівників та наших
бізнес-партнерів, які допомагають нам у бізнес-операціях.
Ми очікуємо, що ви будете вживати усіх необхідних заходів
безпеки праці, щоб уникнути травмування чи шкоди для
себе, своїх колег чи будь-якої іншої особи. Важливо, щоб
ви повідомили свого керівника про небезпечні умови праці
та практику чи ушкодження.
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4 ПОЛІТИКА ВІДСУТНОСТІ
ДИСКРИМІНАЦІЇ
Медична служба Фрезеніус не дозволяє дискримінацію під
час прийняття на роботу чи на робочому місці на основі:

vi подружнього стану,
vii громадянства,
viii хвороби,
ix сексуальної орієнтації,

i статі (включно із зміною статі)

x статусу ветерана; чи

ii раси, етнічного походження чи кольору,

xi будь-яких інших незаконних дискримінаційних підстав

iii національності чи національного походження,
iv релігії чи переконання,
v віку,

Зверніться до відповідної політики
за інформацією.

41

5 АЛКОГОЛЬ ТА НАРКОТИЧНІ
ЗАСОБИ

6 ЛІЦЕНЗІЇ, СЕРТИФІКАТИ ТА
ІНШІ ДОЗВОЛИ

Вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів
наражає на небезпеку ваше здоров’я і безпеку пацієнтів,
клієнтів та ваших колег. Робота під впливом цих речовин
суворо заборонена. Якщо ви підозрюєте, що ваш колега є
п’яним або під впливом алкоголю чи наркотичних засобів,
чи зловживає ліками, придбаними за рецептом, ви повинні
повідомите про цю ситуацію свого керівника.

Часто обов’язки у Медичній службі Фрезеніус вимагають,
щоб ви мали ліцензію (наприклад, ліцензію медсестри),
сертифікат (наприклад, сертифікат фахівця з діалізу) чи інші
професійні посвідчення. Ви відповідаєте за одержання і
забезпечення чинності усіх необхідних посвідчень, щоб
виконувати свою роботу. Ви повинні повідомити свого
керівника, якщо необхідне посвідчення закінчилося чи
анульоване.
В деяких країнах державні установи можуть відсторонити
певних осіб від участі у діяльності, пов’язаній з охороною
здоров’я. Якщо вам повідомлено, що вас відсторонено від
участі в державній програмі, ви повинні повідомити про це
керівника.

XI. Активи Медичної служби
Фрезеніyс

1 ЗАХИСТ ТА НАЛЕЖНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОСТІ
ТА АКТИВІВ МЕДИЧНОЇ
СЛУЖБИ ФРЕЗЕНІYС
Власність та активи Медичної служби Фрезеніус можуть
бути використані лише для законних цілей, пов’язаних з
Компанією. Власність Медичної служби Фрезеніус
включає:
i матеріали медичного призначення;
ii робоче обладнання (наприклад, комп’ютери, Інтернет,
електронна пошта, мобільні телефони), включно
з затвердженим персональним використанням,
санкціонованим згідно з відповідною політикою
Медичної служби Фрезеніус;
iii канцелярські товари, матеріали та послуги;
iv усі форми документації та коштів Медичної служби
Фрезеніус.
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Вам не слід очікувати будь-якої конфіденційності,
коли ви використовуєте власність Медичної служби
Фрезеніус в США чи на міжнародному рівні, якщо
це відповідає чинному місцевому законодавству. Ви
відповідаєте за забезпечення того, що власністю
Медичної служби Фрезеніус не зловживають, її не
марнують, не пошкоджують, що вона не втрачена чи не
вкрадена. Якщо ви не уповноважені, ви не повинні
використовувати власність чи інформацію Медичної
служби Фрезеніус для своєї власної вигоди чи збагачення.
Ви не повинні передавати власність Медичної служби
Фрезеніус третім сторонам, якщо ви не уповноважені
робити це при здійсненні законної бізнес-операції.
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2 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ,
СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ
ТА ІТ-БЕЗПЕКА
З усіма документами та усією інформацією про внутрішні
операції Медичної служби Фрезеніус слід поводитися з
дотриманням вимог щодо конфіденційності. Конфіденційна
інформація включає усю непублічну стратегічну,
фінансову, технічну чи бізнес-інформацію Медичної
служби Фрезеніус, а також усі виробничі та комерційні
таємниці бізнес-партнерів Медичної служби Фрезеніус.
ВИ НЕ ПОВИННІ:
i розповідати третім сторонам про проекти, технічні
деталі чи іншу конфіденційну інформацію, чи надавати
їм доступ до такої інформації у будь-який інший
спосіб;
ii поширювати конфіденційну інформацію або
комерційну таємницю наших ділових партнерів;
iii робити будь-які дублікати чи копії даних для цілей
інших, ніж ті, що пов’язані з операціями;
iv отримувати доступ до інформації, яка не пов’язана з
вашою власною діяльністю.

ВИ ПОВИННІ:
i поводитися з конфіденційною інформацією з
особливою турботою, зокрема, в громадських місцях,
таких як поїзди, автобуси, літаки і т. д.;
ii вживати заходів, щоб захистити свій комп’ютер
чи інші електронні засоби від несанкціонованого
використання, доступу чи внесення змін у програмне
забезпечення; підтримувати конфіденційність
поштової кореспонденції та телекомунікацій;
iii звертати особливу увагу на аспекти конфіденційності
ІТ, такі як захист даних та безпека даних.
Ці обов’язки застосовуються протягом робочого і
неробочого часу, не зважаючи на те, чи визначена
інформація як «конфіденційна» чи «з обмеженим
доступом» чи ні. Ваші обов’язки щодо конфіденційності
залишаються чинними навіть якщо ваш трудовий
контракт у Медичній службі Фрезеніус закінчується, якщо
інше не визначено чинним законодавством.

XI. Активи Медичної служби
Фрезеніyс

3 СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
Соціальні медіа складають важливу частину
сьогоднішнього бізнесу і їх роль зростає. «Соціальні медіа»
стосуються засобів взаємодії між людьми, в рамках якої
вони створюють, обмінюються чи коментують між собою
зміст у віртуальних спільнотах та мережах. Соціальні
медіа включають соціальні мережі (наприклад, Twitter,
Facebook, LinkedIn), блоги, вікі та вебсайти з відео-стрімом
(наприклад, YouTube).
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НЕ:
i висловлюйтеся зневажливо про Медичну службу
Фрезеніус;
ii використовуйте соціальні медіа для будь-якої
клінічної діяльності чи діяльності пацієнтів, якщо це
не забезпечено чи спеціально не дозволено для
здійснення бізнес-діяльності Медичною службою
Фрезеніус;
iii використовуйте соціальні медіа для бізнес-діяльності
(наприклад, для пошуку і прийому на роботу
персоналу чи діяльності, пов’язаної зі зв’язками з
громадськістю) без попереднього схвалення вашим
керівником чи менеджером;
iv розкривайте будь-яку інформацію, пов’язану з
пацієнтами.
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ВИ ПОВИННІ:
i бути чесними, точними та ввічливими під час
користування Соціальними медіа;
ii висловлювати свої власні особисті погляди та
коментарі в режимі онлайн, використовуючи своє
власне ім’я, а не назву Медичної служби Фрезеніус
чи будь-який інший ідентифікатор компанії, напр.
адресу електронної пошти чи поштову адресу
Медичної служби Фрезеніус, крім випадків, коли вас
уповноважено це робити;
iii брати до уваги, що пости, як персональні так і
професійні, можуть зрештою бути пов’язаними
з Медичною службою Фрезеніус, навіть якщо
ваш зв’язок з Медичною службою Фрезеніус не
розкривається.

4 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Інтелектуальна власність є важливою для нашого
економічного успіху та успіху наших бізнес-партнерів
і клієнтів. Ви повинні захищати нашу інтелектуальну
власність, включаючи патенти, торгові марки, авторське
право, комерційну таємницю, технічні та наукові знання чи
ноу-хау, а також експертні відомості, розроблені в процесі
нашої бізнес-дільності.
Ми очікуємо, що ви також з повагою ставитиметеся до
інтелектуальної власності інших. Якщо ви копіюєте або
незаконно привласнюєте чиюсь інтелектуальну власність
без права на це, ви та Медична служба Фрезеніус можете
стати суб’єктом великих штрафів та кримінальних
санкцій.

Contact Information

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