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Global Core Values - Background

•

We have been growing rapidly for more than 20 years, in different countries and cultures as well as in different
business areas and are now more global than ever. What unites us is our common vision and purpose: To create
a future worth living. For patients. Worldwide. Every day.

•

In 2017 our Management Board received feedback from business leaders in our regions and business functions
that one set of global values is critical to achieve this vision and to work together successfully. Building on the
different value sets in the organization we have now defined a harmonized set of Global Core Values.

•

The aim of these Global Core Values is to inspire, connect and unite us, and to encourage us to think and act
as one company. Being collaborative, proactive, reliable and excellent globally will enhance our ability to
continue to grow and develop our products and services, to have a unique impact on the health and well-being of
patients and to lead Fresenius Medical Care into a successful future.

Global Core Values - Values Mapping

Our Global Core Values have been developed based on our existing Values and translate our vision in our daily
work. Our Global Core Values reflect our corporate culture and how we do things. They are part of our Code of
Ethics and Business Conduct and guide our policies as well as our business activities.

Honesty and Integrity
Innovation and Improvement
Respect and Dignity
Quality

Collaborative

Proactive

Reliable

Excellent

… means that we know
how to work together
for our shared purpose
and to achieve our
goals as one company

… means that we are
good at taking the
initiative to make an
impact with our work

… means that we are a
trusted companion to
our patients, partners
and colleagues

… means that we
continuously drive
quality and progress to
lead the business into a
successful future

Giới thiệu
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THÔNG ĐIỆP TỪ BAN QUẢN LÝ
FRESENIUS MEDICAL CARE
Mỗi ngày tại Fresenius Medical Care, chúng ta phấn đấu
để cải thiện cuộc sống của bệnh nhân trên toàn thế giới
thông qua các sản phẩm và dịch vụ vượt trội. Các bệnh
nhân, khách hàng, các nhà thanh toán, nhà đầu tư và
nhà quản lý của chúng ta kỳ vọng hoạt động kinh doanh
của chúng ta được thực hiện với tính chính trực và tuân
thủ pháp luật được áp dụng và thành công liên tục cũng
như danh tiếng của chúng ta phụ thuộc vào cam kết
hành động phù hợp.
Hoạt động kinh doanh của chúng ta được điều tiết cao
và phải tuân theo một số điều luật, quy tắc và quy định
phức tạp. Chúng ta cam kết phát triển kinh doanh phù
hợp với luật pháp được áp dụng và chúng ta kỳ vọng
bạn tuân theo Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh
Doanh này cũng như tất cả các hướng dẫn và chính
sách bổ sung của Fresenius Medical Care. Không thực
hiện điều này có thể khiến Fresenius Medical Care,
cũng như các cá nhân có liên quan, bị phạt tiền, mất
giấy phép hoặc chịu các hình phạt nghiêm trọng khác.
Chúng ta phải tuân thủ nghiêm túc và chúng ta phải làm
điều này như là một đội bằng cách thiết lập và đồng ý
tuân theo một bộ nguyên tắc chung.

Công ty chúng ta không dung thứ việc phân biệt đối xử,
quấy rối hoặc trả đũa. Chúng ta hướng đến cung cấp
một nơi làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho
các nhân viên và các đối tác kinh doanh hỗ trợ chúng ta
trong các hoạt động kinh doanh của mình.
Những nguyên tắc này được thể hiện trong Quy Tắc
Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của Fresenius
Medical Care (“Quy tắc”) và các hướng dẫn và chính
sách bổ sung của Fresenius Medical Care. Bạn được kỳ
vọng hiểu và tuân thủ các nghĩa vụ và tiêu chuẩn được
quy định trong bộ Quy tắc này, và tất cả các hướng dẫn
và chính sách của Fresenius Medical Care. Nhiều nguồn
lực đào tạo khác nhau, cả ở cấp đơn vị kinh doanh và
công ty, có sẵn để hỗ trợ nỗ lực này.
Việc tuân thủ pháp luật và các hướng dẫn và chính sách
của Fresenius Medical Care phải hướng dẫn tất cả các
khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của chúng ta.
Thành công lâu dài của chúng ta sẽ phụ thuộc vào cách
chúng ta thực hiện mục tiêu này. Nếu chúng ta phối
hợp cùng nhau như là một đội và hỗ trợ nhau trong nỗ
lực này, chúng ta có thể thiết lập các tiêu chuẩn trong
ngành về chất lượng y tế, tuân thủ quy định và hiệu quả
kinh doanh.

WILLIAM VALLE

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

HARRY DE WIT

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS
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SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

TẦM NHÌN

Fresenius Medical Care đạt được các tiêu chuẩn tối ưu
trong việc chăm sóc bệnh nhân thông qua việc chúng
ta cam kết phát triển các sản phẩm và phương pháp
điều trị đổi mới. Vị thế đặc biệt mà Fresenius Medical
Care tạo dựng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm chuyên
môn và đổi mới liên tục. Theo đó , trọng tâm của nỗ lực
nghiên cứu và phát triển của chúng ta là duy trì lợi thế
công nghệ và y tế cần thiết để tạo ra các sản phẩm
sáng tạo và phương pháp điều trị tăng cường. Nhân
viên của chúng ta đoàn kết trong cam kết cung cấp sản
phẩm và dịch vụ chất lượng cao và đem đến các hoạt
động y tế và chuyên môn bền vững tối ưu để chăm sóc
bệnh nhân. Chúng ta cam kết sự trung thực, tính chính
trực, sự tôn trọng và phẩm giá trong các mối quan hệ
cộng tác và kinh doanh với các nhân viên và các đối tác
kinh doanh của mình.

Trọng tâm chính của chúng ta là tạo ra một tương lai
tươi sáng cho bệnh nhân lọc máu trên toàn thế giới mỗi
ngày. Bệnh nhân mắc bệnh thận giờ đây có thể vững tin
hơn rất nhiều khi nhìn về tương lai nhờ các công nghệ
và các khái niệm điều trị đổi mới của chúng ta. Chúng ta
mang tương lai đến với họ, cho họ cuộc sống chất lượng
nhất có thể. Chúng ta sử dụng nhu cầu gia tăng về các
phương pháp lọc máu hiện đại làm lợi thế và nỗ lực
liên tục để nâng cao tốc độ tăng trưởng của Fresenius
Medical Care. Cùng với các nhân viên của mình, chúng
ta tập trung vào việc theo đuổi các chiến lược cho phép
chúng ta giữ vững vị thế dẫn đầu về công nghệ của
mình. Là một công ty theo mô hình liên kết dọc, chúng
ta cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho toàn bộ chuỗi
giá trị về lọc máu. Các tiêu chuẩn y tế cao nhất là điểm
chuẩn của chúng ta. Đây là cam kết của chúng ta đối với
các bệnh nhân, các đối tác trong hệ thống y tế và các
nhà đầu tư của mình, những người tin tưởng vào hiệu
quả công việc đáng tin cậy và tương lai của Fresenius
Medical Care.

Giá Trị Cốt Lõi Của Chúng Ta
Chất Lượng, Sự Trung Thực và Tính Chính Trực
Đổi Mới và Cải Tiến
Tôn trọng và Phẩm giá

I. Chương Trình Tuân Thủ Của
Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (hoặc “Công ty”) đã xây dựng
một chương trình tuân thủ để hỗ trợ bạn trong việc
tìm hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, đạo đức và
quản lý của bạn. Tuân thủ là trách nhiệm của mọi người
và việc tiếp tục làm việc hoặc cộng tác với Fresenius
Medical Care phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ các
nguyên tắc trong bộ Quy tắc này và các hướng dẫn và
chính sách liên quan của Fresenius Medical Care. Dưới
đây là một số nguồn lực trong Fresenius Medical Care
và các chương trình tuân thủ có sẵn cho bạn:

8

i các hướng dẫn, chính sách liên quan đến ứng xử
kinh doanh đúng đắn;
ii đào tạo tuân thủ;
iii các cơ hội nêu lên các vấn đề về tuân thủ trên cơ sở
bảo mật; và
iv kiểm tra để giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn
pháp lý và của Công ty.

II. Tính Khả Thi Của Quy Tắc Đạo
Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh
Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh của
Fresenius Medical Care (“Quy tắc”) được áp dụng trên
toàn cầu với mỗi cán bộ, giám đốc, nhân viên, lao động
theo hợp đồng và đại lý của Fresenius Medical Care và
những chi nhánh phần lớn thuộc sở hữu hoặc kiểm soát
trực tiếp và gián tiếp của công ty, hoạt động tại bất kỳ
đâu trên thế giới. Quy tắc này không phải là một hợp
đồng lao động.
Quy tắc này có thể không bao gồm tất cả các tình huống
hoặc tất cả các điều luật và quy định được áp dụng. Nếu
pháp luật địa phương mâu thuẫn với Quy tắc của chúng
ta, chúng ta sẽ tuân thủ pháp luật địa phương. Trong tất
cả các trường hợp khác, Quy tắc này áp dụng đối với
các hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ, nếu phong
tục địa phương cho phép một điều gì đó mà Quy tắc này
nghiêm cấm, bạn phải tuân thủ Quy tắc này và không
tham gia vào hoạt động này. Nếu có thắc mắc, hãy yêu
cầu được trợ giúp.
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III. Kỳ Vọng Của Chúng Tôi
và Trách Nhiệm Của Bạn
BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM:
i hành động với tính chính trực và bảo vệ danh tiếng
của chúng ta;
ii đọc, hiểu và hành động phù hợp với Quy tắc
này, các hướng dẫn và chính sách của Fresenius
Medical Care và tất cả các nghĩa vụ pháp lý và
quy định áp dụng cho các nhiệm vụ của bạn; thực
hiện các bước để ngăn chặn hành vi vi phạm và
giải quyết bất kỳ nghi ngờ nào của bạn về một hoạt
động kinh doanh bằng cách sử dụng các nguồn lực
được mô tả trong Quy tắc này;
iii báo cáo bất kỳ hành vi thực tế hoặc khả nghi nào
vi phạm pháp luật hoặc các quy tắc, hướng dẫn và
chính sách của Fresenius Medical Care. Trong hầu
hết các trường hợp, việc bắt đầu với người giám sát
của bạn là một ý tưởng tốt, nhưng bạn cũng có thể
liên hệ với Cán bộ tuân thủ Địa Phương hoặc Khu
Vực của bạn hoặc Phòng Tuân Công Ty; báo cáo có
thể được thực hiện ẩn danh thông qua Đường Dây
Hành Động Tuân Thủ của bạn nếu cần thiết hoặc
mong muốn, mặc dù bạn được khuyến khích nhận
diện bản thân để tạo điều kiện cho việc trao đổi
thông tin; và
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iv hợp tác với các cuộc điều tra và các thủ tục
kiểm tra/giám sát để đo lường việc tuân thủ của
Fresenius Medical Care đối với bộ Quy tắc này, các
hướng dẫn và chính sách cũng như tuân thủ bất kỳ
biện pháp khắc phục nào được thực hiện sau đó.
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TRONG VAI TRÒ MỘT QUẢN LÝ HOẶC GIÁM SÁT, BẠN CŨNG CHỊU TRÁCH NHIỆM:
i tạo ra một nền văn hóa tuân thủ tại nơi làm việc của
chúng ta và làm gương bằng cách hành động với
các tiêu chuẩn đạo đức cao;
ii thực hiện và xác nhận rằng người báo cáo cho bạn
hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn được nêu trong Quy
tắc này;
iii thiết lập mục tiêu và kỳ vọng hiệu quả công việc
phù hợp với Quy tắc này, các hướng dẫn và chính
sách của Fresenius Medical Care, cũng như nghĩa
vụ pháp lý;
iv đưa ra hành động khắc phục phù hợp khi Quy tắc
này hoặc các hướng dẫn hoặc chính sách của
Fresenius Medical Care không được tuân thủ;
v thúc đẩy một môi trường nêu lên các thắc mắc và
giải quyết các vấn đề về tuân thủ mà bạn biết, bao
gồm tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo được mô tả ở
trên; và

vi đảm bảo không dung thứ các hành vi trả đũa chống
lại bất kỳ người nào có thiện chí báo cáo một hành
vi bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, Quy tắc này hay
hướng dẫn hoặc chính sách của Fresenius Medical
Care.
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IV. Tài Liệu Tuân Thủ

Tài Liệu Tuân Thủ cung cấp cho bạn thông tin mà bạn
cần để thực hiện nhiệm vụ của bạn theo cách hợp pháp
và có đạo đức. Tài liệu tuân thủ của chúng ta bao gồm
những điều sau:

i Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh Doanh
Quy tắc này đề cập đến các khái niệm về tuân thủ
và các tiêu chuẩn chung và đưa ra các ý chính về
hành vi chấp nhận được.
ii Hướng dẫn và Chính sách
Fresenius Medical Care đã phát triển các hướng
dẫn và chính sách để cung cấp chỉ dẫn cụ thể về
cách thức công việc của bạn tuân thủ các nguyên
tắc chung được mô tả trong Quy tắc này. Các hướng
dẫn và chính sách được điều chỉnh theo các hoạt
động cụ thể của mỗi quốc gia và phù hợp với luật
pháp địa phương của quốc gia của bạn.

Đặt Câu Hỏi, Nêu Lên Quan Ngại và Báo Cáo Hành
Động Không Phù Hợp
Fresenius Medical Care hy vọng có một cuộc thảo luận
cởi mở về các vấn đề tuân thủ. Thông thường, đặt câu
hỏi là cách tốt nhất để xác định liệu một hành động có
phù hợp hay không và để đảm bảo tuân thủ pháp luật
được áp dụng hoặc các hướng dẫn và chính sách của
Fresenius Medical Care.

Nếu bạn không chắc chắn liệu một hành động được đề
xuất có phù hợp hay không, hãy dừng lại cho đến khi
bạn đã hỏi và xác nhận rằng bạn có thể tiến hành.
Để ngăn chặn hành vi sai trái vĩnh viễn và trên toàn
công ty, bạn phải báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà bạn
cho là bất hợp pháp hoặc không phù hợp với các hướng
dẫn hoặc chính sách của Fresenius Medical Care, bằng
cách sử dụng quy trình được nêu trong Quy tắc này.

Cách Thức Sử Dụng Nguồn Lực Tuân Thủ
Khi bạn có nghi ngờ về những gì cần làm hoặc một hành
động có phù hợp hay không, hãy làm theo quy trình sau:
i Xem lại các Tài Liệu về Tuân Thủ – bộ Quy Tắc
này và các hướng dẫn và chính sách của Fresenius
Medical Care.
ii Hỏi – giám sát trực tiếp của bạn hoặc quản lý khác.
iii Liên hệ – Cán Bộ Tuân Thủ Địa Phương hoặc Khu
Vực hoặc Phòng Tuân Thủ Công Ty.
iv Gọi điện – Đường Dây Hành Động Tuân Thủ của
bạn nếu bạn không thấy thoải mái sử dụng bất kỳ
nguồn lực nào ở trên hoặc muốn được ẩn danh.

Khi đi đưa ra các quyết định kinh doanh, hãy xem xét:
i Hành vi này có tăng cường các tiêu chuẩn cao về
tính chính trực trong kinh doanh hoặc liệu tôi có
nghi ngờ rằng hành vi này có hợp pháp hay không?
ii Hành vi này có phù hợp với Quy tắc này và các
hướng dẫn và chính sách được áp dụng của
Fresenius Medical Care không?
iii Hành vi này có trợ giúp hoặc làm hại đến danh tiếng
toàn cầu của Fresenius Medical Care hay không?
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V. Duy Trì Tuân Thủ

BỐN YẾU TỐ CỐT LÕI TRONG CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ GIÚP CHÚNG TA DUY TRÌ TÍNH TUÂN THỦ:

1 ĐÀO TẠO

2 HỖ TRỢ

Fresenius Medical Care cung cấp nhiều chương trình
đào tạo khác nhau để giúp bạn thực hiện công việc của
mình một cách phù hợp. Đào tạo chung của chúng ta
là bắt buộc cho tất cả các nhân viên và bao gồm các
yếu tố chính của Chương Trình Tuân Thủ của Fresenius
Medical Care. Đào tạo thảo luận về Quy tắc này và cung
cấp cho bạn thông tin về các điều luật và quy định áp
dụng đối với hoạt động kinh doanh của chúng ta và quốc
gia của bạn.

Phòng Tuân Thủ cung cấp hỗ trợ cho tất cả các bộ phận
của Fresenius Medical Care. Bạn nên sử dụng nguồn
lực này. Nếu bạn phải đối mặt với một tình huống có thể
làm phát sinh các mối quan ngại về tuân thủ, chúng tôi
khuyến khích bạn liên hệ với Phòng Tuân Thủ.

Nhiều chức năng trong Fresenius Medical Care (chẳng
hạn như bán hàng và tiếp thị, xuất hóa đơn và bồi hoàn,
v.v.) yêu cầu đào tạo chuyên môn bổ sung. Bạn sẽ được
thông báo nếu vị trí của bạn đòi hỏi phải được đào tạo
bổ sung.
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3 GIÁM SÁT, KIỂM TRA
VÀ ĐIỀU TRA

4 ĐƯỜNG DÂY HÀNH ĐỘNG TUÂN
THỦ

Fresenius Medical Care giám sát và kiểm tra các hoạt
động kinh doanh của mình để xác nhận rằng chúng ta
tuân thủ pháp luật cũng như các hướng dẫn và chính
sách của Công ty. Khi được báo về các hành vi vi phạm
tuân thủ tiềm ẩn, chúng ta sẽ thực hiện hành động phù
hợp để điều tra tất cả các báo cáo đó và để đảm bảo
rằng hoạt động kinh doanh của chúng ta được thực hiện
tuân thủ tất cả các điều luật được áp dụng.

Bạn có nhiều cách có sẵn để báo cáo hành vi thực tế
hoặc khả nghi sai trái, để làm tròn nghĩa vụ của bạn theo
Quy tắc này là báo cáo vi phạm tuân thủ tiềm ẩn cho
Fresenius Medical Care:

Chúng ta không ngừng cải thiện những nỗ lực tuân thủ
của mình. Nếu một sự cố về tuân thủ xảy ra mặc dù
chúng ta đều nỗ lực hết mình, chúng ta sẽ đánh giá lại
chính sách hoặc việc đào tạo của mình là kết quả của
các hoạt động này và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết
nào.

ii Nếu những chức năng tuân thủ này không giải quyết
vấn đề của bạn hoặc nếu bạn không thoải mái thảo
luận vấn đề tuân thủ của bạn với người giám sát của
mình hoặc người đại diện của Phòng Tuân Thủ, bạn
có thể liên hệ với Đường Dây Hành Động Tuân Thủ
theo cách công khai hoặc ẩn danh. Thông tin liên hệ
có thể được lấy từ Mạng Nội Bộ Công Ty và sẽ được
phổ biến bằng các phương tiện phù hợp khác.

i liên hệ với giám sát của bạn, Cán Bộ Tuân Thủ Địa
Phương hoặc Khu Vực hoặc Phòng Tuân Thủ Công
Ty;

VI. Kỳ Vọng Tuân Thủ / Hậu Quả Của
Việc Không Tuân Thủ
Bạn được kỳ vọng tuân thủ Quy tắc này cũng như các
hướng dẫn và chính sách của Fresenius Medical Care.
Việc bạn tuân thủ Quy tắc này cũng như các hướng
dẫn và chính sách áp dụng đối với công việc của bạn
sẽ được xem xét trong việc đánh giá hiệu quả công việc
hoặc thăng chức.
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Nếu bạn vi phạm pháp luật, Quy tắc này hoặc các
hướng dẫn hoặc chính sách của Fresenius Medical Care,
bạn sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật hoặc tuân theo hành
động khắc phục hậu quả hoặc các hậu quả pháp lý khác.
Biện pháp kỷ luật hoặc hành động khắc phục có thể bao
gồm tư vấn bằng lời nói, chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hành động phù hợp khác.

Nguyên Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Trong Kinh
Doanh Của Chúng Ta
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VII. Hoạt Động Kinh Doanh Của Chúng Ta

Thành công của chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ
phù hợp với bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên, các cơ quan
quản lý, chính phủ và nhà thanh toán tư nhân cũng như
khách hàng và nhà cung cấp. Fresenius Medical Care
cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế bền vững tối ưu
cho bệnh nhân của chúng ta (xem số 1 dưới đây) và các
sản phẩm sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quy định (xem số
2 dưới đây).
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1 CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
A. NGUYÊN TẮC CHUNG
Chăm sóc y tế phải phù hợp với chính sách của
Fresenius và yêu cầu của bác sĩ. Khi giao dịch với các
bệnh nhân, chúng tôi kỳ vọng bạn
i hành động có đạo đức, công bằng, lịch sự, thành
thạo và kịp thời;
ii chỉ đưa ra các tuyên bố về các dịch vụ của chúng
ta mà bạn biết là đúng hay có thông tin đầy đủ để
chứng minh;
iii mô tả trung thực tính chất và chất lượng dịch vụ, giá
cả, điều khoản hợp đồng và các thông tin khác của
chúng ta;
iv đối xử với tất cả các bệnh nhân bằng sự tôn trọng
và phẩm giá;
v tham gia cùng bệnh nhân và gia đình trong việc lên
kế hoạch điều trị bất kỳ khi nào phù hợp;
vi trả lời các câu hỏi của bệnh nhân và gia đình một
cách chính xác;
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vii thông báo cho thành viên của các cán bộ quản lý cơ
sở nếu bạn không thể trả lời câu hỏi của bệnh nhân
hoặc gia đình liên quan đến việc chăm sóc bệnh
nhân;
viii phản hồi và cố gắng giải quyết tất cả các mối quan
ngại và khiếu nại kịp thời và triệt để; và
ix phối hợp với các bác sĩ để đảm bảo rằng bệnh nhân
được thông báo về các lựa chọn điều trị có sẵn.

B. THÔNG TIN Y TẾ VỀ BỆNH NHÂN
Là một công ty chăm sóc sức khỏe, thông tin của bệnh
nhân hiện diện trên toàn tổ chức của chúng ta. Lập hồ
sơ, quản lý và truyền thông tin y tế cụ thể của bệnh
nhân phải được thực hiện phù hợp với quy tắc bảo vệ dữ
liệu/quyền riêng tư của địa phương, đặc biệt chú ý đến
các quy tắc địa phương liên quan đến việc nhận sự đồng
ý của bệnh nhân đối với việc chia sẻ thông tin y tế của
bệnh nhân. Bảo mật thông tin y tế cụ thể của bệnh nhân
là một nghĩa vụ quan trọng của tất cả các nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Không bao giờ được tiết lộ thông tin cụ thể về bệnh
nhân cho bất kỳ người nào không được ủy quyền, bên
trong hoặc bên ngoài Fresenius Medical Care, những
người không có quyền hợp pháp được biết thông tin này.
Chăm sóc cần được thực hiện theo nguyên tắc này khi
thông tin y tế cụ thể của bệnh nhân được chuyển qua
đường điện tử.

VII. Hoạt Động Kinh Doanh Của Chúng Ta
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C. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GÂY ẢNH HƯỞNG
KHÔNG PHÙ HỢP ĐẾN BỆNH NHÂN

D. TÔN TRỌNG MỐI QUAN HỆ GIỮA BÁC SĨ-BỆNH
NHÂN

Bạn KHÔNG ĐƯỢC cung cấp “những ưu đãi” không phù
hợp hoặc lợi ích khác để xúi giục bệnh nhân lựa chọn
phòng khám hoặc sản phẩm của Fresenius Medical
Care thay vì phòng khám hoặc sản phẩm của một đối
thủ cạnh tranh. “Những ưu đãi” không phù hợp như vậy
có thể bao gồm:

Chúng ta PHẢI tôn trọng tính chính trực trong mối quan
hệ giữa bác sĩ-bệnh nhân. Tránh can thiệp không phù
hợp vào việc hành nghề của bác sĩ, bao gồm việc cung
cấp những lợi ích không phù hợp hoặc xúi giục.

i bồi hoàn chi phí đi lại;
ii thường xuyên miễn trừ các khoản khấu trừ và đồng
bảo hiểm, mà chưa có quyết định cá nhân về việc
không có khả năng thanh toán;
iii chiết khấu đối với các sản phẩm khác;
iv lợi ích có giá trị tương tự; hoặc
v quà tặng hoặc xúi giục không phù hợp khác có thể
ảnh hưởng đến quyết định của bệnh nhân lựa chọn
một trong các phòng khám hoặc các sản phẩm của
chúng ta.

2 CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI
Chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm và dịch vụ
là cơ sở cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Các
quy định pháp luật cũng như quy định an toàn và chất
lượng nội bộ phải được thực hiện nghiêm túc. Bạn có
trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc này
trong phạm vi trách nhiệm của mình.
Sự an toàn của bệnh nhân là một ưu tiên. Cung cấp
sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cho các bệnh nhân
của chúng ta là trách nhiệm của tất cả mọi người trong
Fresenius Medical Care. Một phần quan trọng của việc
cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ là thu thập
và xem xét các tác dụng phụ và khiếu nại sản phẩm.
Fresenius Medical Care sử dụng thông tin này để đánh
giá sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Bạn cần phải
hiểu, làm quen với và tuân thủ chính sách của Fresenius
Medical Care về báo cáo về tác dụng phụ và khiếu nại
sản phẩm.

VIII. Tính Chính Trực Của Công Ty

1 CHỐNG THAM NHŨNG
A. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC
CHỐNG THAM NHŨNG
Là một công ty toàn cầu, chúng ta phải tuân thủ các
điều luật chống tham nhũng của nhiều khu vực tài phán,
bao gồm Đạo Luật Chống Tham Nhũng Tại Nước Ngoài
của Hoa Kỳ (“FCPA”), Đạo Luật Chống Hối Lộ Của
Vương Quốc Anh và Bộ Luật Hình Sự Đức và các điều
luật chống tham nhũng của mỗi quốc gia nơi chúng ta
hoạt động.
Tại Fresenius Medical Care, chúng ta không dung thứ
bất kỳ hình thức tham nhũng nào, cho dù liên quan đến
chuyên gia chăm sóc sức khỏe, quan chức chính phủ
hoặc bên tư nhân hoặc giao dịch liên quan đến việc
Fresenius Medical Care mua hoặc bán các mặt hàng
hoặc dịch vụ. Chúng tôi kỳ vọng bạn đưa ra quyết định
kinh doanh và tiến hành công việc của bạn, dựa trên giá
cả, chất lượng và dịch vụ.
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KHÔNG cung cấp, hứa, ủy quyền hoặc trao bất kỳ thứ
gì có giá trị (bao gồm bất kỳ đồ vật, dịch vụ, hoặc bất
kỳ thứ gì khác, dù theo hình thức lợi ích/ưu đãi cá nhân
hoặc hình thức khác) cho bất kỳ người nào, trực tiếp
hoặc gián tiếp thông qua bên thứ ba, để bảo đảm một lợi
thế không phù hợp hoặc có được hoặc duy trì hoạt động
kinh doanh. Tương tự như vậy, KHÔNG yêu cầu, đồng
ý nhận hoặc chấp nhận bất kỳ thứ gì có giá trị một cách
cá nhân hoặc cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào
khác, để bảo đảm một lợi thế hoặc ảnh hưởng không
phù hợp đến quyết định kinh doanh của bạn.
Hãy nhớ rằng ngay cả việc tạo ấn tượng về tham nhũng
cũng có thể gây tổn hại tới danh tiếng của chúng ta và
dẫn đến việc giám sát của chính phủ và do đó chúng ta
cố gắng tránh xảy ra hành động sai trái dù là rất nhỏ.
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B. VÍ DỤ CÁC DẠNG HÀNH VI BỊ CẤM
Sau đây là một số ví dụ về hành vi có thể được coi là
tham nhũng và do đó bị nghiêm cấm.
KHÔNG:
i trao hoặc chấp nhận bất kỳ thứ gì có giá trị khi tính
chất hoặc giá trị của lợi ích này không hợp lý và
phù hợp với thời điểm hoặc vị trí và hoàn cảnh của
người nhận. Việc trao hoặc nhận một lợi ích hoặc
bất kỳ thứ gì có giá trị là đặc biệt không phù hợp
khi:
a. không có một lý do kinh doanh rõ ràng hoặc nếu
lý do kinh doanh không nhiều như hoạt động phi
kinh doanh;
b. thường xuyên đến nỗi việc trao hoặc chấp nhận
có khả năng được cho là quá nhiều; hoặc
c. theo cách thức không minh bạch, đặc biệt là khi
một địa chỉ tư nhân, tài khoản ngân hàng hoặc tài
khoản email được sử dụng;

ii sử dụng một bên liên quan (một người thân hoặc
một cá nhân mà người nhận sống cùng) để trao
hoặc chấp nhận bất kỳ thứ gì có giá trị;
iii trao hoặc nhận bất kỳ thứ gì có giá trị với mục đích
và kỳ vọng nhận được hoặc trao một thứ gì đó để
đáp lại;
iv trao hoặc nhận bất kỳ thứ gì có giá trị có thể hạn
chế hoặc ảnh hưởng đến tính khách quan hoặc
quyền tự ý định đoạt của người nhận hoặc hoặc
của bạn, hoặc ảnh hưởng đến quá trình ra quyết
định của nhà tuyển dụng của người nhận (bao gồm
cả cơ quan chính phủ, bệnh viện hoặc bộ) hoặc
Fresenius Medical Care; hoặc
v cung cấp bất kỳ thứ gì có giá trị mà không được
ghi chép chính xác trong sổ sách và hồ sơ của
Fresenius Medical Care.

VIII. Tính Chính Trực Của Công Ty

C. FRESENIUS MEDICAL CARE TIẾN HÀNH KINH
DOANH MINH BẠCH
Tham nhũng thường xảy ra bí mật. Những người tham
gia vào các hoạt động tham nhũng có thể cố gắng ngụy
trang hành động của họ và hành động bí mật để che
giấu hành vi vi phạm. Một biện pháp hiệu quả để ngăn
chặn tham nhũng và để tránh xảy ra tham nhũng là tiến
hành kinh doanh một cách công khai và minh bạch.
Một trong những yếu tố cốt lõi của ứng xử kinh doanh
minh bạch là lưu hồ sơ phù hợp. Tránh thực hiện bất kỳ
thỏa thuận nào mà không có tài liệu bằng văn bản phù
hợp. Tài liệu bằng văn bản là đặc biệt quan trọng có
liên quan tới các quan chức chính phủ và các chuyên
gia chăm sóc sức khỏe, những người nắm giữ vị trí cho
phép họ ra quyết định hoặc gây ảnh hưởng đến việc
ra quyết định kinh doanh có tác động đến Fresenius
Medical Care. Nếu các cá nhân này cung cấp dịch vụ
cho Fresenius Medical Care, nhu cầu kinh doanh hợp
pháp đối với các dịch vụ, lý do tại sao các chuyên gia
chăm sóc sức khỏe hoặc quan chức chính phủ được lựa
chọn và các dịch vụ được thực hiện, phải luôn được ghi
chép một cách toàn diện bằng văn bản.
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Hành vi tham nhũng có thể được ngụy trang bằng việc
đối tác kinh doanh được trả thủ lao quá nhiều. Ví dụ,
một nhà phân phối có thể nhận được hoa hồng cao
bất hợp lý hoặc diễn giả tại hội nghị hoặc chuyên gia
tư vấn có thể nhận được thù lao quá nhiều cho dịch vụ
của họ. Chúng tôi kỳ vọng bạn không thực hiện bất kỳ
thỏa thuận nào thay mặt cho Fresenius Medical Care
nếu bạn có nghi ngờ về việc thù lao trả cho các đối tác
kinh doanh có hợp lý về mặt thương mại hay không. Thù
lao chúng ta trả cho bất kỳ đối tác kinh doanh nào phải
tương đương với giá trị thị trường.
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D. HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, HỘI NGHỊ
KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC
Chúng ta sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Fresenius
Medical Care khi hỗ trợ:
i việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm, thiết bị
y tế và cải tiến việc điều trị mang lại lợi ích chính
đáng cho Fresenius Medical Care;
ii sự tham gia của các bác sĩ, y tá, khách hàng và
nhân viên của họ trong các sự kiện của Fresenius
Medical Care hoặc các sự kiện của bên thứ ba thúc
đẩy kiến thức khoa học, tiến bộ y tế hoặc cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả; và
iii các sự kiện đào tạo và giáo dục bổ sung được tổ
chức bởi Fresenius Medical Care hoặc cơ sở y tế
hoặc các nhà tổ chức khác, chẳng hạn như hiệp hội
hoặc tổ chức bệnh nhân hoặc các nhân viên của
họ nhằm cải thiện kiến thức khoa học, tiến bộ y tế
hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả.

Trong khi các hoạt động có bản chất minh bạch này
phục vụ cho mục đích quan trọng, hoạt động không phù
hợp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, hội thảo
khoa học và giáo dục có thể gây hậu quả nghiêm trọng
cho bất kỳ ai có liên quan, cũng như Fresenius Medical
Care trong vai trò một công ty. Nếu bạn có bất kỳ nghi
ngờ nào, hãy tiếp cận với các nguồn lực tuân thủ của
bạn.
E. QUYÊN GÓP VÀ ĐÓNG GÓP
Tại Fresenius Medical Care, chúng ta cam kết là công
dân doanh nghiệp tốt và ủng hộ việc sử dụng các nguồn
lực của mình để nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe
và các mục đích từ thiện xứng đáng khác. Chúng ta thực
hiện quyên góp từ thiện cho các mục đích chính đáng,
đặc biệt là những mục đích nhằm mang lại lợi ích cho
bệnh nhân mắc bệnh thận. Chúng ta cũng có thể đóng
góp cho các tổ chức từ thiện hoặc tổ chức dân sự cung
cấp dịch vụ tại cộng đồng nơi Fresenius Medical Care
tiến hành kinh doanh. Chúng ta không thực hiện quyên
góp hoặc đóng góp để có được hoặc duy trì hoạt động
kinh doanh, hoặc để bảo đảm một lợi thế không phù hợp.
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Quyên góp và đóng góp luôn cần được phê duyệt trước.
Mọi quyên góp và đóng góp phải được thực hiện một
cách minh bạch. Mỗi quốc gia có một quy trình để xem
xét tất cả các quyên góp được đề xuất. Ngoài ra, hãy đặt
câu hỏi về bất kỳ vấn đề xung đột lợi ích hoặc tuân thủ
tiềm ẩn nào có thể phát sinh từ việc quyên góp từ thiện.

2 CHỐNG RỬA TIỀN
Rửa tiền được định nghĩa rộng là việc tham gia vào một
giao dịch với tài sản có nguồn gốc phạm tội, dàn xếp
một giao dịch để tránh bị phát hiện hành vi phạm tội
hoặc tham gia vào một giao dịch nhằm thúc đẩy hành vi
phạm tội.
Fresenius Medical Care cam kết tuân thủ tất cả các điều
luật, quy tắc và quy định chống rửa tiền được áp dụng.
Chúng ta thực hiện các bước cần thiết để tiến hành kinh
doanh với các đối tác kinh doanh có uy tín tham gia vào
các hoạt động kinh doanh hợp pháp với nguồn vốn từ
các nguồn hợp pháp.

3 LUẬT CẤM VẬN VÀ XỬ PHẠT
THƯƠNG MẠI
Luật và các quy định về cấm vận thương mại thường
nghiêm cấm các công ty nằm trong một quốc gia nhất
định tiến hành kinh doanh tại một quốc gia cụ thể khác.
Mặt khác, đôi khi một quốc gia xem các công ty hoạt
động trong khu vực tài phán của các công ty đó công
nhận lệnh cấm vận đưa ra bởi một quốc gia khác là trái
pháp luật. Các hoạt động quốc tế của Fresenius Medical
Care có thể dẫn đến các vấn đề tuân thủ lệnh trừng phạt
thương mại và các điều luật cấm vận thương mại được
áp dụng. Fresenius Medical Care giám sát các lệnh cấm
vận và trừng phạt và thực hiện các biện pháp kiểm soát
để đảm bảo chúng ta tuân thủ các lệnh này. Vui lòng
tham vấn Ban Pháp Chế khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào
liên quan đến việc áp dụng lệnh cấm vận hay trừng phạt.
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4 CẠNH TRANH CÔNG BẰNG
Fresenius Medical Care cung cấp các sản phẩm và dịch
vụ đổi mới với giá cả hợp lý. Chúng ta không tham gia
hoặc dung thứ hành vi chống cạnh tranh. Bạn không
được tìm kiếm lợi thế cạnh tranh cho Fresenius Medical
Care thông qua việc gian lận, che giấu, xuyên tạc các
dữ kiện trong tài liệu hoặc các phương tiện bất hợp
pháp. Fresenius Medical Care không bỏ qua hành vi
trộm cắp bí mật thương mại và thông tin mật. Bạn PHẢI
tránh sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào được cấp
bằng sáng chế, bản quyền, đặc quyền hoặc bảo mật.
Luật chống độc quyền và các điều luật khác quản lý
cạnh tranh tìm cách bảo vệ cạnh tranh bằng cách cấm
hành vi làm suy giảm cạnh tranh hoặc phân biệt giá vô
lý hoặc tạo ra các lực lượng giả khác trên thị trường.
Luật chống độc quyền và các điều luật khác quản lý
cạnh tranh tồn tại trong hầu hết tất cả các quốc gia và
áp dụng thực hiện tại tất cả các cấp của tổ chức. Nói
chung, luật chống độc quyền và các điều luật khác quản
lý cạnh tranh yêu cầu các công ty cạnh tranh trên cơ
sở cá nhân chứ không phải là tham gia với các công ty
khác trong các thỏa thuận để hạn chế cạnh tranh. Bất kỳ
hành động phối hợp, đàm phán hoặc thỏa thuận không
chính thức nào nhằm hạn chế cạnh tranh hoặc có thể có
tác dụng như vậy, đều bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, các công ty có vị trí rất vững chắc trên thị
trường có thể phải chịu sự giám sát bổ sung, đặc biệt là
nếu họ không phải đối mặt với cạnh tranh đáng kể trong
một thị trường nhất định. Bản thân vị trí vững chắc trên
thị trường là phù hợp, nhưng không được lạm dụng vị
thế thị trường này để loại trừ đối thủ cạnh tranh hoặc
khai thác khách hàng. Fresenius Medical Care không
khai thác lợi thế vị trí vững chắc trên thị trường một cách
không phù hợp trong bất kỳ thị trường nào liên quan.
Hậu quả của việc vi phạm các điều luật này là rất nặng
nề. Bạn cần phải đặc biệt cẩn trọng tại các cuộc họp
hiệp hội và hội chợ thương mại để tránh xảy ra hành vi
chống cạnh tranh. Nếu bạn thấy mình trong một cuộc
thảo luận đáng ngờ, hãy lên tiếng, kết thúc cuộc thảo
luận và thông báo ngay cho Ban Pháp Chế.
Vui lòng tham vấn Ban Pháp Chế khi bạn có bất kỳ
câu hỏi nào liên quan đến việc áp dụng luật chống độc
quyền và cạnh tranh.
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5 KHÁCH HÀNG, QUẢNG CÁO VÀ
KHUYẾN MÃI
Cách thức mà Fresenius Medical Care tiến hành hoạt
động kinh doanh và quảng bá sản phẩm và dịch vụ của
mình được quản lý chặt chẽ. Fresenius Medical Care đã
xây dựng các chính sách cụ thể để đảm bảo các hoạt
động kinh doanh, tiếp thị và các hoạt động quảng cáo
tuân thủ với các điều luật, quy tắc và quy định được áp
dụng. Tất cả các tài liệu quảng cáo về sản phẩm hoặc
dịch vụ của Fresenius Medical Care phải được xem xét
và phê duyệt thông qua quy trình phù hợp cho mỗi quốc
gia. Khi bạn đang thảo luận về các sản phẩm và dịch vụ
của chúng ta,

BẠN PHẢI:
i luôn trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn
khi mô tả sản phẩm và dịch vụ;
ii cung cấp một mô tả khách quan và công bằng về
các lợi ích và rủi ro;
iii chỉ đưa ra các tuyên bố được chứng minh bằng các
thông tin y tế phù hợp; và
iv đảm bảo rằng tất cả quảng cáo khuyến mãi phù
hợp với việc sử dụng sản phẩm được chính phủ của
quốc gia bạn phê duyệt và nội dung và cách thức
phổ biến các sản phẩm này tuân thủ các điều luật,
quy tắc và quy định được áp dụng.
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6 HỒ SƠ VÀ SỔ SÁCH CHÍNH XÁC
Tất cả các hồ sơ kinh doanh của Fresenius Medical Care
phải phản ánh chính xác bản chất thật sự và phạm vi
giao dịch hoặc chi tiêu. Mục đích của tất cả các giao
dịch của Fresenius Medical Care phải được ghi lại một
cách chính xác và kịp thời trong các tài khoản phù hợp.
Việc báo cáo tài sản, công nợ, doanh thu và chi phí của
Fresenius Medical Care cũng phải kịp thời và chính xác.
Chúng ta phải duy trì các biện pháp kiểm soát kế toán
nội bộ để đảm bảo rằng hồ sơ và kê khai tài chính là
chính xác.
Bạn phải duy trì tất cả hồ sơ giấy và điện tử phù hợp với
pháp luật được áp dụng về lưu trữ dữ liệu và các chính
sách của Fresenius Medical Care về quản lý hồ sơ, bao
gồm cả thời gian lưu trữ được áp dụng.

BẠN KHÔNG ĐƯỢC:
i tạo ra, gửi hoặc phê duyệt bất kỳ hồ sơ sai hoặc
không chính xác nào liên quan đến hoạt động kinh
doanh của Fresenius Medical Care, hoặc
ii cố gắng né tránh một chính sách hoặc biện pháp
kiểm soát kế toán hoặc tài chính của Fresenius
Medical Care.
Những nghiêm cấm này được áp dụng, ngay cả khi bạn
tin rằng hành vi của bạn cuối cùng sẽ đem lại lợi ích cho
Fresenius Medical Care.
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7 HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN HÓA
ĐƠN

8 PHẢN HỒI PHÙ HỢP VỚI YÊU
CẦU THÔNG TIN

Tất cả hoạt động thanh tóa hóa đơn cho các sản phẩm
và dịch vụ phải bảo đảm trung thực, chính xác và đầy
đủ. Thanh toán hóa đơn phải phù hợp với các yêu cầu
về pháp lý và hợp đồng được áp dụng. Chỉ gửi yêu cầu
thanh toán cho các dịch vụ đã được đặt hàng chính xác
và thực sự được cung cấp. Các hồ sơ phù hợp phải sẵn
có để làm bằng chứng chứng minh rằng tất cả dịch vụ
đều đáp ứng các tiêu chuẩn này, bao gồm tài liệu y tế
cần thiết tuân thủ các hướng dẫn và chính sách của
Công ty.

Chúng ta phản hồi một cách phù hợp với tất cả các kiểm
tra, đánh giá và điều tra của chính phủ. Nếu bạn phải
đối mặt với một yêu cầu của chính phủ không thuộc
phạm vi trách nhiệm của mình, hãy liên hệ ngay với
giám sát của bạn để được hướng dẫn. Vui lòng liên hệ
với Ban Pháp Chế ngay khi nhận được bất kỳ yêu cầu
bất thường nào từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc người
đại diện của cơ quan chính phủ, chẳng hạn như trát tòa,
lệnh và yêu cầu phỏng vấn.
Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc dữ liệu đang được che
dấu, thay đổi, làm sai lệch hoặc tiêu huỷ, bạn phải ngay
lập tức báo cáo Cán Bộ Tuân Thủ Địa Phương hoặc Khu
Vực của mình, Phòng Tuân Thủ Công Ty, Ban Pháp Chế,
hoặc thông qua Đường Dây Hành Động Tuân Thủ của
bạn.
Nếu bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào tiếp cận bạn
bên ngoài cơ sở của Fresenius Medical Care có liên
quan đến Fresenius Medical Care hoặc công việc hoặc
việc cộng tác của bạn với Fresenius Medical Care, bạn
phải thông báo ngay cho Luật Sư Trưởng chịu trách
nhiệm đối với khu vực của bạn, trừ khi cơ quan này
nghiêm cấm bạn trao đổi thông tin về việc cơ quan này
tiếp cận bạn theo pháp luật.
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9 TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI
TRUYỀN THÔNG
Trao đổi thông tin cởi mở và trung thực là một điều kiện
tiên quyết để duy trì sự tin tưởng của bệnh nhân, khách
hàng, cổ đông và các bên liên quan. Fresenius Medical
Care chỉ có thể đảm bảo trao đổi thông tin nhất quán,
cởi mở và trung thực nếu tuyên bố hoặc thông tin với
giới truyền thông được Ban Quan Hệ Công Chúng hoặc
Ban Quan Hệ Đầu Tư phê duyệt trước. Nếu bạn nhận
được một yêu cầu đối với bất kỳ thông tin nào liên quan
đến Fresenius Medical Care từ giới truyền thông, hãy
chuyển yêu cầu này đến quản lý của cơ sở bạn.

10 BẢO MẬT DỮ LIỆU
Fresenius Medical Care chỉ thu thập, xử lý hoặc sử dụng
dữ liệu cá nhân của bệnh nhân, nhân viên, khách hàng,
nhà cung cấp và các cá nhân bị ảnh hưởng khác, trong
phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nếu cần thiết
cho hoạt động kinh doanh, mục đích y tế hoặc tuyển
dụng. Fresenius Medical Care xử lý dữ liệu cá nhân theo
cách bảo mật nghiêm ngặt và bảo vệ dữ liệu phù hợp
với pháp luật được áp dụng. Nhân viên của Fresenius
Medical Care cũng được kỳ vọng sẽ báo cáo kịp thời
những mất mát, đánh cắp hoặc hư hỏng đối với các thiết
bị thuộc sở hữu của công ty hoặc các thiết bị có chứa
thông tin của công ty.

11 HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ
Các quy trình trong các điều luật và quy định mới có
ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của
chúng ta là rất phức tạp và đa dạng. Fresenius Medical
Care sẽ tuân thủ pháp luật liên quan đến việc công
ty tham gia vào bất kỳ quy trình này. Các hoạt động
được Fresenius Medical Care điều phối là phù hợp và
Fresenius khuyến khích tham gia vào các hoạt động
do Fresenius tài trợ. Ngoài ra, điều quan trọng là hoạt
động chính trị cá nhân của bạn vẫn tách biệt với hoạt
động của Fresenius Medical Care. Đồng thời Fresenius
Medical Care không muốn can thiệp vào các hoạt động
chính trị riêng của bạn miễn là bạn
i đảm bảo rằng các hoạt động chính trị cá nhân của
bạn không phải và không liên quan đến công việc
hoặc việc cộng tác của bạn với Fresenius Medical
Care; và
ii Không sử dụng thời gian, tài sản, thiết bị của công
ty cho hoạt động chính trị cá nhân của bạn mà
không liên quan đến các hoạt động do Fresenius
Medical Care điều phối.
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1 XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Bạn được yêu cầu phải hành động vì lợi ích tốt nhất của
Fresenius Medical Care khi thực hiện công việc của bạn.
Bạn phải tránh xung đột lợi ích. Xung đột lợi ích tồn tại
khi lợi ích cá nhân của bạn ảnh hưởng hoặc có thể ảnh
hưởng đến lợi ích kinh doanh của Fresenius Medical
Care. Bạn được kỳ vọng thông báo cho người giám sát
của bạn về bất kỳ lợi ích cá nhân nào có thể gây ảnh
hưởng đến tính khách quan hay tính chuyên nghiệp của
bạn khi thực hiện công việc, cụ thể:
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i Nếu bạn muốn được tham gia vào một công việc
hoặc hoạt động kinh doanh thứ hai có liên quan đến
hoạt động kinh doanh của Fresenius Medical Care
hoặc liên quan đến bất kỳ nhà cung cấp hoặc khách
hàng nào của Fresenius Medical Care, bạn phải tiết
lộ kế hoạch của bạn và, trừ khi bị pháp luật cấm,
xin phê duyệt trước tại Phòng Nhân Sự của bạn.
ii Là một nhân viên trong vai trò tuyển dụng, người
giám sát hoặc trong ban quản lý, bạn không được
thuê hoặc giới thiệu hoạt động kinh doanh cho một
người thân, người phối ngẫu hoặc một người bạn
sống cùng, cũng không được tham gia vào quá
trình tuyển dụng hoặc giới thiệu hoạt động kinh
doanh cho bất kỳ người nào trong số này. Hỏi ý kiến
Phòng Nhân Sự của bạn để được hướng dẫn.
iii Lãi suất tài chính lớn hơn 1% của vốn cổ phần chưa
đến hạn thanh toán của khách hàng, đại lý, nhà
cung cấp hoặc đối thủ cạnh tranh phải được cấp
trên của bạn chấp thuận trước.
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2 SỬ DỤNG CÁC CƠ HỘI CỦA
CÔNG TY ĐỂ TƯ LỢI CHO BẢN
THÂN
Bất kỳ cơ hội kinh doanh nào mà bạn gặp khi thực hiện
công việc kinh doanh thay mặt cho Fresenius Medical
Care thuộc về công ty chứ không thuộc về bạn.
BẠN KHÔNG ĐƯỢC:
i sử dụng tài sản, thông tin của Fresenius Medical
Care hoặc vị trí của bạn tại Fresenius Medical Care
để có được một lợi ích hoặc lợi thế cá nhân hoặc
đem lại lợi ích hoặc lợi thế cho một bên thứ ba;
ii xây dựng một hoạt động kinh doanh cạnh tranh
hoặc hành động trong vai trò một đối thủ cạnh tranh
của Fresenius Medical Care hoặc thành lập doanh
nghiệp của riêng bạn để tận dụng lợi thế vị trí của
bạn ở Fresenius Medical Care; hoặc
iii theo đuổi bất kỳ cơ hội kinh doanh hoặc liên doanh
nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sẽ dẫn
đến việc bạn cạnh tranh với Fresenius Medical Care
hoặc sẽ giúp bạn hoặc một bên thứ ba tận dụng
một cơ hội kinh doanh thuộc về Fresenius Medical
Care.

3 GIAO DỊCH NỘI GIÁN
Chứng khoán của Fresenius Medical Care được giao
dịch trên hai sàn. Luật chứng khoán áp dụng với
Fresenius Medical Care xem bất kỳ ai nắm thông tin nội
bộ về một công ty thực hiện giao dịch chứng khoán của
công ty đó là trái pháp luật. “Thông Tin Nội Bộ” là thông
tin không thường được phổ biến cho công chúng và,
nếu biết được, sẽ được xem là có ảnh hưởng đến quyết
định đầu tư hoặc có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng
khoán của công ty (lên hoặc xuống) một cách hợp lý. Ví
dụ về thông tin nội bộ bao gồm:
i các thương vụ mua lại hoặc sáp nhập quan trọng/
mang tính chiến lược được lên kế hoạch; công ty
con phái sinh; mua hoặc bán tài sản quan trọng;
ii bắt đầu, kết thúc hoặc chấm dứt hợp đồng với
khách hàng và nhà cung cấp;
iii rủi ro vỡ nợ;
iv dự báo đi chệch đáng kể so với kết quả tài chính
trong quá khứ hoặc kỳ vọng của thị trường;
v khách hàng vay lớn không trả nợ đúng hạn;
vi thay đổi được lên kế hoạch trong ban quản lý hoặc
hội đồng giám sát;
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vii phát triển sản phẩm mới;
viii sản phẩm quan trọng hoặc trách nhiệm pháp lý về
môi trường; tố tụng quan trọng; các biện pháp tái cơ
cấu có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh
doanh trong tương lai; và
ix thay đổi trong ban quản lý cấp cao hoặc thành viên
hội đồng quản trị.
Trong công việc hàng ngày của bạn tại hoặc thay mặt
cho Fresenius Medical Care, bạn có thể biết được các
thông tin quan trọng không được công khai liên quan
đến công ty hoặc thậm chí một trong những đối tác kinh
doanh được niêm yết đại chúng của công ty. Bạn có thể
biết về thông tin nội bộ thông qua vị trí của bạn hoặc
đơn giản chỉ bằng cách xem một tài liệu trên bàn làm
việc của đồng nghiệp hoặc tình cờ nghe được một cuộc
trò chuyện trong văn phòng. Việc sử dụng thông tin đó
cho lợi ích tài chính của bạn hoặc chuyển thông tin đó
cho người khác vì lợi ích tài chính của họ (và do vậy
có khả năng là của bạn,), bị nghiêm cấm và là bất hợp
pháp.
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Nếu bạn biết được thông tin nội bộ về Fresenius Medical
Care hoặc một trong các đối tác kinh doanh của chúng
ta, bạn không được chuyển thông tin đó cho bất kỳ ai
bên ngoài công ty (hoặc thậm chí bên trong công ty) trừ
khi nó có liên quan trực tiếp đến và cần thiết cho việc
thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp pháp của công
ty và phù hợp với chính sách của Fresenius Medical
Care.
Ngoài ra, nếu bạn biết được bất kỳ thông tin nội bộ nào,
bạn không được mua hoặc bán chứng khoán của công
ty đó, bao gồm gián tiếp thông qua một người bạn của
thành viên trong gia đình hoặc đề nghị người khác mua
hoặc bán chứng khoán đó. Chỉ khi các thông tin nội bộ
đã được công bố và phổ biến rộng rãi, chẳng hạn như
thông qua lưu ký công khai, các giao dịch có thể được
xem xét. Liên hệ với Ban Pháp Chế Công Ty nếu bạn có
câu hỏi về vấn đề này.
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Fresenius Medical Care hướng đến duy trì một môi
trường làm việc an toàn, đảm bảo, hiệu quả, tôn trọng
và không phân biệt đối xử đánh giá cao sự đóng góp
của tất cả những người có liên quan đến hoạt động kinh
doanh của chúng ta. Fresenius Medical Care hướng
đến cung cấp một môi trường làm việc không có tất cả
các hình thức phân biệt đối xử, bao gồm quấy rối bằng
lời nói hoặc hành động hoặc đe dọa từ người giám
sát, đồng nghiệp, nhà cung cấp, cố vấn, khách thăm
hay khách hàng của Fresenius Medical Care. Chúng ta
không dung thứ việc quấy rối hoặc đe dọa dưới bất kỳ
hình thức nào. Chúng ta không dung thứ hành vi bạo
lực hoặc lạm dụng, bao gồm cả lạm dụng bằng lời nói
hoặc hành động do bất kỳ nhân viên, bệnh nhân, người
tiêu dùng, khách hàng hoặc khách thăm thực hiện trong
quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh của Fresenius
Medical Care.

1 BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Fresenius Medical Care xem việc bảo vệ nhân viên là
ưu tiên hàng đầu. Fresenius Medical Care lên án việc sử
dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em mang tính
bóc lột. Chúng ta sẽ không dung thứ bất kỳ hành vi nào
của nhà cung cấp vi phạm các nguyên tắc này.

2 CHÍNH SÁCH KHÔNG TRẢ ĐŨA
Bạn KHÔNG ĐƯỢC quấy rối hoặc trả đũa một nhân
viên hoặc cá nhân khác là người báo cáo hoặc định báo
cáo vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm pháp luật, Quy Tắc
này hoặc các hướng dẫn hoặc chính sách của Fresenius
Medical Care. Nếu bạn tin rằng bạn bị đe dọa hoặc
trả thù vì báo cáo hoặc định báo cáo hành vi vi phạm
thực tế hoặc tiềm ẩn, hãy báo cáo vấn đề này cho Cán
Bộ Tuân Thủ Địa Phương hoặc Khu Vực của bạn hoặc
Phòng Tuân Thủ Công Ty, Phòng Nhân sự địa phương
hoặc Đường Dây Hành Động Tuân Thủ của bạn.

3 MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ
AN TOÀN
Chúng ta hướng đến cung cấp một nơi làm việc an toàn,
lành mạnh và hiệu quả cho nhân viên và các đối tác
kinh doanh đã hỗ trợ chúng ta trong các hoạt động kinh
doanh của mình. Chúng tôi hy vọng bạn thực hiện tất
cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh thương
tích hoặc tổn hại cho bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc
bất kỳ người nào khác. Điều quan trọng là bạn phải
thông báo cho người giám sát của mình về bất kỳ điều
kiện làm việc và hoạt động không an toàn nào hoặc
thương tích.
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4 KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

vi tình trạng hôn nhân,

Fresenius Medical Care không cho phép phân biệt đối
xử trong tuyển dụng hoặc tại nơi làm việc dựa trên:

vii tư cách công dân,

i giới tính (bao gồm cả chuyển đổi giới tính),
ii chủng tộc, nguồn gốc dân tộc hoặc màu da,
iii quốc tịch hoặc nguồn gốc quốc gia,
iv tôn giáo hoặc tín ngưỡng,
v tuổi,

Xem các chính sách được áp dụng để có
thông tin chi tiết.

viii khuyết tật,
ix khuynh hướng tình dục,
x tư cách cựu chiến binh; hoặc
xi bất kỳ việc phân biệt đối xử bất hợp pháp nào khác.
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5 RƯỢU VÀ CÁC CHẤT BẤT HỢP
PHÁP

6 CẤP PHÉP, CHỨNG NHẬN VÀ
CÁC GIẤY PHÉP KHÁC

Sử dụng rượu và các chất bất hợp pháp gây nguy hiểm
cho sức khỏe và sự an toàn của bạn cũng như sức khỏe
và sự an toàn của bệnh nhân, khách hàng và đồng nghiệp.
Nghiêm cấm làm việc khi đang chịu ảnh hưởng của các
chất này. Nếu bạn nghi ngờ rằng một đồng nghiệp say
rượu hoặc chịu ảnh hưởng của rượu hoặc các chất bất
hợp pháp, hoặc đang sử dụng sai thuốc kê theo toa, bạn
phải báo cáo sự việc cho cấp trên.

Thông thường các nhiệm vụ tại Fresenius Medical Care
yêu cầu bạn phải có giấy phép (ví dụ như giấy phép điều
dưỡng), chứng nhận (ví dụ như chứng nhận kỹ thuật viên
lọc máu) hoặc giấy tờ chuyên môn khác. Bạn có trách
nhiệm duy trì tất cả giấy chứng nhận được yêu cầu để
thực hiện công việc của bạn. Bạn phải báo cáo với giám
sát của mình nếu bất kỳ giấy chứng nhận cần thiết nào bị
hết hạn hoặc bị thu hồi.
Ở một số nước, các cơ quan chính phủ có thể loại trừ một
số cá nhân nhất định tham gia vào các hoạt động chăm
sóc sức khỏe. Nếu bạn được thông báo rằng bạn bị loại
trừ không được tham gia vào bất kỳ chương trình nào của
chính phủ, bạn phải thông báo cho giám sát của mình.
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1 BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG PHÙ
HỢP CƠ SỞ VÀ TÀI SẢN CỦA
FRESENIUS MEDICAL CARE
Cơ sở và tài sản của Fresenius Medical Care chỉ có thể
được sử dụng cho mục đích kinh doanh hợp pháp liên
quan đến Công ty. Cơ sở của Fresenius Medical Care
bao gồm:
i vật tư y tế;
ii thiết bị làm việc (ví dụ như máy tính, internet, email,
điện thoại di động), bao gồm cả việc sử dụng cá
nhân được chấp thuận theo các chính sách được áp
dụng của Fresenius Medical Care;
iii vật tư văn phòng, tài liệu và dịch vụ; và
iv tất cả các dạng hồ sơ và quỹ của Fresenius Medical
Care.
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Bạn không được có bất kỳ kỳ vọng nào về quyền riêng
tư khi sử dụng tài sản của Fresenius Medical Care tại
Hoa Kỳ hoặc quốc tế nếu phù hợp với pháp luật địa
phương được áp dụng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo
rằng tài sản của Fresenius Medical Care không bị lạm
dụng, lãng phí, hư hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp. Trừ
khi được phép làm như vậy, bạn không được lấy hoặc sử
dụng tài sản hoặc thông tin của Fresenius Medical Care
cho lợi ích cá nhân của bạn. Bạn không được cung cấp
cho các bên thứ ba bất kỳ tài sản nào của Fresenius
Medical Care, trừ khi bạn được phép làm như vậy trong
một giao dịch kinh doanh hợp pháp.
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2 BẢO MẬT, THÔNG TIN ĐỘC
QUYỀN VÀ AN NINH CNTT
Tất cả các tài liệu và tất cả các thông tin về hoạt động
nội bộ của Fresenius Medical Care phải được bảo mật.
Thông tin bảo mật bao gồm tất cả các thông tin về chiến
lược, tài chính và kỹ thuật hoặc kinh doanh không được
công khai của Fresenius Medical Care, cũng như tất cả
các bí mật kinh doanh và thương mại của các đối tác
kinh doanh tại Fresenius Medical Care.
BẠN KHÔNG ĐƯỢC:
i nói chuyện với bên thứ ba về các dự án, chi tiết kỹ
thuật hoặc thông tin bí mật khác hoặc cấp cho họ
quyền tiếp cận thông tin như vậy theo bất kỳ cách
nào khác;
ii Lan truyền bí mật thương mại hoặc bí mật của công
ty về đối tác kinh doanh của chúng ta;

iii tiến hành ghi chép lại hoặc sao chép dữ liệu cho
các mục đích khác ngoài mục đích hoạt động; hoặc
iv truy cập thông tin không liên quan đến hoạt động
của mình.
BẠN PHẢI:
i cẩn trọng khi xử lý thông tin bảo mật, đặc biệt là khi
ở những nơi công cộng như tàu, xe buýt, máy bay,
v.v.;
ii thực hiện các bước để bảo vệ máy tính của bạn
hoặc thiết bị điện tử khác tránh việc sử dụng trái
phép, truy cập hoặc sửa đổi phần mềm; duy trì tính
bảo mật của thư từ bưu chính và viễn thông; và
iii đặc biệt chú ý đến các khía cạnh bảo mật CNTT,
chẳng hạn như bảo vệ dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

XI. Tài sản Của Fresenius Medical Care

Những nghĩa vụ này áp dụng trong thời gian làm việc
và ngoài giờ làm việc, dù thông tin có được chỉ định cụ
thể là “bảo mật” hoặc “hạn chế” hay không. Nghĩa vụ
bảo mật của bạn vẫn có giá trị ngay cả khi bạn chấm
dứt làm việc với Fresenius Medical Care trừ trường hợp
được quy định khác theo pháp luật được áp dụng.

3 TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Truyền thông xã hội đóng một vai trò quan trọng trong
hoạt động kinh doanh ngày nay và tầm quan trọng của
nó đang ngày càng gia tăng. “Truyền thông xã hội” là
các phương thức tương tác giữa mọi người qua đó mọi
người tạo ra, chia sẻ, trao đổi và bình luận về nội dung
giữa họ trong cộng đồng ảo và các mạng lưới. Phương
tiện truyền thông xã hội bao gồm các mạng xã hội (như
Twitter, Facebook, LinkedIn), blog, wiki và các trang web
video trực tuyến (ví dụ YouTube).
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KHÔNG:
i làm mất uy tín của Fresenius Medical Care;
ii sử dụng truyền thông xã hội cho bất kỳ hoạt động y
tế hoặc bệnh nhân nào nếu không được cung cấp
bởi hoặc được Fresenius Medical Care ủy quyền cụ
thể để thực hiện hoạt động kinh doanh;
iii sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cho hoạt
động kinh doanh (ví dụ cho các hoạt động tuyển
dụng hoặc quan hệ công chúng) mà không có sự
chấp thuận trước của giám sát hoặc quản lý của
bạn; hoặc
iv tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến bệnh nhân.
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BẠN PHẢI:
i trung thực, chính xác và tôn trọng khi sử dụng
truyền thông xã hội;
ii bày tỏ ý kiến cá nhân và bình luận trực tuyến của
riêng bạn bằng cách sử dụng tên riêng của bạn,
không phải tên của Fresenius Medical Care hoặc
bất kỳ thông tin định danh nào của công ty, như
email hoặc địa chỉ gửi thư của Fresenius Medical
Care, trừ khi được ủy quyền làm như vậy; và
iii hãy nhớ rằng thông tin đăng tải, cả về cá nhân và
chuyên môn, cuối cùng có thể có liên quan đến
Fresenius Medical Care, ngay cả khi mối liên hệ
giữa bạn với Fresenius Medical Care không được
tiết lộ.

4 SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Sở hữu trí tuệ là cần thiết cho sự thành công về kinh
tế của chúng ta và sự thành công của các đối tác kinh
doanh và khách hàng của chúng ta. Bạn phải bảo vệ sở
hữu trí tuệ của chúng ta, bao gồm bất kỳ bằng sáng chế,
thương hiệu, bản quyền, bí mật thương mại, kiến thức
hoặc bí quyết kỹ thuật và khoa học và chuyên môn được
phát triển trong quá trình hoạt động kinh doanh của
chúng ta.
Chúng tôi hy vọng bạn cũng tôn trọng sở hữu trí tuệ của
người khác. Nếu bạn sao chép hoặc chiếm dụng sở hữu
trí tuệ của người khác mà không được phép, bạn và
Fresenius Medical Care có thể phải chịu một khoản tiền
phạt đáng kể và các hình phạt hình sự.

Thông tin liên hệ

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