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Кодекс за поведение   Нашите ценности и стандарти

Основата на успеха ни

Четвърто издание
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Нашата компания

От самото начало историята на MSD се ръководи от вярата, че постъпваме правилно. Джордж Мерк 
подчерта този определящ принцип през 1950 г., когато каза:  „Опитваме се никога да не забравяме, че 
медицината е за хората“. Докато продължаваме да изграждаме нашето значимо наследство от иновациите 
в нашите лаборатории, за да се създаде устойчива положителна възвръщаемост на инвестициите ни, едно 
нещо, което няма да се промени, е нашият ангажимент към непоколебима етика и почтеност.

Въпреки че говорим много езици и представляваме много култури, ние сме обединени от нашия стремеж 
да доставяме революционни лекарства с честност и почтеност. Нашите ценности и стандарти са това, което 
ни прави MSD. Те са основата на успеха ни.

„Опитваме се никога 
да не забравяме, че 
медицината е за 
хората. Тя не е за 
печалба. Ползите идват 
впоследствие и ако добре 
сме запомнили това, 
тяхната поява е сигурна.“— Джордж В. Мерк, 1950 г.
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Нашата визия
Да променяме към по-добро живота на хората в глобален мащаб чрез нашите 
иновативни лекарства, ваксини и продукти за грижа за животните. Ние сме се 
отдали на това да бъдем водеща биофармацевтична компания, занимаваща се 
интензивно с научни изследвания, и сме се посветили на това да предоставяме 
водещи иновации и решения днес и в бъдеще.

Нашата мисия
Да откриваме, разработваме и предлагаме 
иновативни продукти и услуги, които спасяват  
и подобряват живота на хората по целия свят. 

Това, което правим, има значение 

„В нашия стремеж да създаваме 
лекарства и ваксини, които спасяват 
и подобряват живота на хората, 
същността ни е въплътена в нашите 
ценности и стандарти. Те имат и ще 
имат основно значение за нашия успех 
– сега и в бъдеще.“

— Кенет Фрейзиър  
Председател и главен изпълнителен директор
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Нашите акционери
Нашите акционери ни се доверяват с трудно спечелените 
си пари. В замяна на това очакват добро корпоративно 
управление, честна, точна и навременна информация 
за ефективността, и ясни оповестявания на всички 
обществени доклади и съобщения.  

Нашите доставчици и дистрибутори
Без доверие, бизнес отношенията са толкова силни 
колкото последната сделка. Ние ценим нашите доставчици 
и работим, за да се отнасяме с тях винаги честно, коректно 
и с уважение. Ние на свой ред очакваме от тях да споделят 
ценности и стандарти, които съответстват на нашите 
собствени.  

Нашите общности и обществото
Нашите общности са нашите съседи, а те имат доверие в 
нас, че сме добри корпоративни граждани. Ние с гордост 
поддържаме множество социални и здравни програми, 
както и такива за устойчивост на околната среда. Ние 
спазваме всички закони, правила и наредби, които се 
отнасят до нашия бизнес.

Нашите пациенти и клиенти
Нашите продукти се докосват до живота на хората всеки 
ден. Ние гледаме на това като привилегия и работим 
неуморно, за да определим най-важните нужди на нашите 
клиенти и пациенти. Ние посвещаваме нашите средства на 
това да отговаряме на тези нужди и да печелим доверието 
им всеки ден.  

Нашите служители
Знанията, въображението и уменията на нашите  
служители управляват нашите иновации. Като работодател, 
ние се стремим да създадем среда на работното място, 
която осигурява доверие, приобщаване и уважение,  
така че да можем да дадем воля на революционно  
мислене и изобретателност.

Ние сме ангажирани да следваме 
най-добрите интереси на нашите 
партньори – широкият спектър от 
хора и общности, чийто живот е 
докоснат от това, което правим.

Начинът, по който го правим, има значение
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Нашите ценности и стандарти ни обединяват

Пациентите на първо място
Всички ние сме отговорни за осигуряването на 
висококачествени продукти и услуги. Стремим се 
да подобряваме здравето и доброто състояние на 
хората и животните по целия свят и да разширяваме 
достъпа до нашите лекарства и ваксини. Всичките ни 
действия трябва да бъдат измервани спрямо нашата 
отговорност към тези, които използват или се 
нуждаят от нашите продукти. 

Иновации и високи 
научни постижения

Ние сме посветени на най-високо ниво на 
иновации и научни постижения. В нашите 

проучвания се ръководим от ангажираността си 
да подобряваме здравето и качеството на живот. 

Стремим се да определим и да отговорим на 
най-важните нужди на пациентите и клиентите 

чрез постоянни иновации. 

Етика и почтеност
За нас е изключително важно спазването на най-високите 

стандарти за етика и почтеност. Ние носим отговорност 
към нашите клиенти, към нашите конкуренти, към 
дистрибуторите и доставчиците, към акционерите 

и към общностите, които обслужваме по целия свят. 
При изпълнение на своите отговорности, не жертваме 

професионалните или етичните си задължения. 
Взаимодействията ни с всички групи на 

обществото трябва да бъдат прозрачни и да 
отразяват тези високи стандарти. 

Уважение към хората
Способността ни да постигаме 
съвършенство зависи от почтеността, 
знанията, въображението, уменията, 
разнообразието, безопасността и екипната 
работа на нашите служители. В този аспект, 
ние работим за създаване на среда на взаимно 
уважение, приобщаване и отговорност. Награждаваме 
ангажираността и добрата работа, и сме отзивчиви към 
нуждите на нашите служители и техните семейства.

СТАНДАРТИ
Политиките,  

които ни водят
Водят ни по осеяната с  

принципи пътека към това  
да бъдем компания, на която  

може да се има доверие

Те представляват самата същност на нашия характер като компания.  
Те са това, което ни прави компания, на която може да се доверите.  

Те ръководят нашите решения и действия.

Нашите ценности и стандарти са основополагащи за нашия успех.
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Нашите корпоративни политики са стандарти 
за поведение за ангажиране на заинтересовани 
страни. Ние използваме тези политики, за да 
изпълняваме решенията, с които се сблъскваме 
всеки ден. 

01 Безопасност на пациентите
Ние се стремим да се уверим, че потребителите и 
пациентите имат доверие в безопасността и ефикасността 
на нашите продукти.

02 Качество на продуктите
Нашите продукти са на разположение когато хората 
се нуждаят от тях и са с качество, на което те могат да 
се доверят.

03 Научноизследователска дейност
В научноизследователската си дейност ние се ръководим 
от ангажираността си да запазваме здравето на хората и 
животните, както и да подобряваме качеството на живота.

04 Ориентирани към клиентите, търговски  
и бизнес практики
Ние предоставяме точна и балансирана информация 
за нашите продукти и не се занимаваме с дейности, 
които неправомерно облагодетелстват или влияят на 
нашите клиенти.

05 Предотвратяване на подкупи и корупция
Ние не обещаваме, не предлагаме, не плащаме, не търсим 
и не приемаме неща, които имат стойност и биха повлияли 
неправомерно на решения или действия по отношение на 
нашия бизнес.

06 Възлагане на обществени поръчки и 
взаимоотношения с доставчици
Признавайки, че нашите доставчици играят важна роля  
в цялостния ни успех, ние установяваме взаимоотношения 
с тези, които предлагат най-добрата обща стойност  
и които споделят нашия ангажимент за качество, цена, 
доставка, обслужване, разнообразие, репутация и етични 
бизнес практики.

07 Анти-тръст и лоялна конкуренция
Ние се конкурираме агресивно, но честно, за да 
насърчаваме свободни пазари и избор на клиентите въз 
основа на качествата на нашите продукти и услуги, както и 
на нашата репутация по отношение на честност и лоялност. 

08 Глобална търговска политика
Ние действаме отговорно, за да продаваме стоки  
и услуги през границите, в съответствие с местните 
и международни търговски разпоредби, от които се 
ръководим при нашите действия.

09 Финансова почтеност
Като отговорни стопани, ние вярваме, че финансовата 
прозрачност и почтеност е от съществено значение за 
запазване на нашите активи, осигуряване на нашата мисия 
и бъдещи успехи, както и за насърчаване на доверието 
сред нашите партньори.

10 Конфликт на интереси
Ние признаваме и разкриваме ситуации, които могат да 
възникнат, за да компрометират нашата бизнес преценка 
или които могат да повлияят прекомерно на нашия бизнес, 
а когато е необходимо, ние осъществяваме контрол, за да 
намалим риска. 

11 Търговия с вътрешна информация
Ние не предприемаме действия, които подкопават 
доверието на инвеститорите, като споделяне на вътрешна 
информация, принадлежаща на MSD и бизнес партньорите 
и, или споделяне на „съвети“, които биха могли да повлияят 
несправедливо върху инвестиционните решения.

12 Оповестяване на информация за MSD
Ние сме ангажирани да бъдем открити и да осигуряваме 
подходяща прозрачност за начина, по който работим, така 
че да можем да поддържаме доверието и увереността на 
нашите акционери.

13 Управление и защита на информацията
Ние гарантираме и прилагаме високи етични стандарти  
при правилното събиране, използване, управление 
и защита на информация, свързана с интелектуална 
собственост на нашата компания, както и информация, 
поверена ни от други.

14 Зачитане на здравето и безопасността на 
околната среда 
Ние сме ангажирани с осигуряването на безопасно  
и здравословно работно място за нашите служители, 
намаляване на въздействието на нашите дейности върху 
околната среда, както и да си партнираме с доставчици, 
които споделят нашият ангажимент за управление на 
безопасността и околната среда.

15 Докладване и отговор на 
неправомерно поведение
Ние даваме възможност компанията да преодолее 
потенциалните нарушения и да защити репутацията си, 
като огласяваме, когато виждаме или подозираме нещо 
неправилно и няма да толерираме ответни мерки срещу 
някой, който проявява загриженост или предоставя 
информация във връзка с разследване. 

16 Управление на контролирани вещества
Ние подкрепяме използването на контролирани вещества 
за съответните медицински, научни и търговски цели, като 
същевременно поддържаме една затворена система на 
разпространение, която осигурява подходящи средства 
за контрол във връзка с придобиване, производство, 
транспорт, съхранение, употреба, разпространение  
и унищожаване на тези вещества.

17 Глобални човешки ресурси
Ние насърчаваме култура на взаимно уважение, 
достойнство и почтеност, с която можем да привлечем  
и развием изключително талантливи, ангажирани  
и разнообразни служители, имащи възможността да 
показват отлични резултати.

18 Грижа за животните и ползване
Ние се отнасяме към всички животни, за които се грижим 
по хуманен начин и ги използваме в научни изследвания 
само когато няма научно валидна алтернатива. 

19 Благотворителни помощи 
и доброволчество
Ние сме представители на положителната промяна при 
подобряване на глобалното здравеопазване, насърчаване 
на образованието и преодоляването на важни социални 
проблеми чрез благотворителни дарения и подкрепа на 
доброволчеството на служителите.

Нашите политики
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Нашите ценности и стандарти, както и политиките ни са насочени към много общи 
видове ситуации на работното място. Но те не могат да бъдат насочени към всяко 
възможно обстоятелство и не са заместител на добрата преценка.

Изразете мнението си 
Защитавайте спечелената репутация на 
компания, която работи почтено, и докладвайте 
за всяко поведение, което може да застраши тази 
репутация. 

Ако забележите или подозирате неправилна, 
неетична или незаконна дейност у служител, 
разговаряйте със своя ръководител, с друг 
служител на Дружеството (например от отдела 
за законосъобразност, от правния отдел или 
от отдела за човешки ресурси) или, когато е 
разрешено от закона, можете да повдигнете 
въпроса на msdethics.com и да споделите 
опасенията си поверително, без страх от ответни 
действия.

Когато сте изправени пред 
затруднение, тези въпроси могат 
да ви помогнат да решите какво 
трябва да направите.

Решения, базирани на ценности

Може ли моето поведение или решение 
да навреди на някой или нещо?

Моето поведение ще наруши ли 
доверието на клиенти, пациенти, 
акционери или други заинтересовани 
страни?

Готов ли съм да нося отговорност за това 
решение или действие, ако то се появи в 
медиите?

Знам ли със сигурност, че предложеното 
ми действие е в съответствие с буквата и 
духа на нашата фирмена политика, както 
и с действащите закони и разпоредби?

Запитайте се…

http://msdethics.com
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Това, което правим,  
има значение

Спасяваме и подобряваме животи 

Начинът, по който го правим,  
има значение
Непоколебима етика и почтеност


