קוד ההתנהלות
הבסיס להצלחה שלנו

מהדורה 4.2

הערכים והסטנדרטים שלנו

החברה שלנו
כבר בהתחלה ,מה שהנחה את  MSDהיה האמונה בעשיית הדבר הנכון .ג'ורג' מרק טבע עיקרון מכונן זה ב-,1950
באומרו "אנו משתדלים לזכור תמיד שהרפואה מיועדת עבור האנשים" .בעוד אנו ממשיכים להתבסס על מסורת
החדשנות החזקה שלנו במעבדותינו כדי להניב החזר חיובי בר קיימא על השקעתנו ,דבר אחד שלא ישתנה הוא
מחויבותנו לאתיקה וליושרה ללא פשרות.
למרות שאנו דוברים שפות רבות ומייצגים תרבויות רבות ,אנו מאוחדים ברצון שלנו לספק תרופות פורצות דרך
באופן הוגן וישר .הערכים והסטנדרטים שלנו הם שהופכים אותנו ל .MSD-הם הבסיס להצלחה שלנו.

"אנו משתדלים לזכור
תמיד שהרפואה היא
עבור האנשים .היא לא
נועדה לעשיית רווחים.
הרווחים יגיעו ,ואם נזכור
את זה ,הם לעולם לא
יפסיקו להגיע".
— ג'ורג' ו .מרק1950 ,
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מה שאנו עושים חשוב
מטרתנו
להשתמש בכוחו של מדע חדשני כדי להציל ולשפר חיים ברחבי העולם

" לאור מטרתנו להציל ולשפר
חיים ברחבי העולם ,הערכים
והסטנדרטים שלנו חיוניים
להצלחתנו .קוד ההתנהגות
והתרבות הארגונית שלנו קובעים
כיצד אנחנו נראים ,באיזה אופן
אנחנו מקבלים החלטות ובמה
אנחנו תומכים ,הן כחברה והן
כקהילה".
— Rob Davis
CEO and President
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האופן בו אנו עושים זאת חשוב
אנו מחויבים לקידום האינטרסים של בעלי
העניין שלנו — מגוון של אנשים וקהילות
המושפעים מפעילותנו.

המטופלים והלקוחות שלנו

בעלי המניות שלנו

בכל יום ,המוצרים שלנו משנים חיים .אנו רואים זאת כזכות,
ופועלים ללא לאות כדי לזהות את הצרכים הקריטיים ביותר
של לקוחותינו ומטופלינו .אנו מקדישים את משאבינו למציאת
מענה לאותם צרכים ולזכייה באמונם בכל יום מחדש.

בעלי המניות שלנו מפקידים בידינו את הכסף שהם הרוויחו
בעבודה קשה .בתמורה לכך ,הם מצפים לממשל תאגידי תקין,
ביצועים הוגנים ,מדויקים ובעיתוי מתאים ,לצד גילוי נאות בכל
הדוחות והדיווחים המפורסמים לציבור.

העובדים שלנו

הספקים והמפיצים שלנו

הידע ,הדמיון והמיומנויות של עובדינו הם המניעים את
החדשנות שלנו .כמעסיק ,אנו שואפים ליצור סביבת עבודה
המעודדת אמון ,הכלה וכבוד כדי שנוכל לעודד חשיבה פורצת
דרך וחדשנות.

ללא אמון ,חוזקם של יחסים עסקיים הם כחוזקה של העסקה
האחרונה .אנו מעריכים את הספקים שלנו ופועלים תמיד כדי
להתנהל מולם בהוגנות ,הגינות וכבוד .בתמורה ,אנו מצפים
מהם שיחזיקו בערכים וסטנדרטים שיעלו בקנה אחד עם
אלה שלנו.

הקהילות והחברה שלנו
הקהילות שלנו מורכבות משכנינו ,והם סומכים עלינו
שנהיה אזרחים תאגידיים טובים .אנו גאים לתמוך במערך
שלם של תכניות חברתיות ,תכניות בריאות ותכניות קיימות
סביבתית .אנו מצייתים לכל החוקים ,הכללים והתקנות
החלים על עסקינו.

קוד ההתנהלות  | הערכים והסטנדרטים שלנו

4

הערכים והסטנדרטים שלנו מאחדים אותנו
הם מייצגים את האופי האמיתי שלנו כחברה.
הם שעושים את חברתנו לראויה לאמון.
הם מנחים אותנו בעת קבלת החלטות ופעולה.

אתיקה ויושרה

המטופלים בראש
כולנו נושאים באחריות לספק מוצרים ושירותים
באיכות גבוהה .אנו שואפים לשפר את בריאותם
ורווחתם של אנשים וחיות ברחבי העולם ,ולהרחיב
את הגישה לתרופות ולחיסונים שלנו .יש למדוד את
כל הפעולות שלנו לאור האחריות שלנו כלפי
אלה המשתמשים במוצרים שלנו או
הזקוקים להם.

סטנדרטים

אנו מחויבים לנהלים המחמירים ביותר בנוגע לאתיקה
ויושרה .אנו אחראים בפני הלקוחות שלנו ,המתחרים
שלנו ,המפיצים והספקים שלנו ,בעלי המניות שלנו,
והקהילות שלהן אנו מעניקים שירות ברחבי העולם.
בעת מילוי האחריות שלנו ,איננו נוקטים בקיצורי
דרך מקצועיים או אתיים .עלינו להתנהל מול
כל פלחי האוכלוסייה בשקיפות ובאופן
המשקף סטנדרטים גבוהים אלה.

קווי המדיניות המנחים אותנו

כבוד לאנשים

מובילים אותנו בנתיב שסללו
עקרונותינו לעבר היותנו חברה
הראויה לאמון

יכולתנו להצטיין תלויה ביושרה ,בידע,
בדמיון ,במיומנות ,בגיוון ,בבטיחות ובעבודת
הצוות של עובדינו .לשם כך ,אנו פועלים ליצירת
סביבה של כבוד הדדי ,הכלה ושל נטילת אחריות .אנו
מתגמלים מחויבות וביצועים ,וקשובים לצרכיהם של
עובדינו ומשפחותיהם.

חדשנות ומצוינות מדעית

אנו מחויבים לרמה הגבוהה ביותר של
חדשנות ומצוינות מדעית .המחקר שלנו מונחה
על ידי מחויבות לשיפור הבריאות ואיכות החיים.
אנו שואפים לזהות את הצרכים החיוניים ביותר של
מטופלים ולקוחות ,ולענות עליהם באמצעות
חדשנות מתמשכת.

הערכים והסטנדרטים שלנו חיוניים להצלחתנו.
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קווי המדיניות שלנו
קווי המדיניות התאגידית שלנו מהווים את תקני
ההתנהלות מול בעלי עניין .אנו משתמשים בקווי
מדיניות אלה לניווט ההחלטות שאנו מקבלים מדי יום.
01בטיחות מטופלים

אנו שואפים להבטיח את בטחונם של לקוחות ומטופלים בכך
שמוצרינו בטוחים ויעילים.

 02איכות מוצר

המוצרים שלנו זמינים כאשר אנשים זקוקים להם ,באיכות
שעליה הם יכולים לסמוך.

 03מחקר

המחויבות שלנו לשימור הבריאות של האדם ובעלי החיים
ולשיפור איכות חייהם ,היא המנחה אותנו במחקר שלנו.

 04התנהלות מול לקוחות ,שיווק ,והתנהלות עסקית

אנו מספקים מידע מדויק ומאוזן על מוצרינו ,ואיננו נוקטים
בפעילויות המעניקות יתרון בלתי הולם ללקוחותינו או
בפעילויות המשפיעות עליהם באופן שאינו ראוי.

 05מניעת שוחד ושחיתות

איננו מבטיחים ,מציעים ,משלמים ,מבקשים או מקבלים כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע באופן בלתי ראוי על החלטות או
פעולות הנוגעות לעסקינו.

 06רכש ומערכות יחסים עם ספקים

מתוך הכרה בכך שלספקינו יש תפקיד חשוב בהצלחתנו
הכללית ,אנו מבססים מערכות יחסים עם אלה התורמים
את הערך הכללי הרב ביותר ,והחולקים עמנו את מחויבותנו
לאיכות ,מחיר ,אספקה ,שירות ,גיוון ,מוניטין ולהתנהלות
עסקית אתית.

 07הגבלים עסקיים ותחרות הוגנת

אנו מתחרים באופן אגרסיבי אך הוגן כדי לקדם שווקים פתוחים
ובחירה של לקוחות ,המבוססים על היתרונות שמוצרינו
ושירותינו מציעים ,ועל המוניטין שצברנו כחברה הוגנת
המתנהלת ביושר.

 08מדיניות סחר גלובאלי

אנו פועלים באחריות כדי לשנע מוצרים ושירותים מעבר
לגבולות תוך ציות לתקנות הסחר המקומיות והבינלאומיות
החלות על עסקינו.

 09יושרה פיננסית

כסוכנים אחראיים ,אנו מאמינים כי שקיפות ויושרה פיננסיות
הן הכרחיות להגנה על נכסינו ,הבטחת הצלחת המשימה שלנו
בהווה ובעתיד ,ולטיפוח יחסי אמון עם בעלי העניין שלנו.

 10ניגודי עניינים

אנו מזהים ומדווחים על מצבים העשויים ליצור מראית עין של
פגיעה בשיקול הדעת העסקי שלנו או העשויים להשפיע באופן
בלתי ראוי על עסקינו ,ובמקרה הצורך ,אנו מפעילים בקרות
להקטנת הסיכון.

 11סחר במידע פנים

איננו נוקטים בפעולות החותרות תחת אמון המשקיעים ,כגון
מסירת מידע פנים השייך ל MSD-ולשותפיה העסקיים ,או
מסירת "טיפים" העשויים להשפיע באופן לא הוגן על החלטות
בענייני השקעות.

 12חשיפת מידע הנוגע לMSD-

אנו מחויבים לפתיחות ולהבטחת רמת השקיפות הנאותה בנוגע
לאופן בו אנו פועלים ,כך שנוכל לשמור על אמונם ובטחונם של
בעלי העניין שלנו.

 15דיווח על התנהגות פסולה והתגובה עליה

אנו מאפשרים לחברה להתמודד עם התנהגויות פסולות
אפשריות ,ומגנים על שמה הטוב על ידי דיווח בכל פעם שאנו
רואים או חושדים בדבר מה בלתי הולם ,ואנו לא נסבול תגובות
נקם כנגד כל מי שמעלה חשש או מספק מידע בקשר לחקירה.

 16ניהול חומרים תחת פיקוח

אנו תומכים בשימוש בחומרים מפוקחים למטרות רפואיות,
מדעיות ומסחריות ראויות ,תוך שמירה על מערכת הפצה
סגורה המבטיחה בקרות הולמות בכל הנוגע לרכישה ,ייצור,
שינוע ,אחסון ,שימוש ,הפצה וסילוק.

 17משאבי אנוש גלובאליים

אנו מטפחים תרבות של כבוד הדדי ,כבוד עצמי ויושרה ,שאליה
אנו מושכים עובדים מוכשרים ביותר ,מעורבים ומגוונים
המועצמים להשגת ביצועים מעולים ,ומפתחים אותם בהתאם.

 18בריאות בעלי חיים והשימוש בהם

אנו מתייחסים לכל בעלי החיים המצויים תחת השגחתנו באופן
הומני ,ומשתמשים בהם לצורכי מחקר רק כאשר לא קיימת
אפשרות מדעית חלופית מתאימה.

 19תרומות למטרות צדקה והתנדבות

אנו סוכנים של שינוי חיובי ,הפועלים לשיפור מערכת הבריאות
העולמית ,לקידום החינוך ולהתמודדות עם בעיות חברתיות
קריטיות באמצעות תרומות לצדקה ועידוד התנדבות עובדים.

 13ניהול מידע והגנה עליו

אנו נוקטים באמצעי הגנה ובסטנדרטים האתיים הגבוהים
ביותר בכל הקשור לאיסוף ,שימוש ,ניהול והגנה נאותים על
המידע הקנייני של חברתנו ,כמו גם על מידע המופקד בידינו
על ידי אחרים.

 14כבוד לבריאות סביבתית ולבטיחות

אנו מחויבים ליצירת מקום עבודה בטוח ובריא עבור עובדינו,
תוך הפחתת ההשפעה הסביבתית של פעולותינו ויצירת
שותפויות עם ספקים החולקים עמנו את מחויבותנו לבטיחות
ולאחריות סביבתית.
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החלטות מבוססות ערכים
הערכים והסטנדרטים שלנו ,כמו גם קווי המדיניות שלנו ,מתייחסים למצבים נפוצים רבים העלולים
להתרחש במקום העבודה .אך הם אינם יכולים להתייחס לכל מצב אפשרי ,והם אינם מהווים תחליף
להפעלת שיקול דעת.

בעת התמודדות עם מצב מאתגר,
שאלות אלה עשויות לסייע לך להחליט
מה עליך לעשות.

שאל את עצמך...
האם התנהלותי או החלטתי יכולות להזיק
למישהו או למשהו?
האם ההתנהלות שלי תפר את אמונם של
לקוחות ,מטופלים ,בעלי מניות או של בעלי
עניין אחרים?
האם אני מוכן לתת דין וחשבון על החלטה או
פעולה זו אם היא תיחשף באמצעי התקשורת?

אמור את דברך
הגן על המוניטין שבו זכינו כחברה הפועלת ביושרה ודווח
על כל התנהגות העלולה לסכן את המוניטין שלנו.

אם אתה מבחין או חושד בהתנהגות בלתי הולמת,
לא אתית או בלתי חוקית מצד אחד העובדים ,שוחח
על כך עם המנהל שלך‚ עם גורם אחר בחברה
(לדוגמה ,מחלקת התאימות ,המחלקה המשפטית או
מחלקת משאבי אנוש) ,או ,כאשר הדבר מותר בחוק,
השמע קולך ב msdethics.com-כדי לקבל
מענה לשאלותיך ולחששותיך תחת חיסיון וללא חשש
מפעולות נקם.

האם אני יודע בוודאות כי הפעולה שאני מציע
עולה בקנה אחד עם לשונם וכוונתם של קווי
המדיניות של החברה ,כמו גם עם החוקים
והתקנות החלים?
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מה שאנו עושים חשוב
הצלת חיים ושיפור איכותם

האופן בו אנו עושים זאת חשוב
אתיקה ויושרה ללא פשרות
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