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MBROJTJA
E NJERËZVE DHE E
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16 Respektimi i njerëzve
18 Ruajtja e sigurisë dhe shëndetit
dhe mbrojtja e njerëzve dhe e
ambientit jetësor
20 Mbrojtja e privatësisë së të
dhënave për personalitetin

24 Mbrojtja e informacioneve të
besueshme dhe të ndjeshme
26 Parandalimi i tregtimit të
brendshëm
28 Mbrojtja e imazhit me rastin e
përdorimit të mediave shoqërore

30 INTEGRITETI NË
PRAKTIKËN TONË
MENAXHUESE
32 Zgjidhja e konfliktit të interesit
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MESAZHI I
DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM
INTEGRITETI ËSHTË
OBLIGIM I CILI
DUHET TË ORIENTOJË
SJELLJEN TONË
JASHTË RESPEKTIMIT TË
THJESHTË TË LIGJIT DHE
DISPOZITAVE, DUKE NA
NXITUR QË TË BËJMË
ZGJEDHJEN E VËRTETË
NË ÇDO SITUATË.

Integriteti duhet të orientojë të gjitha sjelljet tona.
Pasioni ynë në kompaninë Sanofi është parandalimi,
mjekimi dhe shërimi i plotë i sëmundjes gjatë jetës. Jemi të
orientuar për përmirësimin e shëndetit të bashkësisë dhe
gjetjen e zgjidhjeve të reja për pacientë duke e kombinuar
shkencën inovative me teknologji përparimtare.
Jemi të frymëzuar nga rezistenca e pacientëve dhe jemi
bërë më të fortë me trashëgiminë tonë. Gjithnjë punojmë
për mënyra të reja të betejës kundër sëmudjeve kronike, të
ndërlikuara dhe të rralla me ndihmën e barnave të cilat u
japin shpresë pacientëve dhe janë ardhmëri e mbrojtjes
shëndetësore.
Për të ndërtuar ndërmarrjen me sukses, vazhdimisht
përpiqemi të veprojmë me integritet. Secili vendim yni
plotësisht bazohet në parimet etike. Integriteti është obligim
i cili duhet të orientojë sjelljen tonë jashtë respektimit të
thjeshtë të ligjit dhe dispozitave, duke na nxitur që të bëjmë
zgjedhjen e vërtetë në çdo situatë.
Ky Kod etik përmban parime të cilat na udhëheqin. Secili
prej nesh duhet t’i njohë, t’i kuptojë dhe t’i aplikojë këto
parime në punën e vet të përditshme, pa e marrë parasysh
funksionin ose nivelin në kompani. Qëllimi i këtij dokumenti
referues është që të na mbështesë të gjithë neve në
kompaninë Sanofi që t’u mbetemi besnikë obligimeve
tona ndaj njerëzve, pacientëve, mjekëve, shkencëtarëve,
partnerëve, investuesve dhe shoqërisë në përgjithësi.
Secili nga ne duhet t’i përmbahet Kodit etik të kompanisë
Sanofi. Ju falënderojmë për mbështetjen e vazhdueshme
dhe përkushtueshmërinë pacientëve. Ata na frymëzojnë jo
vetëm që të hapim rrugë të reja, por edhe të veprojmë me
integritet.
Paul Hudson
drejtor i përgjithshëm
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MESAZHI I
CHIEF ETHICS & BUSINESS
INTEGRITY OFFICER
SI PARTNER NË RRUGËN
TUAJ DERI TE SHËNDETI,
PËRKUSHTIMI YNË
NË VEPRIMIN ME
INTEGRITET ËSHTË ME
RËNDËSI THELBËSORE SI
GARANCI E BESIMIT TË
NJERËZVE TË CILËVE U
SHËRBEJMË.

Duke e marrë parasysh se jemi duke u përpjekur që të
jemi partnerë në rrugën e shëndetit, për ne, si të punësuar
në kompaninë Sanofi, vendimtare është që të sillemi me
integritet në çdo situatë në të cilën gjendemi. Përvetësimi
i sjelljes së drejtë është obligim yni ndaj shoqërisë. Sot më
shumë se kurdoherë, ndërtimi i besimit të qëndrueshëm
te njerëzit është me rëndësi thelbësore për sukses dhe
konkurrencë të kompanisë sonë.
Ky dokument, Kodi ynë Etik, i mbulon fushat të cilat janë
me rëndësi thelbësore për kulturën tonë të Identitetit. Ai
i përmban drejtimet praktike për mënyrën e sjelljes së të
punësuarve në kompaninë Sanofi gjatë ndërveprimit me
cilindo lloj të palëve të interesuara.
Vendimmarrja etike nuk është gjithnjë e lehtë. Kjo kërkon
gjykim të drejtë që të vlerësohen situatat dhe rreziqet
e lidhura me të. Është i domosdoshëm baraspeshimi,
objektiviteti dhe inkurajimi që të bëhet një gjë e drejtë në
kohën e duhur dhe për shkaqe të drejta.
Përveç këtij kodi, organizata për Etikë dhe integritet të
menaxhimit i ka ideuar programet të cilat i sigurojnë, ndër
të tjera, trajnimet online, si edhe intranetin e destinuar
të web faqes në të cilën grumbullohen informacionet
vendimtare qëllimi i të cilave është vendosja e kulturës së
integritetit në të gjitha nivelet në organizatë.
E nxis secilin që t’i drejtohet ekipit për Etikë dhe integritet të
menaxhimit nëse i nevojiten këshillat dhe mbështetja.
Julien Durand
Chief Ethics & Business Integrity Officer
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KUJT I
REFEROHET

SI PËRDORET
KODI ETIK

KY KOD ETIK KA TË
BËJË ME TË GJITHË
TË PUNËSUARIT E
KOMPANISË SANOFI
DHE USHTRUESIT E
SHËRBIMEVE DHE TË
GJITHË TË TJERËT TË
CILËT MENAXHOJNË NË
EMËR TË KOMPANISË
SANOFI.

KODI ETIK ËSHTË VEGËL
E CILA NA NDIHMON TË
GJITHËVE TË VEPROJMË
ME INTEGRITET DUKE
E RISHQYRTUAR VETEN
NË TË GJITHA SITUATAT
MENAXHUESE NË TË
CILAT GJENDEMI.

Në disa situata nuk është lehtë të menaxhohet. Miratimi i
vendimeve etike ndonjëherë mund të duket shumë i vështirë,
meqenëse kjo nuk kërkon vetëm që t’u përmbahemi një sërë
rregullave.
Kodi etik është vegël e cila na ndihmon të gjithëve se si të
veprojmë me integritet duke e rishqyrtuar veten lidhur me situatat
menaxhuese në të cilat gjendemi. Krahas Kodit, Sanofi ka filluar
ta zbatojë edhe një sërë politikash dhe procedurash me të cilat
duhet të pajtohemi. Duhet të shtrojmë pyetje kur kjo është e
nevojshme që të veprojmë në mënyrë të drejtë dhe në kohë të
duhur për shkaqe të drejta.
Mund të ketë raste në të cilat ky Kod shmanget nga ligji lokal ose
zakon në një shtet të caktuar. Në rastet kur ligji lokal ose zakoni
imponojnë standarade më të larta nga ato të cilat janë theksuar
në Kod, gjithnjë aplikohen ligjet lokale dhe zakonet. Nëse, nga
ana tjetër, Kodi kërkon standarde më të larta, i njëjti konsiderohet
kompetent.

NËSE KENI ÇFARËDO DYSHIMESH, SHTROJANI VETES KËTO
PYETJE:
 jam duke e shkelur cilindo ligj, Kodin etik të kompanisë
A
Sanofi, politikat dhe procedurat?
A jam jokonsekuent në vlerat etike?
 jam duke u sjellë ndaj të tjerëve ashtu siç pres që të tjerët të
A
sillen ndaj meje?

Të gjithë ne kemi për detyrë ta kuptojmë përmbajtjen e Kodit.
Nëse besojmë se standardet tona etike janë të rrezikuara,
kemi për detyrë që të paralajmërojmë për këtë.

A do t’i mbetem borxh ndokujt për këtë kundërshpërblim?
 do të ndikonte vendimi im në mënyrë të papërshtatshme
A
sikur të botohet në ballinë të gazetës?

NËSE BRENGOSENI PËR CILËNDO PËRGJIGJE LIDHUR
ME KËTO PYETJE, MOS E RUANI KËTË PËR VETE —
PARALAJMËRONI PËR KËTË.
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SI TA RAPORTOHET
DYSHIMI?
NËSE I PUNËSUARI I
KOMPANISË SANOFI
BRENGOSET PËR
NDONJË GJË OSE
ME QËLLIMIN MË TË
MIRË TË MUNDSHËM
KONSIDERON SE
NDONJË LIGJ, AKT,
DISPOZITË E KODIT
INDUSTRIAL TË SJELLJES,
POLITIKA E KOMPANISË
SANOFI OSE NDONJË
STANDARD OSE
NDONJË PARIM I KODIT
ETIK TË KOMPANISË
SANOFI ËSHTË SHKELUR
OSE DO TË SHKILET,
KA PËR DETYRË QË TË
PARALAMËROJË PËR
KËTË PËRMES KANALIT
TË KOMUNIKIMIT TË
CILIN E KONSIDERON SI
MË TË PËRSHTATSHËM.

Gjithashtu, të punësuarit e kompanisë Sanofi nxiten që ta
raportojnë dyshimin dhe këtë drejtpërsëdrejti zyres Ethics &
Business Integrity përmes Compliance Officer-it kompetent
ose përmes Compliance Helpline, dhe këtë në këtë mënyrë::
Të gjitha shtetet përveç Amerikës Veriore:
online: https://sanofiaventisgroup.ethicspoint.com
 ventualisht, me telefon: numrat e brendshëm janë theksuar
e
në intranetin tonë, ose mund ta përdorni numrin tonë
ndërkombëtar me thirrje të paguar: 0044 1249 661 808

Amerika Veriore:
Telefoni: 1-800-648-1297
Emaili: NACompliance@sanofi.com
Online: www.sanofi.ethicspoint.com

Përveç kësaj, të gjithë të punësuarit e kompanisë Sanofi të cilëtve
u paraqitet dyshimi menjëherë duhet t’ia përcjellin lëndën
Compliance Officer-it relevant ose linjës së siguruar Compliance
Helpline siç është theksuar më lart.
Kundër të punësuarve të cilët e paraqesin dyshimin nuk do të fillojnë
kurrfarë veprimesh disiplinore as nuk do të diskriminohen, me kusht
që të veprojnë në besimin më të mirë dhe pa qëllime të këqia,
madje edhe kur dëshmohet se faktet e paraqitura nuk janë të sakta
ose nëse nuk ndërmerren kurrfarë veprimesh të mëtejme.
Zyra Ethics & Business Integrity ka për detyrë që të hulumtojë
pohimet në raportim, bashkë me përkrahjen e funksioneve të tjera
në kuadër të kompanisë Sanofi kur kjo është e nevojshme.
Nëse me hetim dëshmohen pohimet nga paraqitja, Sanofi i fillon
masat korrigjuese dhe/ose disiplinore dhe procedurat e gjyqësore,
nëse kjo konsiderohet e nevojshme.
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RESPEKTIMI DHE
MBROJTJA
E NJERËZVE DHE E
AMBIENTIT JETËSOR
Për ambient pune
stimulues, krijues dhe të
sigurt

RESPEKTIMI DHE MBROJTJA
E NJERËZVE DHE AMBIENTIT JETËSOR

RESPEKTIMI I
NJERËZVE
SANOFI KULTIVON
AMBIENT PUNE
STIMULUES, KRIJUES DHE
JODISKRIMINUES PËR TË
GJITHË TË PUNËSUARIT
DHE PËR PARTNERËT E
JASHTËM MENAXHUES.

SANOFI I PËRKUSHTOHET:
 dalimit të çfarëdo sjelljeje e cila
N
mund të ndikojë negativisht në dinjitet
personal.
 bajtjes së tolerances zero ndaj
M
keqtrajtimit dhe të gjitha formave të
diskriminimit për cilëndo nga këto baza:
gjinia
identiteti gjinor
pleqëria
origjina
orientimi fetar
orientimi seksual
pamja fizike

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:

gjendja shëndetësore
invaliditeti
aktivitetet sindikale qëndrimet
politike
kombësia
fituata familjare.

Jemi të përkushtuar që t’i respektojmë dhe t’i promovojmë
të drejtat e njeriut, në pajtim me Deklaratën universale për
të drejtat e njeriut dhe për Parimet themelore për të drejtat
e njeriut në kontekstin e menaxhimit. Ne jemi nënshkrues
të Marrëveshjes globale të KB nga viti 2003 dhe me kujdes
jemi duke i përcjellë çështjet e përfshira në Konventat
fundamentale të Organizatës ndërkombëtare të punës
(duke përfshirë edhe ndalimin e punës së fëmijëve dhe
punës së detyruar dhe respektimin e lirisë së bashkimit). Ne e
promovojmë të qenët më ndryshe, e aplikojmë objektivitetin
dhe dashamirësinë në ndërveprimin tonë me individët
brenda dhe jashtë kompanisë Sanofi.
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 ër përkrahjen e mundësive të
P
barabarta për të gjithë të punësuarit
ose kandidatët për punë
në kuptimin e rekrutimit, qasjes në
trajnime, kompensime, sigurimit social,
mobilitetit të brendshëm dhe zhvillimit
të karrierës. Shkathtësitë, përvoja dhe
aftësitë personale janë faktorë të vetëm
të cilët i marrim parasysh.
 romovimin i të qenit i ndryshëm sepse
P
besojmë se identitetet e ndryshme
të njerëzve tanë dhe të partnerëve të
jashtëm menaxhues janë burim i forcës
dhe përbërës kryesor të suksesit tanë.

 respektojmë të tjerët, të sillemi ndaj
T’i
tyre ashtu sç e meritojnë si qenie
njerëzore siç jemi edhe ne.
 uk guxojmë të tolerojmë as të
N
marrim pjesë në çfarëdo forme të
keqtrajtimit (psh., fizik, seksual,
psikologjik, verbal ose cilado formë
tjetër)..
T ’i rishqyrtojmë qëndrimet e
njëanshme dhe t’u shmangemi
paragjykimeve për mendimet,
pamjen ose qëndrimet e kolegëve
tanë
T a krijojmë ose t’i kontribuojmë krijimit
të ambientit pozitiv të punës për
njerëzit të cilët punojnë në Sanofi ose
punojnë për të.
T ’i nxisim partnerët e jashtëm
menaxhues që t’i respektojnë po këto
parime të njëjta në ndërveprimet e
veta.

Presim që partnerët tanë të jashtëm
menaxhues që t’u përmbahen
parimeve fundamentale të Organizatës
ndërkombëtare të punës, sidomos atyre
që kanë të bëjnë me punën e fëmijëve,
punën e detyruar, orarin e punës, pagën,
lirinë e bashkimit dhe mosdiskriminimin.
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RESPEKTIMI DHE MBROJTJA
E NJERËZVE DHE AMBIENTIT JETËSOR

RUAJTJA E SHËNDETIT
DHESIGURISË DHE MBROJTJA
E NJERËZVE DHE E AMBIENTIT
JETËSOR
NË KOMPANINË SANOFI,
RUAJTJA E SHËNDETIT
DHE E SIGURISË DHE
MBROJTJA E NJERËZVE
DHE E AMBIENTIT
JETËSOR JANË ME
RËNDËSI THELBËSORE.

SANOFI I ËSHTË PËRKUSHTUAR:
 uajtjes së shëndetit, cilësisë së
R
jetës menaxhuese dhe sigurisë së të
punësuarve dhe secilit personi që
është i lidhur me ne, madje edhe jashtë
ndërveprimeve tona të drejtpërdrejta..
Kjo përkueshtueshmëri e nënkupton që
ne do të vlerësojmë, t’i parandalojmë
dhe do t’I kontrollojmë rreziqet fizike,
kimike dhe biologjike lidhur me aktivitetet
tona.
 ufizimit të ndikimit të aktiviteteve
K
dhe produkteve tona ndaj ambientit
rrethues në tërë zinxhirin e krijimit
të vlerave, me kursimin e ujit dhe të
energjisë dhe me zvogëlimin e ndikimit
rezidual përmes zvogëlimit të emisioneve,
ujërave hedhurinë dhe hedhurinave.
Sanofi e dallon rolin e vet në ndikimin e
ndryshimeve klimatike.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i respektojmë ligjet dhe dispozitat
kompetente atje ku menaxhon Sanofi.
T ’i zbatojmë kërkesat relevante
shëndetësore, të sigurisë dhe kërkesat
ekologjike, rekomandimet
profesionale, praktikën më të mirë
dhe t’i këmbejmë përvojat në mësim.
T a ngrisim vetëdijen lidhur me
shëndetin, sigurinë dhe ekologjinë në
mënyrë transparente, me mirësjellje
dhe me përgjegjësi brenda
organizatës.

Në së bashku jemi duke u përpjekur që Sanofi të jetë
ambient pune i sigurt dhe i shëndoshë për të punësuarit tanë
dhe partnerët e jashtëm, që në minimum ta shndërrojë edhe
ndikimin e aktiviteteve dhe produkteve tona ndaj ambientit
rrethues dhe t’i mbrojë bashkësitë vendore.

T ë përpiqemi t’i parandalojmë
incidentet, t’u shmangemi rreziqeve
për shëndet, të promovojmë mirqenie
dhe ta zvogëlojmë ndikimin ndaj
ambientit që na rrethon.
T ’i shtyjmë partnerët, furnizuesit dhe
zbatuesit që t’i aprovojnë standardet
shëndetësore, të sigurisë dhe
ekologjike me përgjegjësi.
T a prurojmë qëndrimin konstruktiv për
transparencë dhe dialog lidhur me
strategjinë e tyre të mbrojtjes së
shëndetit, sigurisë dhe mjedisit jetësor.
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RESPEKTIMI DHE MBROJTJA
E NJERËZVE DHE AMBIENTIT JETËSOR

MBROJTJA E PRIVATËSISË
DHE E TË DHËNAVE PËR
PERSONALITETIN
NË KOMPANINË
SANOFI, NE E DIMË
SE MBROJTJA E
TË DHËNAVE PËR
PERSONALITETIN E
TË PUNËSUARVE
TANË, PACIENTËVE,
PUNËTORËVE TË
SHËNDETËSISË DHE
PARTNERËVE TË TJERË
MENAXHUES ME
RËNDËSINË MË TË
MADHE TË MUNDSHME.

Sanofi i është përkushtuar mbrojtjes
së të dhënave për personalitetin dhe
përpunimin e të njëjtave vetëm në kuadër
të ligjeve kompetente.
“E dhënë për personalitetin” është
çdo informacion i cili mundet të lidhet
drejtpërsëdrejti ose tërthorazi persanat
me numër të identifikimit ose një ose më
shumë faktorë të cilët janë specifikë për
identitetin e tyre fizik, fiziologjik, mendor,
ekonomik, kulturologjik ose social (psh.,
emri dhe mbiemri, data e lindjes, numri
i sigurimit social, veçoritë fizike, adresa e
emailit, shenja identifikuese e kompjuterit
dhe informacionet shëndetësore ose
gjenetike).
Që të lehtësohet bartja e të dhënave
brenda kompanisë Sanofi dhe në pajtim
me Direktivën Evropiane, e kemi botuar një
sërë “Rregullash korporative obliguese”, të
cilat qeverisin me bartjen e të dhënave
nga shoqëritë evropiane në jashtëevroiane
të kompanisë Sanofi.

Mbrojtja e privatësisë dhe e të dhënave për personalitetin
është e drejtë themelore. Në kompaninë Sanofi, mbrojtja e të
dhënave për personalitetin e të punësuarve tanë, pacientëve,
punëtorëve të shëndetësisë dhe partnerëve të tjerë
menaxhues është me rëndësinë më të madhe të mundshme,
veçanërisht kur merret parasysh zhvillimi i teknologjive të
komunikimit dhe të informacionit.
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NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i respektojmë ligjet dhe dispozitat
kompetente në kompetenca në të
cilat i grumbullojmë, ruajmë dhe
përdorim të dhënat për personalitetin.
I grumbullojmë, përdorim, bëjmë të
njohura/ndriçojmë ose e ruajmë
sasinë minimale të të dhënave për
personalitetin të nevojshme për
arritjen e qëllimeve legjitime.
I ruajmë të dhënat vetëm aq sa është
e nevojshme që të përpunohen në
pajtim me legjislacionin e vendit.
I mbrojmë të dhënat për personalitet,
gjatë grumbullimit, përpunimit,
shfrytëzimit, ndriçimit dhe ruajtjes së
të njëjtave.
I paraqesim incidentet lidhur me
privatësinë e të dhënave eprorit,
drejtorit për siguri në vendndodhje
ose Zyres së përgjithshme për
privatësi (Privacy-Office-Global@
sanofi.com).
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INTEGRITETI NË
MENAXHIM
INFORMACIONE TË
KOMPANIVE
Për të ruajtur dhe për të
mbrojtur konkurrencën,
imazhin dhe emrin e mirë

INTEGRITETI NË MENAXHIM
ME INFORMACIONE NË SHOQËRI

RUAJTJA E INFORMACIONEVE TË
BESUESHME DHE TË NDJESHME
NË KOMPANINË
SANOFI MBROJTJA
E INFORMACIONEVE
TË BESUESHME DHE TË
NDJESHME ËSHTË ME
RËNDËSI THELBËSORE.

“Informacioni i besueshëm” është çdo
informacion, në çfarëdo forme, që nuk
gjendet publikisht në disponim dhe të
cilin duhet ta mbrojmë nga përdorimi
joadekuat ose paraqitja, sepse një
përdorim ose paraqitje e tillë do të mund
ta rrezikonte Kompaninë.
Shembujt e informacioneve të besueshme
e përfshijnë:
 enaxhimin dhe gjendjen financiare të
m
Kompanisë sonë
planet strategjike/menaxhuese
informacionet për çmime
 lanet e marketingut dhe strategjitë e
p
zhvillimit menaxhues
të dhënat klinike, hulumtimet dhe të
dhënat teknike, shpikjet dhe inovacionet
informacionet e besueshme të marra
nga partnerët menaxhues.

Informatat e besueshme janë pasuria jonë më e madhe.
Në kompaninë Sanofi mbrojtja e informacioneve të
besueshme dhe të ndjeshme është me rëndësi thelbësore. Kjo
përkushtueshmëri ka të bëjë njësoj edhe me informacionet në
Kompaninë tonë, me të punësuarit tanë dhe me partnerët tanë
menaxhues.
Përdorimi joadekuat ose paraqitja e këtyre informacioneve
mund t’i shkaktojë dëm serioz Kompanisë sonë, partnerëve
menaxhues, furnizuesve dhe klientëve, ta dobësojë
konkurrencën tonë, t’i nënshtrohemi përgjegjësisë dhe ta
dëmtojë emrin tonë të mirë.
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NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ë udhëhiqemi me rregullat e
kompanisë Sanofi për besueshmërinë
dhe mbrojtjen e të dhënave të
ndjeshme sidomos me këto
dokumente:
Politika e konfidencialitetit
 regullat që kanë të bëjnë me
R
paraqitjen, shumëzimin, mbajtjen dhe
zhdukjen e dokumenteve dhe të të
gjitha mediave tjera për deponimin e
të dhënave dhe Politikën e menaxhimit
me evidencat e kompanisë (të
disponueshme në intranetin e
kompanisë).
 regullat e sigurisë së të dhënave dhe
R
sigurisë së përgjithshme, veçanërisht
duke u mbështetur në Kartën për
përdorimin e sistemit të informacionit
(në disponim në intranetin e
kompanisë).

 ashkë me kujdesin e madh i
B
përpunojmë temat e besueshme
nëse gjendemi në opinion (psh.,
trenat, aeroplanët, restorantet,
konferencat)
T a konsultojmë zyren për çështje
juridike për drejtime për nevojën e
nënshkrimit të kontratës për
konfidencialitetin dhe/ose Zyren ITS
për aplikimin e masave konkrete për
mbrojtjen e të dhënave.
T ’ia paraqesim eprorit ose Zyres për
siguri korporative të gjitha situatat të
cilat paralajmërojnë se mbrojtja ose
besueshmëria e informacioneve të
ndjeshme do të mund të rrezikohen
(psh., dokumentet e humbura,
kërkesat e pazakonshme për
informacione, indicionet për ndikimin
e mundshëm të palejueshëm ndaj
sistemeve të informacionit).
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INTEGRITETI NË MENAXHIM
ME INFORMACIONE NË SHOQËRI

PARANDALIMI I
VEPRIMIT TË PERSONIT NGA
BRENDA
NDALOHET TË
TREGTOHET ME
ÇFARËDO AKSIONESH
TË KOMPANISË SANOFI
OSE TË SHOQËRIVE TË
SAJ TË VARURA NËSE
KA INFORMACIONE
TË PAPUBLIKUARA PËR
TË CILAT EKZISTON
MUNDËSIA QË TË
NDIKOJNË DUKSHËM
NË VLERËN E TREGUT TË
KËTYRE AKSIONEVE.

Tregtia nga ana e personit të brendshëm
(insajderit) bëhet kur personi tregton
me letra me vlerë të kompanisë kur ka
njohuri për informacionet materialisht
të rëndësishme, të cilat nuk janë të
disponueshme publikisht për këtë
kompani. Shembujt më tipikë të tregtimit
të personit të brendshëm (insajderit) janë
shitja e aksioneve para se që lajmet e
këqia sjellin deri te rënia e çmimit të këtyre
aksioneve ose blerja e aksioneve para
se që rritet çmimi për shkak të lajmeve të
mira.
Sanofi konsideron të brendshëm (insajder)
çdo person i cili ka informacione të
konsiderueshme, të besueshme dhe
të ndjeshme për çmimet lidhur me
kompaninë Sanofi, shoqëritë e lidhura me
të dhe partnerët në bursë. Vetvetiu, personi
i brendshëm duhet të përmbahet nga
tregtia me aksione të kompanisë relevante,
nga shitja e aksioneve bonus ose realizimit
të mundësive të tjera.
Tregtia na ana e personit të brendshëm
bëhet edhe kur aksionet blihen ose shiten
para publikimit të lajmeve të cilat mund
të kenë ndikim pozitiv ose negativ ndaj
çmimit të tregut të aksioneve të kompanisë
Sanofi ose partnerit të mundshëm
edhe kur blerja ose shitja bazohen në
informacione insajderike lidhur me këta
faktorë, ndër të cilët:
rezultatet financiare
sigurimi ose tjetërsimi i propozuar
rezultatet e ekzaminimeve të rëndsishme
klinike
 hënia e lejeve për hedhjen në qarkullim
d
të produkteve të reja
 umbja ose fitimi i kontratës së
h
rëndësishme
proceset gjyqësore vijuese
Rregullat për tregtimin insajderik nuk
aplikohen vetëm ndaj aksioneve të
kompanisë Sanofi, por edhe ndaj
aksioneve të cilësdo pale të tretë me të
cilën është e lidhur kompania.
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NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i respektojmë ligjet dhe dispozitat të
cilat mund të aplikohen lidhur me
veprimin brendshëm, pa e marrë
parasysh pozitën në organizatë.
T ’ua paraqesim informacionet
konfidenciale vetëm personave të
cilët duhet t’i dinë. Duhet të jemi të
kujdeshëm te emailet e lidhura dhe
bisedat në vendet publike, siç janë
trenat, aeroplanët, restorantet,
konferencat, ambientet e hapura.
T a sigurojmë që palët e treta ta
ruajnë konfidencialitetin e
informacioneve të cilat ua japim,
veçanërisht me implementimin e
obligimeve ose klauzolave për
konfidencialitet.
T a ruajmë konfidencialidetin të cilin
eventualisht e marrim nga palët e
treta.
T a kuptojmë që informacionet të cilat
nuk janë materialisht të rëndësishme
për kompaninë Sanofi mund të jenë
të rëndësishme për partnerët tanë
T ë konsultohemi me Zyren për çështje
juridike para blerjes ose shitjes së
aksioneve nëse kemi çfarëdo dyshimi.
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INTEGRITETI NË MENAXHIM
ME INFORMACIONE NË SHOQËRI

MBROJTJA E IMAZHIT NË
RASTET SHFRYTËZIMIT TË RRJETAVE
SOCIALE
TË PUNËSUARIT E
KOMPANISË SANOFI
DUHET T’I SHFRYTËZOJNË
ME PËRGJEGJËSI
RRJETET SOCIALE.

Mbrojtja e imazhit dhe e emrit të mirë
të shoqërisë kërkon që të punësuarit e
kompanisë Sanofi në mënyrë adekuate
t’i përdorin rrjetet sociale edhe
profesionalisht edhe privatisht. Kjo kërkesë
aplikohet ndaj të gjitha mediave digjitale
të cilat mund të përdoren në mënyrë
interaktive, siç janë faqet zyrtare të rrjeteve
sociale (psh., Facebook®, LinkedIn® dhe
Twitter®), blogjet dhe faqet zyrtare për
shpërndarjen e fotografive/incizimeve
(psh., YouTube®, Flickr®), faqet zyrtare të
Wikipedisë dhe forumet.
Të punësuarit e kompanisë Sanofi të cilët
i vendosin përmbajtjet në internet ose
i nënkuptojnë hapat e caktuar (psh.,
ndarja, “lajket”, vlerësimet) në rrjetet
sociale, madje edhe në kuadër të profileve
private, duhet ta mbajnë mend që ky
aktivitet mund t’i atribuohet kompanisë
Sanofi dhe që të ndikojë negativisht në
imazhin dhe emrin e mirë të kompanisë
Sanofi. Vetvetiu, çdo i punësuar i cili i
përdor rrjetet sociale duhet ta bëjë këtë
me përgjegjësi dhe t’i ketë parasysh
pasojat për Sanofi.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
 Të kemi parasysh që çdo
K
informacion ivendosur në internet
mund të ndikojë që personat e
përmendur dhe në imazhin dhe
emrin e mirë të kompanisë Sanofi.
T ë veprohet me përgjegjësi me
rastini e paraqitjes së
informacioneve, nxjerrjes së
deklaratave ose mendimeve në
rrjetet sociale. Të mos komentohen
as të diskutohen përmbajtjet për
aktivitetet e kompanisë Sanofi,
institucionet shëndetësore ose
konkurrencën të cilën e vendosin
palët e treta ose opionioni I gjerë.
T ’i paraqesësh të gjitha komentet
negative ose diskutimet në faqen
zyrtare në Zyren e komunikimit
korporativ dhe në
Farmakovigjilancën globale (GPE)
për problemet lidhur me produktet e
kompanisë Sanofi.
Informatat relevante për kontakte
mund të gjenden në intranet.

Para pak kohe shfrytëzimi i rrjeteve sociale është bërë pjesë
e jetës sonë të përditshme. Vendosja e informacioneve ose
komentimi i përmbajtjeve online mund të ndikojë lehtë në
imazhin dhe emrin e mirë të kompanisë sonë, të punësuarve
ose partnerëve menaxhues. Prandaj, të punësuarit e
kompanisë Sanofi duhet t’i përdorin me përgjegjësi rrjetet
sociale. Përveç kësaj, vetëm të punësuarit e emërtuar janë të
autorizuar që të komunikojnë në emër të kompanisë Sanofi
për kompaninë tonë ose produketet në rrjetet sociale.
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T ’u përcillen kërkesat e mediave
ekipit për marrëdhëniet me median.
T ë kontaktohet drejtori përkatës ose
ekipi relevant për komunikim nëse
keni ndonjë dyshim për rregullat për
aktivitetet lidhur me këtë.
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA
MENAXHUESE
Ruajtja e besimit të
marrëdhënies sonë
me palët e interesuara
— pacient, klientët,
aksionarët, furnizuesit
dhe partnerët e tjerë
menaxhues dhe anëtarët
e shoqërisë civile — me
të cilët menaxhon Sanofi

INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

ZGJIDHJA
E KONFLIKTIT TË INTERESIT
ËSHTË ME RËNDËSI
THELBËSORE TË
IDENTIFIKOHEN TË
GJITHA KONFLIKTET
DHE INTERESAT E
MUNDSHME DHE TË
ZGJIDHEN NË MËNYRË
EFIKASE.

Sanofi i është përkushtuar zbulimit proaktiv
dhe paraqitjes së të gjitha konflikteve të
interesit dhe marrjes së masave që këto
konflikte të zhduken ose të pakësohen.
Për të parandaluar konfliktin e interesit, të
gjithë të punësuarit e kompanisë Sanofi
duhet të jenë më të kujdesshëm dhe ta
aprovojnë sjelljen adekuate në situatat
në të cilat objektiviteti i vendimeve të tyre
menaxhuese, ndikon sidomos te:
Obligimet e jashtme
 ashkëpunimi me ose marrjen e
B
kompensimeve nga ndonjë furnizues ose
klient i kompanisë Sanofi.
 uajtja e interesit financiar ose raporti me
R
konkurrencën e kompanisë Sanofi, me
klientin ose furnizuesin ose cilëndo palë
të tretë e cila menaxhon me kompaninë
Sanofi.
F itimi ose zotërimi, në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose tërthorazi, i çfarëdo
kontributi në pronë ose me mjetet e cilitdo
lloji për nevojat e shitjes ose dhënies me
qira të njëjtave kompanisë Sanofi.
 ërkimi i përfitimit personal nga pala e
K
tretë me ndikim ndaj vendimit të volitshëm
të kompanisë Sanofi lidhur me palën e
tretë.
 jesëmarja në aktivitetet e jashtme të
P
cilat janë mjaft të rëndësishme që të
nxisin çështjet për aftësitë Tuaja që t’ia
kushtoni kohën dhe vëmendjen adekuate
detyrimeve të ndara të punës.

Konflikti i interesit është situatë e cila paraqet rrezik që
interesi personal do të ndikojë ose në dukje do të ndikojë
ndaj interesave legjitime menaxhuese të kompanisë
Sanofi. Të gjitha konfliktet e interesit krijojnë përshtypjen e
mospërshtatshmërisë, gjë që mund të ndikojë ndaj besimit
në Sanofi. Për këto shkaqe, me rëndësi thelbësore është që të
identifikohen të gjitha konfliktet e mundshme të interesit dhe
të zgjidhen në mënyrë efikase.

Marrëdhëniet personale
 dërveprimi me njërëz të farefisit të
N
cilët punojnë ose e kanë paraqitur
fletëaplikimin për punësim në kompaninë
Sanofi, konkurrentit, furnizuesit ose klientit
të kompanisë.
 lerjen e mallrave dhe të shërbimeve në
B
emër të kompanisë Sanofi nga njerëz të
farefisit ose firmës në të cilën dikush nga
farefisi ka interes.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i paraqesim të gjitha konfliktet e
vërteta të interest ose të mundshme
para fillimit të transaksionit, aktivitetit
ose marrëdhënieve të cilat mund të
sjellin deri te situatat të cilat duhet të
paraqiten.
T ë paraqiten të gjitha konfliktet e
mundshme të interesit si pjesë e
procesit të punësimit.
T ë paraqiten të gjitha konfliktet e
vërteta ose të mundshme të interest
në nivel vjetor nëse jemi të ekspozuar
ne të punësuarit e kompanisë Sanofi,
gjë që përkufizohet si udhëheqësit e
nivelit të parë dhe të gjithë të
punësuarit e kompanisë Sanofi të
cilët rregullisht marrin pjesë në
kontraktim, blerje, shitje ose qiramarrje
të materialit, pronës ose produktit.
T ë përmbahesh nga funksionet në
Këshillat drejtuese të cilitdo klienti,
furnizuesi ose konkurrenti të
kompanisë Sanofi. Ushtrimi i
funksioneve në Këshillat e jashtme,
jashtë obligimeve profesionale të të
punësuarve të kompanisë Sanofi
është e mundur, pas miratimit, vetëm
për anëtarët e Këshillit ekzekutiv dhe
duhet të kufizohet edhe ndaj
shërbimeve kompatibile me obligimet
e tyre ndaj kompanisë Sanofi.
T a pyesim eprorin ose Compliance
officer-in si të zgjidhet konflikti i interesit
në vend që të mbështetemi vetëm në
interpretim personal meqenëse
vetëvlerësimi ynë mund të jetë nën
ndikimin e situatës.

Marrja e dhuratave
 e pranimin e dhuratave marrësi
M
mund ta ndjejë veten iI detyruar ndaj
dhuratëdhënësit, gjë me të cilën mund ta
rrezikojë objektivitetin e vendimeve të tij
dhe mund të ndikojë sikur të kishte qenë
qëllimi i dhuratës dhënia e ryshfetit atij ose
ndonjë të punësuari tjetër të kompanisë
Sanofi.
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

PJESËMARRJA
NË JETËN POLITIKE
SANOFI VEPRON NË
MËNYRË TRANSPARENTE,
SINQERISHT DHE ME
INTEGRITET KUR MERR
PJESË NË JETËN PUBLIKE.

Si qytetar korporativ, Sanofi merr pjesë në
jetën publike të shteteve dhe rajonit në të
cilat menaxhon. Kjo mund të nënkuptojë
angazhimin në shqyrtime për çështjet
me interes publik, pjesëmarrjen në
zhvillimin e politikës publike dhe dhënien e
donacioneve ose kontributeve financiare
organizatave publike që të tregohet
përkrahja misionit të këtyre organizatave.
Në të gjitha këto përpjekje, gjithnjë
përpiqemi t’i japim kontribut pozitiv jetës
publike dhe asnjëherë nuk i fshehim
aktivitetet tona. Gjithnjë veprojmë në
pajtim me ligjet kompetente.
Ne e mbështesim pjesëmarrjen e të
punësuarve tanë në jetën publike në
emrin e tyre personal. Që të shmanget
mosmarrëveshja eventuale, i punësuari
duhet ta bëjë me dije qartësisht se merr
pjesë në emrin e vet personal, e jo në
emër të kompanisë Sanofi.

Sanofi menaxhon në mënyrë transparente, sinqerisht dhe me
integritet kur merr pjesë në jetën publike. Asnjë i punësuar
ose përfaqësues i kompanisë Sanofi nuk mund të veprojë as
të flasë për çështjet publike kur përfaqësuesi i Kompanisë
nuk ka autorizim. Të punësuarit e kompanisë Sanofi mund
të marrin pjesë në jetën publike në mënyrë të pavarur, me
kusht që të jetë e qartë se pjesëmarrja e tyre është veprim
personal, pa kurrfarë lidhshmërie me kompaninë Sanofi.
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Vetëm i punësuari i autorizuar mund të
flasë në emër të kompanisë në opinion.
Asnjë i punësuar ose përfaqësues i
kompanisë Sanofi nuk ka autorizime
ta detyrojë kompaninë që të përkrahë
ndonjë parti politike, ndonjë politikan ose
kandidat në zgjedhje në çfarëdo mënyre,
as ta përdorë lidhjen me kompaninë
Sanofi në aktivitete politike. Në Shtetet
e Bashkuara, Ligji Federal e autorizon
formimin e Këshillave korporative për
aktivitete politike (PAC), të cilat mund t’u
japin kontribute kandidatëve në zgjedhjet
federale dhe në disa zgjedhje shtetërore.
PAC janë të regjistruara te Komisioni
Federal i Zgjedhjeve dhe/ose agjencitë
shtetërore siç e kërkon këtë ligji. Sanofi e
ka themeluar PAC –in e të punësuarve në
SANOFI US Services Inc., si edhe PAC në
Masaçusets – Këshilli për aktivitete politike
Sanofi Masaçusets dhe secili prej tyre
merr kontribute nga individët e kualifikuar
dhe jep kontribute për të përkrahur
kandidatët federalë dhe shtetërorë të cilët
i mbështesin politikat publike që nxisin
hulumtimet, u sigurojnë pacientëve ofrimin
e barnave dhe i shpërblejnë inovacionet.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ë marrim pjesë në aktivitetet publike
në mënyrë transparente, me integritet
dhe sinqerisht.
T ë prezantohemi si përfaqësues të
kompanisë Sanofi vetëm kur jemi të
autorizuar për këtë.
T ë sqarojmë që në çdo mënyrë jemi
duke marrë pjesë në jetën publike në
cilësi personale dhe në emrin tonë
personal, e jo si përfaqësues të
kompanisë Sanofi.
T ë sqarojmë se mendimet e
shprehura janë vetëm tonat dhe që
nuk e paraqesin qëndrimin e
kompanisë Sanofi.
T ë kërkojmë këshillë, nëse dyshojmë,
së pari nga External Affiars-i, Zyra për
burime njerëzore, Zyra për çështje
juridike ose Zyra për etikë dhe
integritet të menaxhimit.
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

RESPEKTIMI I
KONKURRENCËS SË LIRË
SANOFI E MBËSHTET
TREGUN KONKURRENT,
I RESPEKTON
DHE I MBËSHTET
KONKURRENCAT
KORREKTE DHE LIGJIN E
TREGTISË.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:

Çështjet që kanë të bëjnë lidhur me
konkurrencën dhe me parandalimin e
monopolit mund të dalin nga kontaktet
midis kompanisë Sanofi dhe konkurrentëve
të tij, furnizuesve ose klientëve. Të gjithë
të punësuarit duhet t’i respektojnë ligjet
për mbrojtjen e konkurrencës dhe luftën
kundër monopolit dhe të përmbahen nga
sjellja e padrejtë ndaj konkurrentëve. Sjellja
jokonkurrente mund të përfshijë:
L idhjen e kontratës, duke përfshirë
edhe marrëveshjet joformale me
konkurrentët lidhur me kontraktimin e
çmimit, rregullimin e ofertës, ndarjen e
tregut dhe kontraktimin që të kufizohet
mundësia e marrjes.
 ëmbimi i informacioneve konkurrente të
K
ndjeshme me konkurrentët.
 eqpërdorimi i pozitës së mundshme i
K
dominimit të tregut.
Imponimi i kufizimit të klientëve ose
furnizuesve.
 yrja në përqendrime dhe në sigurime të
H
caktuara.

T ’ua lejojmë të punësuarve të rinj që
të bartin informacionet për
konkurrentët për të cilët kanë punuar
dikur.
T ’i këmbejmë me konkurrentët,
drejtpërsëdrejti ose tërthorazi, përmes
furnizuesve ose ndërmjetësuesve të
tjerë, informacionet të cilat e
nënkuptojnë:
 iapazonin e çmimeve, metodat e
D
përcaktimit të çmimit, shpenzimet e
mallit dhe të shërbimeve ose produktet,
ngarkimet plotësuese, kushtet e
promovimit dhe të faturimit, përfitimin
ose marzhin dhe zbritjet
Kushtet e shitjes
 lanet e marketingut dhe strategjitë për
P
produktet e tona
 apacitetin industrial, prodhimin dhe
K
logjistikën transportuese, cilësinë e
produkteve, planet e ekspansionit të
ardhshëm
 darjen e tregut sipas rajoneve,
N
klientëve dhe fushave terapeutike
T enderët dhe destinimin për paraqitjen
ose mosparaqitjen e ofertave
Furnizuesit ose klientët
T ë gjitha informacionet e ndjeshme
ose të besueshme që kanë lidhje me
kushtet e menaxhimit.

 uhet t’u shmangemi kontakteve
D
joformale me konkurrencën për shkak
të diskutimit për çështjet të cilat
mund të bëjnë shkeljen e ligjit kundër
monopolit ose mbrojtjen e
konkurrencës. Shembujt të
mbledhjeve të tilla janë forumet,
konferencat dhe mbledhjet e
sindikatave.
 snjëherë, gjatë punës me klientë
A
dhe furnizues,
T ë mos kufizohet liria e klinetëve që të
përkufizojnë çmimin e rishitjes
T ë mos përjashtohen konkurrentët nga
tregu.

 efuzohet lidhja e kontratave që të
R
bojkotohen klientët ose furnizuesit.
Ligjet kundër monopolit ose për
mbrojtjen e konkurrencës mund të
dallojnë dukshëm nga shteti në shtet: në
rast të dyshimit, kërkoni këshillë nga Zyra
për çështje juridike.
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

PARANDALIMI I RYSHFETIT
DHE KORRUPSIONIT
NË KOMPANINË SANOFI,
LUFTA KUNDËR FORMAVE
TË NDRYSHME TË
KORRUPSIONIT PARAQET
PËRPARËSI.

Të punësuarve të kompanisë Sanofi u
ndalohet që të japin, të premtojnë ose të
ofrojnë çfarëdo nga vlerat, cilitdo personi
që të ndikojë ndaj cilësdo procedure ose
vendimi, sidomos kur komunikohet me
punonjësit e shëndetësisë (HCP) dhe me
funksionarët e shtetit.
Kjo ndalesë ka të bëjë edhe me korrupsionin
e tërthortë, përkatësisht me veprimet të cilat i
bëjnë personat e tretë në emër ose për llogari
të kompanisë Sanofi.
Çfarëdo nga vlerat mund të përfshijë, por pa
kufizime:
paratë e gatshme
dhuratat
riparaqitjen, akomodimin dhe racionet
shpenzimet e udhëtimit
shërbimet
ofertat për punësim
huamarrjet
donacionet ose kontributet

t’i respektojnë të gjithë të punësuarit e
kompanisë Sanofi dhe, kur kjo është e
aplikueshme, palët e treta.
Këto procedura dhe standarde menaxhohen
me aktivitete të caktuara që të sigurohet se
të njëjtat po zbatohen për shkaqe të drejta
dhe legjitime menaxhuese dhe i përfshijnë
dispozitat konkrete qëllimi i të cilave është të
parandalohet ryshfeti dhe korrupsioni.
Sanofi ndalon pagesat ndaj nëpunësve civilë
për të përshpejtuar procedurat, edhe kur
është e ligjshme.
Këto procedura dhe standardet nuk janë
gjithpërfshirëse dhe nuk i theksojnë të gjitha
rrethanat të cilat mund të krijohen. Nëse një
situatë e caktuar nuk është e mbuluar ose
dispozitat e procedurave dhe standardeve
nuk janë të qarta për të punësuarit e
kompanisë Sanofi, të njëjtit duhet t’i
konsultojnë eprorët e vet dhe/ose Zyren për
çështje juridike ose për etikë dhe integritet të
menaxhimit.

 ilatdo vlera të bartura, madje edhe me
c
vlerë nominale.

Korrupsioni e pengon zhvillimin ekonomik sepse mund ta
rrezikojë konkurrencën korrekte dhe ta shkatërrojë besimin e
shoqërisë ose të individit. Në kompaninë Sanofi lufta kundër
formave të ndryshme të korrupsionit paraqet përparësi.
Promovimi i kulturës së etikës dhe integritetit është vendimtar
për mbajtjen e besimit të pacientëve, palëve të interesuara
dhe shoqërisë në tërësi. Sanofi i është përkushtuar kultivimit
të kulturës së integritetit në tërë organizatën dhe në
komunikimin e qartë lidhur me pritshmëritë që ta zvogëlojë
rrezikun nga korrupsioni.
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Në kuadrin e marrëveshjeve ndërkombëtare
dhe ligjeve, kompanitë e implikuara në
korrupsion mund të ballafaqohen me
dëme serioze për emrin e mirë dhe të jenë
të detyruara të paguajnë dënime të larta
kundërvajtëse dhe penale. Gjithashtu
mund të ballafaqohen edhe me pasojat e
rëndësishme të pavolitshme komerciale (p.sh.,
humbja e kontratës).
Përveç rreziqeve për kompaninë, të punësuarit
të cilët janë të implikuar në korrupsion
munden edhe personalisht të dënohen me
sanksione kundërvajtëse dhe penale, duke
përfshirë edhe dënimet e larta dhe dënimet
me burg.
Duke pasur parasysh aplikimin ndërkombëtar
të dispozitave kundër korrupsionit, korrupsioni i
bërë në një shtet mund të shkaktojë sanksione
në më shumë shtete, me çfarë kryerësit
ballafaqohen me dënime të mëtejshme.
Që të promovohet kultura e etikës dhe
integritetit, dhe këtë për pajtimin me të
gjitha ligjet dhe dispozitat kompetente
kundër korrupsionit dhe ryshfetit, Sanofi e
ka implementuar një sërë procedurash
dhe standardesh gjithpërfshirëse të cilat i
përkufizojnë rregullat e qarta të cilat duhet

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i respektojmë ligjet dhe konventat
kompetente kundër ryshfetit dhe
korrupsionit në çdo shtet në të cilin
menaxhon Sanofi dhe të kërkojmë
nga palët kontraktuese që të njëjtën
gjë ta bëjnë. Shembujt e nënkuptojnë
Konventën e OECD nga viti 1997,
Ligjin amerikan kundër dhënies së
ryshfetit jashtë shtetit (FCPA), Ligjin
britanik kundër dhënies së ryshfetit
(UKBA, ligjin francez kundër
korrupsionit dhe Ligjin kinez kundër
konkurrencës së pandershme.
T ë respektohen të gjitha procedurat
globale qëllimi i të cilave është
parandalimi, i drejtpërdrejtë ose
indirekt, rreziqet nga korrupsioni.
T ë zbatohet analiza e thellë e
personave të tretë kundër korrupsionit
dhe i bazuar në vlerësimin e rreziqeve
para fillimit të bashkëpunimit me të
njëjtit (Due Diligence).
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

NDËRVEPRIMI
ME PACIENTËT
SANOFI ËSHTË
PËRKUSHTUAR
NDËRVEPRIMIT ME
PACIENTËT DHE
ME SHOQATAT E
PACIENTËVE.

Ne në kompaninë Sanofi i kultivojmë
ndërveprimet me pacientët dhe shoqatat
e pacientëve gjatë ciklit jetësor të
produktit, domethënë nga ekzaminimet
klinike deri te aplikimi i produktit nga ana
e pacientit në jetën e përditshme. Sanofi
i është përkushtuar përpjekjes që këto
ndërveprime të jenë në respekt të plotë
ndaj standardeve të larta etike dhe në
përputhje me ligjet kompetente dhe me
orientimet industriale.
Sanofi siguron që të drejtat dhe shëndeti
i pjesëmarrësve dhe i pacientëve në
hulumtime në njerëz dhe integriteti i
aktiviteteve shkencore dhe mjekësore i
kompanisë Sanofi të jenë të mbrojtura.
Lidhur me ekzaminimet klinike, Sanofi
i rekruton pacientët dhe individët e
shëndoshë në mbarë botën. Në kuadër të
këtyre ekzaminimeve klinike Sanofi:
 und t’i përfshijë pacientët në kontrollin
m
e dokumenteve, siç janë formularët për
pëlqim dhe protokollet ose në dhënien
e këshillave që sa më mirë të shqyrtohen
nevojat e tyre.
 siguron që proceset të ideohen ashtu
e
që pacientët e përfshirë në ekzaminime
klinike të japin pëlqimin e lirë dhe të
njihen në bazë të informacioneve
të qarta, komplete të cilat shprehen
në mënyrë të kuptueshme dhe të
përshtatshme.

Si partner në rrugën e shëndetit dhe që ta kuptojmë se
si individët jetojnë me sëmundje dhe çfarë presin nga
punëtorët e shëndetësisë, Sanofi i është përkushtuar
përmirësimit të ndërveprimit përkatës me pacientët dhe
shoqatat e pacientëve me këmbimin e ideve, ndërtimin
e marrëdhënieve të besimit të plotë, dhënies rëndësi
informacioneve të marra nga ata individë dhe zhvillimin e
zgjidhjeve më të mira.

 jithashtu, Sanofi beson se mundësia e
G
qasjes së publikut në informacione për
pacientët, punonjësit e shëndetësisë
dhe bashkësinë shkencore. Si i tillë,
Sanofi i është përkushtuar paraqitjes së
vazhdueshme publike të informacioneve
për ekzaminimet klinike dhe për rezultate.
Përveç ekzaminimeve klinike, Sanofi
mbështet:
 dërveprimet me pacientë dhe me
n
shoqatat e pacientëve që më mirë
të kuptohet ndikimi i produktit ndaj
cilësisë së jetës së pacientëve dhe që
të kuptohen nevojat e mundshme për
përmirësime. Rezultati mund të integrohet
në zhvillimin e zgjidhjeve të ardhshme
mjekësore.
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 ontaktet midis pacientëve që t’i
K
ndajnë përvojat e veta dhe gjendjet
shëndetësore.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T a sigurojmë që ndërveprimet me
pacientë jenë në bazë vullnetare
gjatë tërë kohës
T a respektojmë pavarësinë e
pacientëve dhe të shoqatave të
pacientëve dhe nuk guxojmë ta
përdorim ndikimin e pashembullt
ndaj qëndrimeve dhe vendimeve të
tyre.
T ë lidhim kontratë ose të hyjmë në
projekte në mënyrë transparente me
pëlqimin e ndërsjellë në dobi të
dyfishtë.
T ë mbrojmë privatësinë e pacientëve
bashkë me respektimin e plotë të
ligjeve dhe dispozitave lokale. Duhet
t’i njoftojmë qartë pacientët për
mënyrën sipas së cilës të dhënat e
tyre personale të përdoren ose të mos
përdoren dhe ta bëjmë të qartë dhe
me dije në pëlqimet me shkrim se si
mbrohet privatësia e tyre.
 enjëherë t’i paraqesim reagimet e
M
padëshiruara të pacientëve gjatë
përdorimit të produkteve tona në
pajtim me kërkesat e kompanisë
Sanofi në fushën e
farmakovigjilancës.
T ë respektohet transparenca në të
gjitha ndërveprimet me pacientët
dhe shoqatat e pacientëve në pajtim
me ligjet dhe dispozitat kompetente,
si edhe me shoqatat në industrinë
farmaceutike, domethënë EFPIA,
IFPMA.
T ë bëhen të njohura publikisht
informacionet për protokollet dhe
rezultatet e studimeve klinike dhe të
përgjigjemi për kërkesat që kanë të
bëjnë me kërkesat e jashtme publike
në pajtim me:
 ërkushtueshmërinë tonë ndaj
P
transparencës
 ërkesat ndërkombëtare dhe lokale
K
juridike, me kërkesat rregulluese dhe
etike
 e obligimet që i kanë përcaktuar
M
shoqatat farmaceutike.
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

NDËRVEPRIMET ME
BASHKËSINË SHKENCORE
SANOFI I ËSHTË
PËRKUSHTUAR VEPRIMIT
NË PËRPUTHJE ME
STANDARDET MË TË
LARTA TË INTEGRITETIT
DHE NDERIT NË
NDËRVEPRIM
ME BASHKËSINË
SHKENCORE.

Ndërveprimi me bashkësinë shkencore është legjitim
dhe me rëndësi thelbësore në përpjekjet që pacientët
dhe klientët të kenë qasje në produktet të cilat i kanë të
nevojshme dhe që i shfrytëzojnë produktet e kompanisë
Sanofi në mënyrë të rregullt për rezultate optimale. Këto
ndërveprime e mundësojnë edhe fitimin e informacioneve
kthyese dhe këshillave për produket tona. Barnat në fazën
e hulumtimit dhe të zhvillimit, si edhe në praktikën klinike,
kanë përfitim të madh nga këto ndërveprime. Sanofi e
mbëshet edhe edukimin mjekësor, me çfarë krijohet forumi
në të cilin ekspertët shkencorë i ndajnë përvojat e veta
klinike dhe mësojnë vazhdimisht. Sanofi i është përkushtuar
veprimit sipas standardeve më të mëdha të integritetit dhe
besnikërisë në ndërveprim me bashkësinë shkencore.
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Sanofi vepron në ndërveprime me
bashkësinë mjekësore dhe shkencore në
shumë mënyra, duke përfshirë:
 ërkrahjen e arsimit të tyre mjekësor me
P
dhënien e informacioneve objektive dhe
të baraspeshuara për produktet tona
dhe për aplikimin e tyre adekuat.
 rganizimi i tubimeve mjekësore ose
O
shkencore ose ngjarjeve ose duke u
kontribuar tubimeve shkencore dhe
arsimore të cilat i organizojnë palët e
treta.
 yrja në aranzhime të pagimit të
H
kompensimit për shërbimet me ekspertë
të jashtëm të cilët ofrojnë shërbime të
përshtatshme ose kryejnë aktivitete në
fushën e mjekësisë ose shkencës lidhur
me nevojat legjitime, siç është zbatimi
i studimeve, pjesëmarrja në tubime
shkencore dhe dhëna e shërbimeve
konsulente.
Angazhimi i ekspertëve për dhënien e
shërbimeve nuk mund të paraqesë obligim
që të përcaktojë, të bëjë, të furnizojë, të
shesë, të aplikojë ose të rekomandojë
përdorimin e ciltido produkti të kompanisë
Sanofi ose shërbimeve. Ekspertët i zgjedhim
me aplikimin e kritereve objektive në bazë
të nevojës së përkufizuar e jo në bazë të
aplikimit të mëparshëm ose të pritur të
ardhshëm ose rekomandimit të produktit
të kompanisë Sanofi nga ana e atij
eksperti. Sanofi duhet të jetë i logjikshëm
në shprehjen e vlerës së shërbimit objektiv
të tregut me rastin e përcaktimit të
kompensimit të cilin ia paguan ekspertit
për shërbimin e tij.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i zgjedhim ekspertët e jashtëm me
aplikimin e kritereve objektive vetëm
në bazë të kompetencave të tyre
shkencore dhe nevojave tona
legjitime.
T ë nënshkruajmë kontrata midis
kompanisë Sanofi dhe ekspertëve të
jashtëm para çfarëdo takimi formal
ose këmbimi të informacioneve.
T ë sigurojmë që programi i ngjarjeve
të kompanisë Sanofi ose ngjarjeve të
palëve të treta të cilat i mbështet
Sanofi, t’u përshtatet ekspertëve të
zgjedhur shkencorë, ta mbulojë tërë
kohëzgjatjen e ngjarjes dhe ta
përparojë njohurinë në fushën në të
cilën menaxhon Sanofi.
T ë respektohen rregullat e mikpritjes
së kompanisë Sanofi lidhur me
vendndodhjet, racionet dhe
udhëtimet.
T ë respektohet metodologjia jonë
standarde e përllogaritjes së
kompensimeve, që të sigurojmë që
kompensimi i ekspertit të jetë i
logjikshëm dhe të shfaqë vlerën
objektive të tregut të shërbimeve.
T ë bëhen të njohura bartjet e vlerave
të punonjësve të shëndetësisë dhe
organizatave shëndetësore në
mënyrë konsekuente për të gjitha
ligjet dhe dispozitata kompetente.
T ë kufizohen informacionet që u
japim të punësuarve të shëndetësisë
për aspektet rregullatore terapeutike
të produkteve dhe të përshtaten me
lejet për hedhjen në qarkullim.
T ë përmbahemi nga ofrimi ose
dhënia e dhuratave, mikpritja ose
çfarëdo gjëje tjetër nga vlerat e të
punësuarve të shëndetësisë që t’i
nxisim që të marrin vendime të
volitshme për produktet dhe
shërbimet tona.
T ’i respektojmë kodet ndërkombëtare,
siç janë IFPMA dhe EFPIA dhe ligjet
dhe kodet e vendit, që mund të jenë
më të ashpra nga procedurat tona.
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INTEGRITETI NË
AKTIVITETET TONA MENAXHUESE

TRANSPARENCA
PËR PRODUKTET TONA
QËLLIMI YNË ËSHTË
QË TË JAPIM
INFORMACIONE MË
RELEVANTE, MË TË
QARTA DHE MË TË
ARSYESHME QË TË
SIGUROJMË PËRDORIM
MË ADEKUAT TË
PRODUKTEVE TONA.

Sanofi komunikon në mënyrë transparente për produktet e
veta dhe përpiqet që informatat për efikasitetin dhe sigurinë e
produkteve të tij vazhdimisht të përcillen dhe të përditësohen
gjatë tërë ciklit jetësor të produktit.
Ne me dëshirë duam të marrim parasysh — madje edhe t’i
parashikojmë — pritshmëritë e pacientëve. Qëllimi ynë është që
të ofrojmë informacione relevante, të qarta dhe të arsyeshme
që të sigurojmë përdorimin adekuat të produkteve tona.
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SANOFI I ËSHTË PËRKUSHTUAR:
 araqitjes së të gjitha informacioneve
P
të njohura për përfitimet dhe rreziqet
e mundshme që kanë të bëjnë me
produktin e hulumtuar para fillimit të
ekzaminimit të ri klinik të punësuarëve të
shëndetësisë dhe pacientëve. Ne jemi
duke e përcjellë me kujdes sigurinë e
produktit gjatë ekzaminimeve klinike në
përputhje me dispozitat kompetente
dhe me praktikën e mirë klinike dhe ua
dërgojmë punonjësve shëndetësorë të
gjitha informacionet e reja relevante ose
sinjalet gjatë studimit.
 igurimit të aplikimit adekuat të produktit
S
nga hedhja në treg deri te cikli jetësor
duke bërë përpjekje që bashkë me
produktin të dërgohet edhe udhëzimi për
pacientin që duhet të jetë sa më i qartë
dhe më i kuptueshëm për pacientin.
 igurimit që të gjithë të punësuarit
S
në kompaninë Sanofi, përfaqësuesit
e kompanisë dhe palët e treta i
paraqesin reagimet e padëshirueshme
dhe të dhënat e tjera me rëndësi për
farmakovigjilancën që e mësojnë gjatë
një dite pune Zyrës për farmakovigjilancë,
pa e marrë parasysh a kanë të bëjnë
me produktin e kompanisë Sanofi. I
nxisim pacientët që të njoftojnë Zyren
për farmakovigjilancë të kompanisë
Sanofi në vendin e vet dhe mjekun ose
farmacistin nëse ju paraqitet çfarëdo
efekti i padëshirueshëm.
 e sigurimin e informacioneve shkencore
M
të cilat janë të vërteta ose mashtruese
dhe të cilat nuk e mbivlerësojnë
përfitimin real nga produkti dhe vendin
e tij në terapi të sëmundjes. Ne nuk
i kufizojmë informatat në ato të cilat
janë të volitshme për produkt. Ne japim
informacione adekuate dhe lehtë të
kuptueshme të cilat i vlerësojnë rreziqet
dhe përfitimet që kanë të bëjnë me
produktin. Ne i mbështesim të gjitha
të dhënat shkencore, pohimet ose
krahasimet të cilat i përmendim në
materialin tonë.

 romovimit të produkteve të regjistruara
P
ose produkteve në qarkullim rreptësisht
në përputhje me lejen për hedhjen në
qarkullim ose me dokument referues.
Ne nuk i promovojmë produktet e
paregjistruara ose indikacionet e pa
miratuara të produkteve të regjistruara.

NË KOMPANINË SANOFI NE DUHET:
T ’i zbatojmë rishikimet e brendshme
të të gjitha informacioneve shkencore
të cilat ia dërgojmë bashkësisë
shkencore dhe pacientëve që ta
garantojmë përshtatjen me praktikën
e mirë të dhënies së informacioneve
shkencore.
T ë sigurojmë dhënien e përgjigjeve
lidhur me kërkesat e pacientëve dhe
të punëtorëve të shëndetësisë lidhur
me informacionet mjekësore për
produktet tona në të gjiha zyrat e
Sanofit. Ne në mënyrë interne i
verifikojmë përgjigjet standarde
thelbësore lidhur me informacionet
mjekësore që të garantohet se janë
objektive, shkencore, të
baraspeshuara, të dëshmuara dhe të
përditësuara.
T ë grumbullojmë, të analizojmë dhe
në çfarëdo mënyre dhe me kohë t’i
paraqesim të gjitha problemet që
kanë të bëjnë me cilësi, siguri ose me
efikasitet të produktit të kompanisë
Sanofi, pa e marrë parasysh natyrën
ose seriozitetin e situatës.
T ’i paraqesim pa shtyrje dhe brenda
afatit prej një dite pune Zyres së
vendit për farmakovigjilancë të gjitha
të dhënat të cilat mund të jenë me
rëndësi për farmakovigjilancë e të
cilat i mësojmë.
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