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ПОВІДОМЛЕННЯ
ГОЛОВНОГО ВИКОНАВЧОГО
ДИРЕКТОРА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ - ЦЕ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯКЕ
ПОВИННО КЕРУВАТИ
НАШОЮ ПОВЕДІНКОЮ
ВИХОДЯЧИ ЗА
МЕЖІ ПРОСТОГО
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНУ
І РЕГУЛЮВАННЯ,
СПОНУКАЮЧИ НАС
РОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ
ВИБІР, КОЛИ
СТИКАЄМОСЯ З БУДЬЯКОЮ СИТУАЦІЄЮ.

Доброчесність повинна керувати всією нашою поведінкою.
У Санофі, наша місія полягає у запобіганні, лікуванні і
виліковуванні захворювань. Ми прагнемо покращити здоров’я
громадян і знайти нові рішення для пацієнтів шляхом об’єднання
проривних досягнень в науці з передовими технологіями.
Нас надихає стійкість пацієнтів та зміцнюють наші надбання. Ми
завжди працюємо над новими шляхами боротьби з хронічними,
складними і рідкісними захворюваннями за допомогою
лікарських засобів, які пропонуються задля надії для пацієнтів і
майбутнього охорони здоров’я.
Щоб побудувати успішний бізнес, ми постійно прагнемо
діяти чесно. В будь-яке рішення, яке ми повинні прийняти, ми
інтегруємо етичні принципи. Доброчесність - це зобов’язання, яке
повинно керувати нашою поведінкою виходячи за межі простого
дотримання закону і регулювання, спонукаючи нас робити
правильний вибір, коли стикаємося з будь-якою ситуацією.
Цей Кодекс етики містить принципи, які нас направляють. Кожен
з нас повинен знати, розуміти і застосовувати ці принципи в
нашій повсякденній роботі, незалежно від нашої функції або
рівня в компанії. Цей довідковий документ створений для того,
щоб підтримати всіх в Санофі, щоб ми могли залишатися вірними
нашим зобов’язанням перед людьми, пацієнтами, лікарями,
вченими, партнерами, інвесторами та суспільством в цілому.
Кожен з нас повинен застосовувати Кодекс етики Санофі в житті.
Я дякую вам за вашу постійну підтримку і відданість пацієнтам.
Вони надихають нас не тільки бути першими, але й діяти чесно.
Пол Гадсон
Головний виконавчий директор
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ПОВІДОМЛЕННЯ
CHIEF ETHICS & BUSINESS
INTEGRITY OFFICER
У ЯКОСТІ ВАШОГО
ПАРТНЕРА У СФЕРІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я,
НАШЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ДІЯТИ ЧЕСНО Є
ОСНОВОЮ ДОВІРИ
ЛЮДЕЙ, ЯКИМ МИ
СЛУЖИМО.

Оскільки ми прагнемо виступати в ролі партнера у сфері охорони
здоров’я, для нас, як працівників компанії Sanofi, важливо діяти
чесно в будь-якій ситуації, з якою ми можемо зіткнутись. Правильна
поведінка — це наш обов’язок перед суспільством. Сьогодні, як
ніколи, побудова непохитної довіри людей є важливим елементом
успіху та конкурентоспроможності нашої компанії.
Цей документ — наш Кодекс етики — охоплює сфери, які є
важливими для нашої культури доброчесності У ньому містяться
практичні вказівки щодо поведінки працівників компанії Sanofi
під час взаємодії з будь-якими зацікавленими сторонами.
Ухвалення етичних рішень — це не завжди легкий шлях. Це вимагає
використання власного судження для оцінки ситуацій та пов’язаних
із ними ризиків. Для того щоб робити правильні речі в потрібний
час для правильної мети потрібна рівновага, чесність і мужність.
Окрім цього кодексу, відділ із питань дотримання корпоративних
правил і бізнес-етики розробив програми, що передбачають,
серед іншого, онлайнові тренінги, а також спеціальну інтрамережу,
в якій збирається ключова інформація, спрямована на поступове
впровадження культури доброчесності на всіх рівнях організації.
Я закликаю усіх звертатись до відділу з питань дотримання
корпоративних правил і бізнес-етики за порадами й підтримкою.
Julien Durand
Chief Ethics & Business Integrity Officer
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КОГО СТОСУЄТЬСЯ
КОДЕКС

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ
КОДЕКС ЕТИКИ

ЦЕЙ КОДЕКС ЕТИКИ
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ
ДО КОЖНОГО
ПРАЦІВНИКА ТА
ПІДРЯДНИКА
КОМПАНІЇ SANOFI,
А ТАКОЖ ДО
КОЖНОЇ ОСОБИ,
ЯКА ПРОВАДИТЬ
КОМЕРЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІД ІМЕНІ
КОМПАНІЇ SANOFI.

КОДЕКС ЕТИКИ
— ЦЕ ДОВІДНИК,
ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ
УСІМ НАМ ДІЯТИ
ЧЕСНО, ОСКІЛЬКИ
МИ СТАВИМО СОБІ
ПИТАННЯ ПРО
СИТУАЦІЮ, В ЯКІЙ
МИ ОПИНИЛИСЬ.

Деякі ситуації складно контролювати. Ухвалення етичних
рішень іноді видається складним, оскільки це виходить за
рамки простого дотримання певних правил.
Кодекс етики — це довідник, який допомагає усім нам діяти чесно,
оскільки ми ставимо собі питання про ситуацію, в якій ми опинились.
На додаток до Кодексу, компанія Sanofi також впровадила комплекс
політик та процедур, яких ми повинні дотримуватись. Ми повинні
задавати питання, коли потрібно, щоб робити правильні речі
в потрібний час і для правильної мети.
Можуть бути випадки, коли принципи цього Кодексу будуть
змінені відповідно до законодавства або місцевих стандартів
певної країни. У випадках, коли місцеве законодавство або звичаї
встановлюють більш високі стандарти, ніж ті, що встановлені
Кодексом, завжди повинні застосовуватись місцеве законодавство
та стандарти Якщо Кодекс, навпаки, передбачає вищий стандарт,
він має переважну силу.

ЯКЩО У ВАС Є СУМНІВИ, ЗАДАЙТЕ СОБІ ТАКІ ПИТАННЯ:
 и я порушую будь-який закон, Кодекс етики Sanofi,
Ч
політику та процедури?
Чи я порушую етичні норми?
 и я поводжусь із іншими так само, як я хотів би,
Ч
щоб поводились зі мною?
Чи я буду винен щось кому-небудь?

Кожен із нас зобов’язаний ознайомитись із Кодексом.
Якщо ми вважатимемо, що наші етичні стандарти
можуть бути порушені, ми повинні повідомити про
своє занепокоєння.

 и може моє рішення виглядати неналежним,
Ч
якщо його опублікувати на першій сторінці газети?

ЯКЩО ВІДПОВІДЬ НА БУДЬ-ЯКЕ З ЦИХ ПИТАНЬ
ВИКЛИКАЄ ЗАНЕПОКОЄННЯ, НЕ ТРИМАЙТЕ ЦЕ
ПРИ СОБІ — ПОВІДОМТЕ ПРО СТУРБОВАНІСТЬ!
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ЯК ПОВІДОМЛЯТИ
ПРО СТУРБОВАНІСТЬ
ЯКЩО ПРАЦІВНИК
КОМПАНІЇ SANOFI
МАЄ СУМНІВИ АБО
ДОБРОСОВІСНО
ВВАЖАЄ, ЩО БУВ
АБО МОЖЕ БУТИ
ПОРУШЕНИЙ ЗАКОН,
НОРМА, ПОЛОЖЕННЯ
ГАЛУЗЕВОГО КОДЕКСУ
ПОВЕДІНКИ, ПОЛІТИКА
ЧИ СТАНДАРТ
SANOFI АБО ОДИН ІЗ
ПРИНЦИПІВ КОДЕКСУ
ЕТИКИ SANOFI, ВІН/
ВОНА ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ
ПОВІДОМИТИ ПРО
СВОЄ ЗАНЕПОКОЄННЯ
У СПОСІБ, ЯКИЙ
ВІН/ВОНА ВВАЖАЄ
НАЙБІЛЬШ
ПРИЙНЯТНИМ.

Проте працівникам компанії Sanofi пропонується звертатись
безпосередньо до відділу з питань дотримання корпоративних
правил і бізнес-етики через відповідного керівника відділу з
питань дотримання корпоративних правил і бізнес-етики або
гарячу лінію з питань дотримання корпоративних правил і
бізнес-етики таким чином:
Усі країни, крім Північної Америки:
Онлайн: https://sanofiaventisgroup.ethicspoint.com
Або по телефону: місцеві номери зазначені в інтрамережі,
або ви можете скористатись нашим міжнародним номером:
0044 1249 661 808

Північна Америка:
Тел.: 1 (800) 648-1297
Ел. пошта: NACompliance@sanofi.com
Веб-сайт: www.sanofi.ethicspoint.com

До того ж, будь-який співробітник компанії Sanofi, який отримав
повідомлення про стурбованість, повинен негайно передати справу
відповідному керівнику відділу з питань дотримання корпоративних
правил і бізнес-етики або до вищезгаданої безпечної гарячої лінії
з питань дотримання корпоративних правил і бізнес-етики.
Співробітників не буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності,
їх не піддаватимуть дискримінації за умови, якщо вони діють сумлінно
та без злих намірів, навіть якщо повідомлені факти виявляться
неточними або не вживаються жодні подальші дії.
Відділ із питань дотримання корпоративних правил і бізнес етики
розслідуватиме отримані повідомлення за підтримки інших відділів,
якщо це буде необхідно.
Якщо повідомлені звинувачення були підтверджені в ході
розслідування, компанія Sanofi застосовує до порушника виправні
та (або) дисциплінарні заходи, а також судові процедури, якщо це
вважається необхідним.
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ПОВАГА Й ЗАХИСТ
ЛЮДЕЙ ТА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Для створення
стимулюючого, творчого
та безпечного робочого
середовища

ПОВАГА Й ЗАХИСТ
ЛЮДЕЙ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПОВАГА ДО
ЛЮДЕЙ
КОМПАНІЯ SANOFI
СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ
СТИМУЛЮЮЧОГО,
ТВОРЧОГО РОБОЧОГО
СЕРЕДОВИЩА БЕЗ
ДИСКРИМІНАЦІЇ ДЛЯ
ВСІХ СПІВРОБІТНИКІВ
ТА ЗОВНІШНІХ БІЗНЕСПАРТНЕРІВ.

КОМПАНІЯ SANOFI:
 абороняє будь-яку поведінку, яка може
З
негативно вплинути на гідність людини.
 ає нетерпимість до переслідувань
М
та всіх форм дискримінації за такими
ознаками, як:
стать;
гендерна ідентичність;
вік;
походження;
віросповідання;
сексуальна орієнтація;
зовнішність;
стан здоров’я;
фізичні вади;
профспілкова діяльність;
політичні погляди;
національність;
сімейний стан.

Ми поважаємо та заохочуємо права людини у відповідності до
Загальної декларації прав людини та Керівних принципів ООН
у питаннях бізнесу і прав людини. Ми є учасником Глобального
договору Організації Об’єднаних Націй з 2003 року. Ми пильно
стежимо за питаннями, що охоплені Основними конвенціями
Міжнародної організації праці (зокрема щодо заборони
дитячої та примусової праці, поваги до свободи об’єднань).
Ми підтримуємо різноманітність, практикуємо справедливість
та висловлюємо люб’язність у взаємодії з особами всередині
та за межами компанії Sanofi.
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 адає рівні можливості кожному
Н
працівнику або кандидату на роботу
з точки зору працевлаштування, доступу
до навчання, компенсації, добробуту,
внутрішньої мобільності та розвитку
кар’єри. Навички, досвід та особисті якості
є єдиними факторами, які ми розглядаємо.
 прияє різноманітності, тому що ми
С
вважаємо, що ідентичність наших людей
та зовнішніх бізнес-партнерів є джерелом
сили та ключовим елементом нашого успіху.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:

Поважати
інших, ставитися до них,
як до співгромадян
 е допускати та не займатись будьН
якою формою домагань (наприклад,
фізичних, сексуальних, психологічних,
словесних або інших).
 оротись із упередженістю та уникати
Б
її щодо точок зору, зовнішності або
ставлення наших колег.
 творювати або сприяти створенню
С
позитивного робочого середовища
для людей, які працюють у компанії
Sanofi або для компанії Sanofi.
З аохочуйте зовнішніх бізнес-партнерів
дотримуватись цих самих принципів
під час взаємодії з ними.

Ми сподіваємось, що наші зовнішні бізнеспартнери будуть дотримуватись основних
принципів Міжнародної організації праці,
особливо тих, що стосуються дитячої праці,
примусової праці, робочого часу, оплати
праці, свободи об’єднань та відмови від
дискримінації.
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ПОВАГА Й ЗАХИСТ
ЛЮДЕЙ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗДОРОВ’Я Й БЕЗПЕКИ
ТА ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ І
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У КОМПАНІЇ SANOFI
МИ ВВАЖАЄМО,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗДОРОВ’Я Й БЕЗПЕКИ
ТА ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ
І НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА Є ДУЖЕ
ВАЖЛИВИМИ.

КОМПАНІЯ SANOFI ПРАГНЕ:
 ідтримувати здоров’я, якість праці
п
та безпеку працівників і всіх людей,
пов’язаних із нами, навіть за межами
нашої безпосередньої взаємодії.
Це означає, що ми будемо оцінювати,
запобігати та контролювати фізичні,
хімічні та біологічні фактори ризику,
властиві нашій діяльності.
 бмежувати вплив нашої діяльності та
О
продукції на навколишнє середовище
в усьому ланцюжку створення вартості
шляхом збереження води та енергії, та
зменшення залишкового впливу завдяки
зменшенню викидів, стоків та відходів.
Компанія Sanofi визнає свою роль у
боротьбі зі зміною клімату.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 отримуватись чинних законів і
Д
норм країн, в яких компанія Sanofi
провадить діяльність.
 отримуватись відповідних вимог
Д
щодо охорони здоров’я, безпеки та
захисту навколишнього середовища,
рекомендацій експертів й найкращих
практик, а також обмінюватись досвідом.
 икористовувати в усій організації
В
концепцію охорони здоров’я, безпеки
та захисту навколишнього середовища
прозоро, шанобливо та відповідально.

Наше спільне завдання полягає в тому, щоб створити в
компанії Sanofi безпечне й здорове робоче середовище для
наших співробітників та зовнішніх партнерів, мінімізувати
вплив нашої діяльності та продукції на навколишнє
середовище та захистити громади, що оточують нас.

З апобігати нещасним випадкам,
уникати ризиків для здоров’я, сприяти
добробуту, а також зменшувати вплив
на навколишнє середовище.
З алучати наших партнерів,
постачальників та підрядників до
реалізації відповідальної політики у
сфері охорони здоров’я, безпеки та
захисту навколишнього середовища.
 прияти конструктивним, прозорим
С
відносинам та діалогу із зацікавленими
сторонами щодо їхньої стратегії
стосовно охорони здоров’я, безпеки
та захисту навколишнього середовища.
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ПОВАГА Й ЗАХИСТ
ЛЮДЕЙ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
КОМПАНІЯ SANOFI
ВВАЖАЄ, ЩО ЗАХИСТ
ПЕРСОНАЛЬНИХ
ДАНИХ НАШИХ
СПІВРОБІТНИКІВ,
ПАЦІЄНТІВ, МЕДИЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ТА ІНШИХ
БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ
Є КРИТИЧНО
ВАЖЛИВИМ.

Компанія Sanofi бере на себе зобов’язання
захищати персональні дані та обробляти їх
лише в межах чинного законодавства.
Термін «Персональні дані» означає
будь-яку інформацію, яка може прямо
чи опосередковано пов’язувати осіб із
ідентифікаційним номером або з одним
чи кількома факторами, характерними
для їх фізичної, фізіологічної, психічної,
економічної, культурної або соціальної
ідентичності (наприклад, ім’я, дата
народження, номер соціального
страхування, фізичні характеристики,
адреса електронної пошти, ідентифікатор
комп’ютера та інформація, що стосується
здоров’я, або генетична інформація).
Для полегшення передачі даних у
межах компанії Sanofi та відповідно до
Європейської директиви ми випустили
набір обов’язкових корпоративних
правил, які регулюють передачу даних
від європейської дочірньої компанії до
неєвропейської дочірньої компанії Sanofi.

Конфіденційність та захист персональних даних є основоположним
правом. Компанія Sanofi вважає, що захист персональних даних
наших співробітників, пацієнтів, медичних працівників та інших
бізнес-партнерів є критично важливим, особливо з огляду на
розвиток комунікаційних та інформаційних технологій.

20 SANOFI - КОДЕКС ЕТИКИ

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 отримуватись чинних законів та
Д
норм країн, в яких ми збираємо,
зберігаємо та використовуємо
персональні дані.
З бирати, використовувати, розкривати
або зберігати мінімальну кількість
персональних даних, необхідних
для досягнення законної мети.
З берігати дані тільки до тих пір,
поки це необхідно для їхньої обробки
відповідно до місцевого законодавства.
З ахищати персональні дані,
коли ми збираємо, обробляємо,
використовуємо, розкриваємо
та зберігаємо їх.
 овідомляти про випадки порушення
П
конфіденційності своєму керівнику,
співробітнику служби безпеки або
до глобальної служби захисту
конфіденційної інформації
(Privacy-Office-Global@Sanofi .com).
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ПРОЗОРІСТЬ
У КЕРУВАННІ
ІНФОРМАЦІЄЮ
КОМПАНІЇ
Захищати та
підтримувати нашу
конкурентоспроможність,
імідж та репутацію

ЧЕСНІСТЬ У КЕРУВАННІ
ІНФОРМАЦІЄЮ КОМПАНІЇ

ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ
ТА СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
КОМПАНІЯ SANOFI
ВВАЖАЄ ЗАХИСТ БУДЬЯКОЇ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ
ТА СЕКРЕТНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ДУЖЕ
ВАЖЛИВИМ.

«Конфіденційна інформація» означає будьяку інформацію, незалежно від її форми,
яка не є загальнодоступною, яку ми повинні
захищати від будь-якого неналежного
використання або розголошення, оскільки
таке використання чи розголошення
можуть потенційно зашкодити компанії.
Приклади конфіденційної інформації
включають:
інформацію про діяльність і фінансовий
стан компанії;
стратегічні плани/бізнес-плани;
інформацію про ціни;
 аркетингові плани та стратегії розвитку
м
бізнесу;
к лінічні дані, дослідження й технічні дані,
винаходи та інновації;
к онфіденційну інформацію, довірену нам
бізнес-партнерами.

Конфіденційна інформація є одним із наших найцінніших ресурсів.
Компанія Sanofi вважає захист будь-якої конфіденційної та
секретної інформації дуже важливим. Це зобов’язання також
стосується інформації про нашу компанію, співробітників та
бізнес-партнерів.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 отримуватись політики компанії Sanofi,
Д
яка регулює конфіденційність та захист
секретної інформації, зокрема:
політики конфіденційності;
 равил, що стосуються розкриття,
п
відтворення, збереження та знищення
документів та будь-яких інших носіїв
даних, а також політики документообігу
(доступна в інтрамережі компанії);
 равил щодо безпеки даних та загальної
п
безпеки, зокрема Статуту щодо
використання інформаційних систем
(доступний в інтрамережі компанії).

 бговорюйте конфіденційні теми з
О
великою обережністю у зовнішніх
середовищах (наприклад, у поїздах,
літаках, ресторанах, на конференціях).
З верніться до юридичного відділу, щоб
отримати вказівки щодо необхідності
укладати угоду про конфіденційність
та (або) відділу ІТС щодо застосування
спеціальних заходів захисту даних.
 овідомте керівника або відділ
П
корпоративної безпеки про будь-яку
ситуацію, яка дає підстави вважати,
що конфіденційність секретної
інформації могла бути порушена
(наприклад, втрата документів,
незвичні запити інформації,
ознаки потенційного втручання
в інформаційні системи).

Неправильне використання або розголошення такої інформації
може завдати серйозної шкоди нашій компанії, бізнеспартнерам, постачальникам та клієнтам, послабити нашу
конкурентоспроможність, піддаючи нас відповідальності
та погіршити нашу репутацію.
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ПРОЗОРІСТЬ У КЕРУВАННІ
ІНФОРМАЦІЄЮ КОМПАНІЇ

ЗАПОБІГАННЯ
ІНСАЙДЕРСЬКІЙ ТОРГІВЛІ
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
ТОРГУВАТИ БУДЬЯКИМИ АКЦІЯМИ
КОМПАНІЇ SANOFI
АБО ЇЇ ДОЧІРНІХ
ПІДПРИЄМСТВ,
ЯКЩО ВИ ВОЛОДІЄТЕ
НЕПУБЛІЧНОЮ
ІНФОРМАЦІЄЮ,
ЯКА МОЖЕ СУТТЄВО
ВПЛИНУТИ НА
РИНКОВУ ВАРТІСТЬ
ЦИХ АКЦІЙ.

Інсайдерська торгівля — це коли особа
здійснює торгівлю цінними паперами
компанії, знаючи непублічну інформацію
про цю компанію. Найбільш типовими
прикладами інсайдерської торгівлі є
продаж акцій, перш ніж погані новини
призводять до зниження вартості акцій,
або купівля акцій до того, як хороші новини
призведуть до збільшення вартості акцій.
Компанія Sanofi вважає інсайдером
будь-яку особу, яка володіє важливою
конфіденційною інформацією, яка чутлива
до цін на цінні папери, що стосується
компанії Sanofi, її афілійованих осіб
та партнерів, чиї акції продаються на
біржі. Відповідно, цей інсайдер повинен
утримуватись від торгівлі акціями
відповідної компанії, продажу бонусних
акцій або здійснення опціонів.
Інсайдерська торгівля може відбуватись
тоді, коли акції купуються або продаються
до оголошення новин, які можуть мати
позитивний або негативний вплив на
ринкову ціну акцій компанії Sanofi або
поточного чи потенційного партнера, і
купівля або продаж цих акцій здійснюється
на основі внутрішньої інформації щодо
таких факторів, як:
фінансові результати;
запропоноване придбання та відчуження;
важливі результати клінічних випробувань;
в идача реєстраційного посвідчення на
новий продукт;
втрата або отримання великого контракту;
довготривалий судовий процес.
Правила щодо інсайдерської торгівлі
застосовуються не тільки до акцій компанії
Sanofi, але й до акцій будь-якої третьої
особи, з якою компанія має стосунки.
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У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 отримуватись законів і норм, які
Д
застосовуються до інсайдерської
торгівлі, незалежно від нашої позиції
в організації.
Розкривати конфіденційну
інформацію суворо на підставі
службової необхідності. Ми повинні
бути обережні з ланцюговими
листами та розмовами у громадських
місцях, таких як поїзди, літаки,
ресторани, конференції, відкрите
робоче середовище.
 ереконатись у тому, що треті
П
особи зберігають конфіденційність
інформації, яку ми надаємо їм, зокрема,
використовують зобов’язання або
положення щодо конфіденційності.
З берігати конфіденційність інформації,
яку ми отримали від третіх осіб.

Розуміти,
що інформація, не пов’язана
з компанією Sanofi, може бути
важливою для наших партнерів.
 еред придбанням або продажем
П
акцій звернутись до юридичного
відділу, якщо виникають сумніви.
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ПРОЗОРІСТЬ У КЕРУВАННІ
ІНФОРМАЦІЄЮ КОМПАНІЇ

ЗАХИСТ НАШОГО ІМІДЖУ
ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
СПІВРОБІТНИКИ
КОМПАНІЇ
SANOFI ПОВИННІ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
ВІДПОВІДАЛЬНО.

Захист іміджу та репутації компанії
вимагає від працівників компанії Sanofi
використовувати соціальні мережі
належним чином, як із професійної,
так і з приватної точки зору. Ця вимога
застосовується до всіх цифрових
медіа, які можуть використовуватися в
інтерактивному режимі, наприклад, сайтів
соціальних мереж (наприклад, Facebook®,
LinkedIn® і Twitter®), блогів, і фото-відео
веб-сайтів (наприклад, YouTube®, Flickr®,
вікіпедій та форумів).
Співробітник компанії Sanofi, який публікує
контент в Інтернеті або робить дію (напр.,
ділиться чимось, ставить лайк, оцінює) у
соціальних мережах, навіть у приватних
цілях, повинен пам’ятати, що ця дія може
бути віднесена до Sanofi та негативно
вплинути на імідж й репутацію компанії
Sanofi. Отже, будь-який працівник, який
використовує соціальні мережі, повинен
робити це відповідально і враховувати
наслідки для компанії Sanofi.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 ам’ятати, що будь-яка інформація,
П
опублікована в Інтернеті, може
вплинути на згаданих осіб та імідж
і репутацію компанії Sanofi.
 іяти відповідально під час розкриття
Д
інформації, у висловлюванні думок у
соціальних мережах. Не коментувати
та не обговорювати інформацію про
діяльність компанії Sanofi, органів
охорони здоров’я або конкурентів,
розміщених третіми особами або
широким загалом.
 овідомляти відділ корпоративних
П
комунікацій та глобальний відділ з
фармакологічного нагляду (GPE) про
будь-які негативні коментарі або
веб-обговорення проблем, пов’язаних
із продуктами Sanofi. Відповідні
контактні дані доступні в інтрамережі.
 аправляти запити ЗМІ до відділу із
Н
зв’язків зі ЗМІ.
З вернутись до відповідного керівника
або відділу комунікацій, якщо у вас
виникнуть сумніви щодо політики,
пов’язаної з нею.

За останні роки соціальні мережі стали частиною нашого
повсякденного життя. Публікація чи коментування контенту
в Інтернеті може легко вплинути на імідж та репутацію
нашої компанії, співробітників або бізнес-партнерів. Тому
співробітники компанії Sanofi повинні використовувати
соціальні медіа відповідально. До того ж, лише призначені
співробітники мають право передавати від імені компанії
Sanofi інформацію про нашу компанію чи продукцію у
соціальних мережах.
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ЧЕСНІСТЬ У
НАШІЙ ДІЛОВІЙ
ПРАКТИЦІ
Підтримувати довіру
до наших взаємин із
зацікавленими сторонами
компанії — пацієнтами,
клієнтами, акціонерами,
постачальниками та іншими
бізнес-партнерами та
членами громадянського
суспільства, у якому компанія
Sanofi провадить діяльність

ЧЕСНІСТЬ У
НАШІЙ ДІЛОВІЙ ПРАКТИЦІ

ВИРІШЕННЯ
КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ
ВАЖЛИВО
ВИЗНАЧИТИ БУДЬЯКИЙ ПОТЕНЦІЙНИЙ
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
ТА ЕФЕКТИВНО
УСУНУТИ ЙОГО.

Компанія Sanofi зобов’язується активно
виявляти та повідомляти про будь-які
конфлікти інтересів та передбачає заходи
для їхнього усунення або пом’якшення
їхніх наслідків.
Для запобігання конфлікту інтересів будьякий працівник компанії Sanofi повинен
бути пильним та належним чином діяти в
ситуаціях, коли об’єктивність його/її бізнесрішення може бути зменшена, особливо в:
У зовнішніх зобов’язаннях
 иконання роботи для постачальника
В
Sanofi або одержання компенсації від
постачальника або клієнта компанії Sanofi.
Фінансовий інтерес або відносини з
конкурентом, клієнтом або постачальником
компанії Sanofi, або з будь-якою третьою
особою, що має бізнес із компанією Sanofi.
Пряме або опосередковане придбання або
володіння будь-якою часткою майна або
активів будь-якого виду з метою продажу
або здавання в оренду компанії Sanofi.
Вимагання особистих пільг від третьої
особи для впливу на сприятливе рішення
компанії Sanofi щодо цієї третьої особи.
Достатньо суттєва участь у будь-якій
зовнішній діяльності, яка може поставити
під питання вашу здатність присвячувати
відповідний час і увагу призначеним
обов’язкам.

Особисті взаємовідносини

Конфлікт інтересів — це ситуація, яка створює ризик того,
що особистий інтерес буде чи може заважати законним
інтересам компанії Sanofi. Будь-який конфлікт інтересів
створює враження порушення, що може підірвати довіру до
компанії Sanofi. З цих причин важливо визначити будь-який
потенційний конфлікт інтересів та ефективно усунути його.
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 тосунки з родичем, який працює або
С
претендує на роботу в компанії Sanofi,
конкурента, постачальника або клієнта
компанії Sanofi.
Закупівля товарів або послуг від імені
компанії Sanofi у родича або фірми,
в якій родич має інтерес.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 овідомляти про будь-який фактичний
П
або потенційний конфлікт інтересів
перед тим, як узяти участь у транзакції,
діяльності або відносинах, що
призводять до ситуації, що підлягає
повідомленню.
 овідомляти про фактичні або
П
потенційні конфлікти інтересів під
час процесу працевлаштування.
 овідомляти про фактичні або
П
потенційні конфлікти інтересів щороку
в якості працівників, які працюють
під управлінням компанії Sanofi,
тобто керівники першої ланки та всі
співробітники компанії Sanofi, які
регулярно беруть участь у контрактах,
закупівлях, продажах або оренді послуг,
матеріалів, майна чи продуктів.
 тримуватись від роботи в раді
У
директорів організації будь-якого
клієнта, постачальника або конкурента
компанії Sanofi. Робота в раді директорів
сторонньої організації, за винятком
професійних обов’язків працівника
компанії Sanofi, можлива лише після
схвалення членами Виконавчого
комітету та повинна обмежуватись
послугами, сумісними з обов’язками
в компанії Sanofi.
З апитайте керівника або керівника
відділу з питань дотримання
корпоративних правил і бізнес-етики
про те, як вирішити конфлікт інтересів,
а не покладайтесь виключно на власне
тлумачення, оскільки ситуація може
погіршити нашу самооцінку.

Отримання цінних речей
 рийняття подарунка може призвести до
П
того, що одержувач відчує зобов’язання,
що потенційно впливає на об’єктивність
його/її рішень, і може сприйматися як
подарунок, призначений для схиляння
його/її чи іншого працівника компанії
Sanofi до рішення чи дії.
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ЧЕСНІСТЬ У
НАШІЙ ДІЛОВІЙ ПРАКТИЦІ

УЧАСТЬ
У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ
КОМПАНІЯ SANOFI
ДІЄ ПРОЗОРО, ЧЕСНО
ТА ДОБРОСОВІСНО,
КОЛИ БЕРЕ УЧАСТЬ
У ГРОМАДСЬКОМУ
ЖИТТІ.

Як соціально відповідальна компанія,
Sanofi бере участь у громадському житті
країн й регіонів, де вона провадить
діяльність. Це може включати в себе участь
в обговоренні питань, що становлять
державний інтерес, участь у розробці
державної політики, а також внесення
пожертвувань чи фінансових внесків у
громадські організації для підтримки
організацій.
У кожному з цих зусиль ми завжди прагнемо
робити позитивний внесок у громадське
життя і ніколи не приховуємо нашу
діяльність. Ми завжди діємо відповідно
до чинного законодавства.
Ми вітаємо особисту участь наших
співробітників у громадському житті.
Щоб уникнути непорозумінь, працівники
повинні чітко розуміти, що вони беруть
участь від свого імені, а не від імені
компанії Sanofi.

Компанія Sanofi діє прозоро, чесно та добросовісно,
коли бере участь у громадському житті. Жоден працівник
чи представник компанії Sanofi не має права діяти або
виступати щодо громадських питань в якості представника
компанії без дозволу. Співробітники компанії Sanofi можуть
самостійно брати участь у громадському житті, якщо їхня
участь є безумовно особистим прагненням без зв’язку
з компанією Sanofi.
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Публічно виступати від імені компанії
можуть тільки уповноважені співробітники.
Жоден працівник чи представник компанії
Sanofi не має повноважень зобов’язуватись
від імені компанії будь-якою мірою
підтримати політичну партію, політика чи
кандидата на виборах або використовувати
відносини з компанією Sanofi в політичній
діяльності. Федеральне законодавство
Сполучених Штатів дозволяє створювати
корпоративні політичні комітети (КПК),
які можуть підтримувати кандидатів на
федеральних виборах та виборах у деяких
штатах. КПК реєструються у Федеральній
виборчій комісії та (або) державних
органах відповідно до законодавства.
Компанія Sanofi заснувала КПК із числа
співробітників компанії Sanofi US Services
Inc., а також КПК у штаті Массачусетс
— Sanofi Massachusetts Political Action
Committee, кожен із яких отримує внески
від відповідних осіб та робить внески
для підтримки федеральних кандидатів
і кандидатів від штату, які підтримують
державну політику стимулювання
досліджень, забезпечення доступу
пацієнтів до ліків та інновації.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 рати участь у публічній діяльності
Б
прозоро, добросовісно та чесно.
 редставляти себе в якості
П
представників компанії Sanofi
тільки тоді, коли це дозволено.
 точнювати, що ми беремо участь
У
у громадському житті особисто та
від власного імені, а не в якості
представника компанії Sanofi.
 ояснювати, що виражена думка
П
— це виключно ваша думка, яка не
представляє позицію компанії Sanofi.
 кщо виникають сумніви, звертатись
Я
за допомогою до відділу кадрів,
юридичного відділу або відділу з
питань дотримання корпоративних
правил і бізнес-етики.
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ЧЕСНІСТЬ У
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ПОВАГА ДО ВІЛЬНОЇ
КОНКУРЕНЦІЇ
КОМПАНІЯ SANOFI
ПІДТРИМУЄ
КОНКУРЕНТНИЙ
РИНОК, ПОВАЖАЄ
ТА ДОТРИМУЄТЬСЯ
ЗАКОНІВ ПРО
ДОБРОСОВІСНУ
КОНКУРЕНЦІЮ ТА
ТОРГОВУ ПРАКТИКУ.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:

Порушення антимонопольного законодавства
або законодавства про конкуренцію можуть
виникнути внаслідок контактів компанії Sanofi з
конкурентами, постачальниками чи клієнтами.
Усі працівники повинні дотримуватись
антимонопольного законодавства або
конкурентного законодавства, а також
утримуватись від будь-якої несправедливої
поведінки щодо конкурентів. Антиконкурентні
дії можуть включати в себе:
 кладання договорів, у тому числі
У
неофіційних, із конкурентами щодо
встановлення ціни, змови на тендері,
розподілу ринку та угоди, що обмежують
пропозицію.
 бмін з конкурентами інформацією,
О
що потребує особливого захисту від
конкурентів.
З ловживання потенційним домінуванням
на ринку.
 становлення обмежень для клієнтів або
В
постачальників.
Певні злиття і поглинання.

 іколи не дозволяйте новим
Н
працівникам ділитися конфіденційною
інформацією про конкурентів, на яких
вони працювали.
 е обмінюйтесь із конкурентами
Н
прямо чи опосередковано через
постачальників чи інших посередників
інформацією, зокрема інформацією про:
 іни, методи ціноутворення, вартість
ц
товарів і послуг або продуктів, повернення
платежів, рекламні та платіжні умови,
прибуток або маржу, а також знижки;
умови продажів;
 аркетингові плани та стратегії щодо
м
нашої продукції;
 ромислові потужності, виробництво
п
й транспортування, якість продукції,
плани щодо майбутнього розширення;
 озподіл по регіонах, клієнтах або за
р
терапевтичними сферами;
тендери та наміри брати або не брати
в них участь;
постачальників або клієнтів;
 удь-яку секретну та конфіденційну
б
інформацію , що стосується діяльності.

 никайте неформальних контактів із
У
конкурентами для обговорення питань,
які можуть порушувати антимонопольне
законодавство або законодавство про
конкуренцію. Серед прикладів —
зустрічі, форуми, конференції та збори
професійних об’єднань.
 пілкуючись з клієнтами та
С
постачальниками, ніколи:
 е обмежуйте свободу клієнта
н
встановлювати ціну перепродажу;
не виключайте конкурентів із ринку.

 е укладайте угоди про бойкот
Н
клієнтів чи постачальників.
Антимонопольне законодавство або
законодавство про конкуренцію можуть
суттєво відрізнятись залежно від країни,
тому в разі виникнення сумнівів зверніться
за консультацією до юридичного відділу.
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БОРОТЬБА З ХАБАРНИЦТВОМ
І КОРУПЦІЄЮ
У КОМПАНІЇ SANOFI
БОРОТЬБА З УСІМА
ФОРМАМИ КОРУПЦІЇ
Є ПРІОРИТЕТОМ.

Співробітникам компанії Sanofi заборонено
надавати, обіцяти надати чи пропонувати
цінні речі будь-якій особі з метою впливу
на будь-яку дію чи рішення, зокрема під час
взаємодії зі спеціалістами з охорони здоров’я
(СОЗ) та державними посадовими особами.
Ця заборона також стосується непрямої
корупції, тобто дій, здійснюваних сторонніми
особами від імені компанії Sanofi.
Цінні предмети зокрема включають у себе:
г рошові кошти;
подарунки;
розваги, розміщення та харчування;
транспортні витрати;
послуги;
пропозиції щодо працевлаштування;
позики;
пожертвування або внески;
передача цінностей, навіть номінальної
вартості.
У світлі міжнародних договорів та законів
компанії, котрі займаються корупцією,
можуть зазнати серйозних репутаційних
збитків та сплатити значні цивільні та
кримінальні штрафи. Вони також можуть
зіткнутись зі значними несприятливими
комерційними наслідками (наприклад,
втратити контракти).

Корупція стримує економічний розвиток, тому що вона може
підірвати чесну конкуренцію та знищити довіру до компанії
чи особи. У компанії Sanofi боротьба з усіма формами
корупції є пріоритетом. Сприяння культурі етики та
доброчесності є запорукою збереження довіри пацієнтів,
зацікавлених сторін та суспільства. Компанія Sanofi прагне
сприяти культурі доброчесності в усій організації та чітко
висловлювати очікування для зниження ризику корупції.

Окрім ризиків для компанії, корумповані
працівники також можуть нести особисту
цивільну та кримінальну відповідальність,
зокрема великі штрафи та тюремні покарання.
Враховуючи екстериторіальне
застосування деяких антикорупційних
положень, корупційні дії, здійснені в одній
країні, можуть призвести до застосування
санкцій в кількох країнах, із подальшим
покаранням порушників.

Для сприяння культурі етики та
доброчесності, а також дотримання всіх
застосовних антикорупційних законів
та норм, компанія Sanofi запровадила
комплексний набір політик і стандартів,
що визначають чіткі правила, яких повинні
дотримуватись усі співробітники компанії
Sanofi та, якщо це можливо, сторонні особи.
Ця політика й стандарти регулюють певні дії
для забезпечення їхньої реалізації відповідно
до справжніх і законних бізнес-цілей та
включають конкретні положення, спрямовані
на попередження хабарництва та корупції.
Sanofi забороняє сприяння проведенню
платежів, навіть якщо це дозволено законом.
Ця політика й стандарти не є вичерпними
для всіх можливих обставин. Якщо
конкретна ситуація не охоплена, або
положення політики та стандартів
незрозумілі співробітнику компанії Sanofi,
останній повинен проконсультуватись
зі своїм керівником та (або) відділом із
питань дотримання корпоративних
правил і бізнес-етики.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 отримуватись відповідного
Д
антикорупційного законодавства та
конвенцій в кожній країні, в яких
компанія Sanofi провадить діяльність,
і вимагати, аби підрядники робили те
ж саме. Серед прикладів — Конвенція
ОЕСР 1997 року, Закон США про
корупцію за кордоном (FCPA), Закон
Великобританії про боротьбу з
хабарництвом (UKBA), антикорупційне
законодавство Франції та Закон Китаю
про боротьбу з недобросовісною
конкуренцією.
 отримуватись будь-якої міжнародної
Д
політики, спрямованої на пряме чи
опосередковане запобігання
корупційним ризикам.
 роводити комплексну юридичну
П
перевірку третіх осіб перед їх
залученням.
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ВЗАЄМОДІЯ
З ПАЦІЄНТАМИ
КОМПАНІЯ
SANOFI ПРАГНЕ
РОЗШИРЮВАТИ
ВІДПОВІДНУ
ВЗАЄМОДІЮ З
ПАЦІЄНТАМИ ТА
ГРУПАМИ ПАЦІЄНТІВ.

У Sanofi ми сприяємо взаємодії з пацієнтами
та групами пацієнтів протягом усього
життя продукту, тобто від клінічних
випробувань до використання пацієнтом
у повсякденному житті. Sanofi прагне
забезпечити, щоб ця взаємодія відповідала
високим етичним стандартам та чинним
законам і галузевим принципам.
Компанія Sanofi гарантує захист прав та
здоров’я учасників досліджень і пацієнтів,
а також добросовісність наукової та
медичної діяльності компанії Sanofi.
Що стосується клінічних випробувань,
компанія Sanofi набирає пацієнтів і
здорових людей в усьому світі. У рамках
цих клінічних випробувань компанія Sanofi:
 оже залучати пацієнтів до аналізу
м
документів клінічних випробувань,
таких як форми інформованої згоди та
протоколи, або надання рекомендацій
для кращого задоволення їхніх потреб;
з абезпечує, що розроблені таким чином
процеси дозволяють пацієнтам, які взяли
участь у клінічних випробуваннях, давати
добровільну та інформовану згоду на основі
чіткої, повної інформації, яка виражається
у зрозумілій та загальній формі.

У якості партнера з підтримки охорони здоров’я, а також
для того, щоб зрозуміти, як люди живуть із захворюванням
і що вони очікують від медичних працівників, компанія
Sanofi прагне розширити належну взаємодію з пацієнтами
та групами пацієнтів, обмінюватись ідеями, створювати
довірливі стосунки, фіксувати їхні відгуки та розробляти
ще кращі рішення.

До того ж, компанія Sanofi вважає, що
оприлюднення інформації про клінічні
випробування слугує інтересам пацієнтів,
постачальників медичних послуг та наукової
спільноти. Таким чином, компанія Sanofi
прагне постійно оприлюднювати інформацію
про клінічні випробування та результати.
Крім клінічних випробувань, компанія
Sanofi підтримує:
в заємодію з пацієнтами та об’єднаннями
пацієнтів, щоб краще розуміти вплив
продукту на якість життя пацієнта
та фіксувати потенційні потреби для
поліпшення. Результати можуть бути
використані в розробці майбутніх
рішень у галузі охорони здоров’я;

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 заємодіяти з пацієнтами суто на
В
добровільній основі.
 оважати незалежність пацієнтів і
П
груп пацієнтів і не впливати на їхні
погляди та рішення.
 кладати договори або реалізовувати
У
проекти з повною прозорістю та
співпрацювати із взаємною згодою
та вигодою.
З ахищати конфіденційність пацієнтів,
повністю дотримуючись місцевих
законів та норм. Ми повинні чітко
інформувати пацієнтів про те, як їхні
персональні дані будуть і не будуть
використовуватись, і чітко заявляти у
формах згоди про те, як захищатимемо
їхню конфіденційність.
 егайно повідомляти про несприятливі
Н
події пацієнтам, що виникають під
час використання наших продуктів,
відповідно до вимог фармакологічного
нагляду компанії Sanofi.
 оважати принцип прозорості під
П
час взаємодії з пацієнтами та групами
пацієнтів відповідно до чинних законів
та норм, а також із фармацевтичними
асоціаціями, такими як Європейська
федерація фармацевтичної
промисловості та Міжнародна
федерація фармацевтичної
промисловості тощо.
 ублікувати інформацію про
П
протоколи та результати клінічних
випробувань та відповідати на
зовнішні запити громадськості
відповідно до:
нашого зобов’язання щодо прозорості;
 іжнародних та місцевих законодавчих,
м
нормативних і етичних вимог;
з обов’язань, встановлених
фармацевтичними асоціаціями.

в заємодію між пацієнтами, щоб вони
могли ділитись своїм досвідом та
інформацією про стан здоров’я.
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ВЗАЄМОДІЯ З
НАУКОВИМ
СПІВТОВАРИСТВОМ
КОМПАНІЯ SANOFI
ПРАГНЕ ДІЯТИ
ВІДПОВІДНО
ДО НАЙВИЩИХ
СТАНДАРТІВ
ДОБРОСОВІСНОСТІ
ТА ЧЕСНОСТІ ПІД
ЧАС ВЗАЄМОДІЇ
З НАУКОВИМ
СПІВТОВАРИСТВОМ.

Компанія Sanofi багато в чому взаємодіє
з медичною та науковою спільнотою,
зокрема:
 ідтримує медичну освіту шляхом
П
надання чесної та збалансованої
інформації про нашу продукцію та
її належне використання.
 рганізовує медичні та наукові зустрічі
О
або заходи, або бере участь у наукових
та освітніх зустрічах, організованих
третіми особами.
 кладає угоди про надання платних послуг
У
із зовнішніми експертами для надання
важливих послуг або виконання важливих
дій в медичній або науковій сферах для
законних потреб, таких як проведення
досліджень, участь у наукових зустрічах
та надання консультаційних послуг.
Залучення експерта для надання послуг
не повинно спонукати призначати,
купувати, постачати, продавати,
застосовувати або рекомендувати будьякий продукт або послуги компанії Sanofi.
Ми обираємо експертів відповідно до
об’єктивних критеріїв, що ґрунтуються на
визначеній потребі, а не на минулому або
очікуваному майбутньому використанні
або рекомендуванні експертами продукції
компанії Sanofi. Компанія Sanofi має
враховувати справедливу ринкову
вартість послуги при визначенні
компенсації експертів за послуги.

Взаємодія з науковим співтовариством є законною потребою для
забезпечення того, щоб пацієнти та клієнти мали доступ до продуктів,
які їм потрібні, і що вони правильно використовують продукти Sanofi
для отримання оптимальної користі. Ця взаємодія також дозволяє
нам отримувати відгуки та поради щодо наших продуктів. Вона дуже
корисна для ліків, що перебувають на етапі дослідження й розробки,
а також проходять клінічні випробування. Компанія Sanofi також
підтримує медичну освіту, що створює форум для науковців для
обміну клінічним досвідом та постійного навчання. Компанія Sanofi
прагне діяти відповідно до найвищих стандартів добросовісності
та чесності під час взаємодії з науковим співтовариством.
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У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 ибирати зовнішніх експертів
В
відповідно до об’єктивних критеріїв,
виходячи виключно з їхньої наукової
компетенції та наших законних потреб.
 ідписати угоду між компанією Sanofi
П
та зовнішнім експертом перед будьяким офіційним засіданням або
обміном інформацією.
 ереконатись у тому, що програми
П
заходів компанії Sanofi або сторонніх
заходів, в яких компанія Sanofi бере
участь, адаптовані відповідно до
відібраних наукових експертів,
охоплюють тривалість заходу та
покращують знання в галузі, в якій
компанія Sanofi провадить діяльність.
 отримуватись правил гостинності
Д
компанії Sanofi, що стосуються
розміщення, харчування та трансферу.
 отримуватись нашої стандартної
Д
методології для розрахунку винагороди,
аби компенсація експерта була
розумною та відображала справедливу
ринкову вартість послуги.
 овідомляти про передачу цінностей
П
спеціалістам охорони здоров’я та
організаціям із охорони здоров’я
відповідно до всіх вимог
законодавства та норм.
 бмежувати інформацію, яку ми
О
надаємо спеціалістам охорони здоров’я
щодо регуляторних та терапевтичних
аспектів продукту та дотримуватись
вимог реєстрації продукту
 тримуватись від пропонування або
У
надання подарунків, заходів гостинності
або будь-яких інших цінностей
спеціалістам охорони здоров’я, щоб
спонукати або отримати вигідні
рішення про наші продукти та послуги.
 отримуватись міжнародних кодексів
Д
таких організацій, як Європейська
федерація фармацевтичної промисловості та асоціацій та Міжнародна
федерація фармацевтичної промисловості та асоціацій, а також місцевих
законів і кодексів, які можуть бути більш
обмежувальними, ніж наша політика.
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ПРОЗОРІСТЬ
ЩОДО НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ
МИ ПРАГНЕМО
НАДАВАТИ
РЕЛЕВАНТНУ,
ЗРОЗУМІЛУ
ТА ДОСТУПНУ
ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЛЕЖНОГО
ВИКОРИСТАННЯ
НАШИХ ПРОДУКТІВ.

КОМПАНІЯ SANOFI ПРАГНЕ:
 еред тим, як розпочати нове клінічне
П
випробування, надати спеціалістам
охорони здоров’я та пацієнтам усі відомі
дані про переваги та потенційні ризики
досліджуваного продукту. Ми уважно
стежимо за безпекою продукції під час
клінічних випробувань відповідно до чинних
норм та належної клінічної практики, і ми
надаємо спеціалістам охорони здоров’я
будь-яку відповідну нову інформацію або
сигнали під час дослідження.
З абезпечувати належне використання
продукції з початку її продажу і до кінця
життєвого циклу, докладати всіх зусиль, щоб
надавати пацієнтам інструкції для медичного
застосування продукції, які є максимально
зрозумілими й зручними для читання.
З абезпечувати, щоб усі співробітники,
представники компанії Sanofi та треті
особи протягом одного робочого дня
повідомляли про будь-які побічні явища
та інші дані щодо фармаконагляду, які
вони отримують, відділ фармакологічного
нагляду, незалежно від того, чи це,
на їхню думку, має відношення до
продукції компанії Sanofi чи ні. Ми
закликаємо пацієнтів повідомляти відділ
фармакологічного нагляду компанії
Sanofi в їхній країні, а також лікаря або
фармацевта, якщо вони відчувають
будь-який побічний ефект.

Компанія Sanofi прозоро спілкується про свою продукцію
та забезпечує постійні моніторинг й оновлення інформації
про ефективність та безпеку своїх виробів протягом усього
їхнього життєвого циклу.
Ми зацікавлені в тому, щоб дізнатись очікування пацієнтів,
і навіть очікуємо їх. Ми прагнемо надавати релевантну,
зрозумілу та доступну інформацію для забезпечення
належного використання наших продуктів.

У КОМПАНІЇ SANOFI МИ ПОВИННІ:
 роводити внутрішній аналіз будь-якої
П
наукової інформації, яку ми надаємо
науковому співтовариству та пацієнтам,
щоб гарантувати дотримання належної
практики надання наукової інформації.
 опомагати всім афілійованим особам
Д
компанії Sanofi реагувати на запити
пацієнтів та спеціалістів охорони
здоров’я про надання медичної
інформації про нашу продукцію.
Ми внутрішньо перевіряємо основні
стандартні відповіді на запити про
надання медичної інформації, щоб
гарантувати, що вони є об’єктивними,
науковими, збалансованими,
обґрунтованими та актуальними.
З бирати, аналізувати та повідомляти
будь-яким способом і вчасно про
будь-яку проблему щодо якості,
безпеки чи ефективності продукту
компанії Sanofi, незалежно від
характеру чи серйозності ситуації.
 егайно протягом одного робочого
Н
дня передавати до місцевого відділу
з фармакологічного нагляду будь-які
дані щодо фармакологічного нагляду,
які стають нам відомі.

 адавати наукову інформацію, яка не
Н
є помилковою або оманливою, і не
переоцінює реальні переваги продукту
та його місце в лікуванні захворювання.
Ми не обмежуємо інформацію, яка є
сприятливою для продукту. Ми надаємо
відповідну та розбірливу інформацію
про оцінку ризиків та переваг продукту.
Ми підтверджуємо будь-які наукові дані,
інформацію про продукцію чи порівняння,
згадані в усіх наших матеріалах.
 екламувати зареєстровані продукти
Р
суворо відповідно до реєстраційного
посвідчення або нормативного документа.
Ми не рекламуємо незареєстровані
продукти чи несхваленні показання
зареєстрованих продуктів.
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