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ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА НА ASTRAZENECA: НАШИТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАЩО ТОВА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
Създаването на следващо поколение лекарства зависи от това дали следваме
развитието на науката. Значим научен напредък се постига чрез почтеност на всеки
етап от развойната дейност и на всяко ниво в компанията.
Чрез почтеност и реално прилагане на нашите ценности във всичките ни
взаимодействия ние гарантираме научната стойност на нашия труд, поддържаме
своята репутация и печелим обществено доверие.

КАК ПОСТИГАМЕ ТОВА
Ръководим всяка част от своята дейност почтено, честно и прозрачно, независимо от
това къде се осъществява тя.


Не толерираме подкупите и всяка друга форма на корупция, дори ако това води
до загуби за нас. Не влияем неправомерно върху решенията на другите и не
позволяваме да ни бъде оказвано неправомерно влияние чрез предоставянето
на пари, услуги или други стимули. Избягваме всяка дейност, която може да се
оприличи на неправомерно влияние.



Внимаваме личните ни интереси и връзки да не създават конфликти на
интереси или дори да създават впечатление за влияние върху
професионалната ни преценка.



Уважаваме и защитаваме личната неприкосновеност, като събираме,
използваме, съхраняваме, споделяме и/или предоставяме лични данни по
честен, прозрачен и сигурен начин.



Не позволяваме съвременни форми на робство и трафик на хора в никоя от
своите дейности.



Не позволяваме търгуване с вътрешна информация.



Съревноваваме се честно и съобразно законите.



Спазваме търговските ограничения.



Участваме отговорно в обществените политики и политическите дейности.



Осигуряваме навременна прозрачност за нашите взаимодействия и плащания.



Не подпомагаме или толерираме данъчната измама.



Не предоставяме невярна информация за това кои сме.



Спазваме стандартите си за почтеност във всяка ситуация, като не
подпомагаме, изискваме или позволяваме на други лица да участват в
забранени дейности от наше име.

Предоставяме вярна и надеждна информация за своята дейност.


Информацията и дейностите, свързани или несвързани с нашата реклама, са
точни, не подвеждащи, честни, балансирани и подкрепени от научни резултати.



Рекламираме единствено продукти, одобрени за употреба, и единствено във
връзка с одобрената им употреба.
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Информираме здравните специалисти относно рисковете и ползите от нашите
продукти, така че да могат да вземат най-доброто решение за лечението на
всеки пациент.



Обръщаме внимание на пациентите, за да научим техните нужди и да можем
да им отговорим.



Участваме отговорно в социалните медии и други онлайн общности.

Работим единствено с квалифицирани трети лица, които имат етични и нравствени
ценности, съвместими с нашите, и само в случай че наистина се нуждаем от тях.
Заплащаме труда им справедливо и честно.

