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الرؤية
»استعادة حياة اآلخرين«

املهمة
 "نغرّي معا مامرسة الطب باستخدام حلول 

 ترّسع الشفاء وتقلص املضاعفات وتخلق قيمة اقتصادية 

وتحّسن حياة املرىض."

القيم
العميل أوالً: نحن نقدم أفضل الحلول للعمالء واملرىض

النزاهة: نحن مسؤولون عن أعاملنا ونفعل ما هو صحيح

إرادة الفوز: نحب أن ننافس ونستمتع كوننا األفضل يف ما نقوم به

كلنا Acelity: نحن فريق واحد ينفذ بعقلية عاملية
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قواعد السلوك يف Acelity هي األساس األخالقي لعملنا وتدعم قيمنا  

قيمنا هي املعتقدات التي نتشاركها والتي تدفع بشخصية وثقافة وأولويات الرشكة  تزودنا بإطار عمل التخاذ 

القرارات وتعريف كيف يجب عىل موظفي Acelity أن يترصفوا بشكل محرتف ومسؤول .

قيمنا مبثابة بوصلتنا يف كيفية تحقيق رؤيتنا الستعادة حياة الناس. وهي أيضاً السبب الذي يجعل أصحاب 

املصلحة، مبا يف ذلك العمالء واملوظفني والرشكاء التجاريني واملساهمني، يثقون بنا. نحن نضع العميل أوالً 

من خالل توفري أفضل الحلول ملقدمي الرعاية الصحية واملرىض. نعمل بنزاهة، ونحن مسؤولون عن أعاملنا 

ونفعل ما هو صحيح يف كل مكان وكل يوم. نحن نربهن عىل إرادة للفوز قوية ونحن نتنافس بشكل عادل 

ونستمتع كوننا األفضل يف ما نقوم به. يف نهاية املطاف، نحن كلنا Acelity، فريق واحد، ننفذ مع تركيز 

عاملي موحد.  

كعضو يف فريق Acelity، تعطي أفعالك اليومية الحياة لقيمنا وهي مهمة لنجاحك الشخيص ونجاح الرشكة  

تحتوي قواعد السلوك يف Acelity عىل معلومات  وموارد مهمة لتوجيهك نحو القيام بعملك بشكل قانوين 

وأخالقي ومسؤول وفقاً لقيمنا الجوهرية

عقب املقدمة، تم تنظيم هذه القواعد يف أربع فئات مهمة، متثل التزامنا بأصحاب املصالح األساسيني:

االلتزام تجاه بعضنا البعض. 1

االلتزام تجاه الزبائن. 2

االلتزام تجاه املساهمني. 3

االلتزام تجاه املجتمع. 4

قيمنا الجوهرية

العميل أوالً - نحن نقدم أفضل الحلول للعمالء واملرىض

النزاهة - نحن مسؤولون عن أعاملنا ونفعل ما هو صحيح

إرادة الفوز- نحب أن ننافس ونستمتع كوننا األفضل يف ما نقوم به

كلنا Acelity - نحن فريق واحد ينفذ بعقلية عاملية

املقدمة
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املسؤوليات الخاصة للقادة واملدراء

مع أنه مطلوب من جميع املوظفني أن يعملوا بنزاهة ويظهروا االحرتام وبناء الثقة، فإن للقادة واملدراء 

مسؤوليات خاصة وفقاً لهذه القواعد  إذا كنت تقود اآلخرين أو ترشف عليهم، تلزمك Acelity بإظهار قيادة 

أخالقية وتحديد أسلوب العمل الصحيح من خالل:

تبني بيئة عمل إيجابية بحيث تكون الترصفات املقبولة هي تلك القانونية واألخالقية . 1

واملسؤولة واملالمئة 

عرض الترصفات املتوافقة مع قواعد السلوك وقيمنا الجوهرية. 2

العمل بصورة منتظمة عىل توصيل أهمية األعامل األخالقية ومناقشة النتائج األخالقية . 3

والقانونية لقرارات العمل 

تحديد وتخفيف املخاطر األخالقية وتلك املتعلقة باالمتثال والقانونية باإلضافة إىل . 4

مخاطر العمل األخرى 

االستجابة املالمئة ويف الوقت املناسب للزمالء الذين يريدون نصائح أو يبلغون عن . 5

مشاكل ومساعدتهم للشعور باالطمئنان عند القيام بذلك 

مسؤوليات رشكاء العمل

نؤمن بالعمل مع رشكاء العمل مثل املزودين واملتعاقدين ورشكاء املشاريع املشرتكة والوكالء ومندويب 

املبيعات واملوزعني واملستشارين الذين يشاركوننا قيمنا ومقاربتنا للعمل  نتوقع من رشكاء العمل أن يتقيدوا 

بجميع القوانني واألنظمة املطبقة ومراجعة وفهم والعمل وفقاً ألسس هذه القواعد 

اإلبالغ عن مشاكل
توقع اإلبالغ

قد تشهد يف أي وقت حالة تشكل خرقا لهذه القواعد أو القانون أو أي من سياسات وإجراءات Acelity  نتوقع 

من الجميع يف Acelity أن يبلغوا عىل الفور عن أي انتهاكات محتملة  مع أنك قد ترتدد »بالتدخل«، من املهم 

أن تعلم أن عدم اإلبالغ عن انتهاكات محتملة له نتائج مهمة وقد تخضع إلجراء تأديبي يشمل إنهاء التوظيف 

بسبب عدم اإلبالغ  مثل جميع املسائل التأديبية، يُطبق اإلنصاف والعدل 

اإلبالغ عن مشكلة

يف حالة الشك، اطلب اإلرشاد  بشكل عام، عليك أن تناقش استفساراتك ومشاكلك مع مديرك  إذا شعرت أن هذا 
غري مالئم أو أنه ال يتم التعامل مع مشاكلك، ومبا أن طريقة اإلبالغ عن االنتهاكات قد تختلف من بلد إىل آخر، 

لدى Acelity قنوات أخرى لإلبالغ من ضمنها وعىل سبيل املثال، املوارد البرشية وقسم االمتثال وقسم الشؤون 

  Acelity Alertlineالقانونية و

نشجعك عىل اإلفصاح عن هويتك عند اإلبالغ، ألن هذا يساعد Acelity عىل إجراء تحقيق مفصل  إذا كنت ال 

تشعر بالراحة فيام يتعلق بالكشف عن هويتك، عندها ميكنك اإلبالغ بشكل رسي، إذا سمحت القوانني املحلية 

بذلك  عند تلقي اتصالك، سيتم تحويل مشكلتك إىل ممثل Acelity املالئم وسيتم التعامل معها برسية 

وخصوصية  سيتم التعامل مع املعلومات املتعلقة باالنتهاك الذي تم اإلبالغ عنه عىل أساس الحاجة إىل 

املعرفة فقط 
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ماذا يحدث عند اإلبالغ عن مشكلة

 Acelity سيتم التحقيق يف جميع املشاكل املتعلقة باالمتثال مع سياسيات

تتضمن عملية التحقيق الخاصة بـ Acelity الخطوات التالية:

  تعيني محقق/فريق تحقيق. 1

تحديد خبري أو خرباء ميتلكون املعرفة الصحيحة واملوضوعية للتحقيق يف املشكلة 

  إجراء التحقيق. 2

بحث الحقائق من خالل املقابالت و/أو مراجعة املستندات 

  اتخاذ اإلجراءات اإلصالحية/التأديبية املناسبة. 3

يف حال الرضورة، يتم تحديد وتنفيذ وتطبيق اإلجراءات اإلصالحية/التأديبية املناسبة وفقاً 
لسياسات وإجراءات الرشكة 

  تقديم املالحظات. 4

يتلقى الشخص الذي قام باإلبالغ عن مشكلة املالحظات التي تفيد بأن املشكلة قد تم 

التحقيق فيها والتعامل معها بالطريقة املالمئة.

واجب االلتزام بالسياسات واإلجراءات

من املهم أن يكون لديك فهم مبديئ لبيانات السياسات املخترصة يف هذه القواعد وأن تعلم تفاصيل 

السياسات واإلجراءات املتعلقة بوظيفتك 

راجع اإلنرتانت يف Acelity للتعرف عىل أحدث السياسات وطرح أي أسئلة إضافية عىل مديرك وقسم املوارد 

البرشية وقسم االمتثال وقسم الشؤون القانونية 

اتخاذ القرار األخالقي 

من السهل تحديد بعض القرارات األخالقية، ومن السهل تحديد مسار العمل الصحيح  ولكن بعض املسائل األخالقية أكرث تعقيداً وليس 

من السهل عندها تحديد مسار العمل الصحيح  يحتوي هذا القسم عىل األدوات املصممة ملساعدتك عىل التعامل مع الحاالت الصعبة  

استعن بالخطوات التالية كدليل الختيار مسار العمل الصحيح واطرح عىل نفسك هذه األسئلة:
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هل ميكنني القيام بذلك
هل هي قانونية؟ . 1

كال  عندها ال تقم بذلك   

هل هي أخالقية - اليشء الصحيح الذي ينبغي القيام به؟ . 2

كال  عندها ال تقم بذلك   

هل هي متطابقة مع سياسات Acelity؟ . 3

كال  عندها ال تقم بذلك   

هل ينبغي عيل القيام بذلك
هل هي متناسبة مع قيم Acelity وهذه القواعد؟. 1

كال  عندها ال تقم بذلك   

هل هي متناسبة مع معايري االحرتاف؟. 2

كال  عندها ال تقم بذلك   

كيف أقوم بذلك
اخترب القرار قبل اتخاذه . 1

  هل تشعر بأنه صحيح؟ 	 

كال  عندها ال تقم بذلك أو احصل عىل مزيد من النصائح  من قسم املوارد البرشية، قسم 

االمتثال أو قسم الشؤون القانونية 

 هل أشعر بأن هذا األمر قد يكون خطأ، لكني أشعر بالضغط للقيام بذلك عىل أية حال؟  	 

أجل  عندها ال تقم بذلك أو احصل عىل نصائح إضافية من قسم املوارد البرشية، قسم 

االمتثال أو قسم الشؤون القانونية 

 هل سينعكس ذلك سلباً عيّل أو عىل Acelity؟	 

أجل  عندها ال تقم بذلك 

من قد يتأثر بذلك أيضاً )مثال، اآلخرين يف Acelity، الزبائن، أنت، إلخ (؟ 	 

 هل هناك من مسار عمل بديل ال يخلق نزاعاً أخالقياً؟ 	 

أجل  عندها اخرت مسار العمل البديل 

كيف ستبدو هذه الحالة يف الصفحة األوىل لجريدة ما أو عرب نرشة أخبار الساعة 	 

الخامسة؟

إذا كنت غري متأكد، استرش اآلخرين - راجع قسم »اإلبالغ عن مشكلة« يف هذه . 2

القواعد 

يتضمن البقاء عىل املسار الصحيح أيضاً العودة إىل القرار وطرح السؤال عىل نفسك، »هل قمت بالعمل 

الصحيح؟«

غري متأكد  تحدث مع مديرك أو قسم املوارد البرشية أو قسم االمتثال أو قسم الشؤون 	 

القانونية لتحديد ما إذا كان هناك أي يشء ميكن أن تقوم به بشكل أفضل يف املرة 

املقبلة 

كال  ينبغي عليك اإلبالغ عن ذلك وفقاً لقسم »اإلبالغ عن مشكلة« يف هذه القواعد 	 

أجل  تهانينا، أنت تدعم التزام Acelity باالمتثال!	 
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األعامل االنتقامية ممنوعة منعاً باتاً

ندعم التواصل الصادق واملفتوح ونشجع املوظفني عىل طرح األسئلة واإلبالغ عن املشاكل  لن تقم بأية 

إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يفصح عن انتهاكات لسياسات Acelity أو القوانني املطبقة أو القواعد أو 

األنظمة أو يشارك يف تحقيق خاص بالرشكة   إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لثأر جراء اإلبالغ عن مشكلة أو 

املشاركة يف تحقيق أو أي نشاط محمي، عليك أن تتواصل مع قسم املوارد البرشية أو قسم االمتثال أو قسم 

  Acelity AlertLine الشؤون القانونية أو

سيتم التحقيق فوراً بشكاوى األعامل االنتقامية وسيتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر    

اإلقرار

تُلزم Acelity، بشكل دوري، املوظفني عىل قراءة إقرارهم والتصديق عليه وكذلك فهمهم لهذه القواعد من خالل 

ا لقواعد السلوك  الخضوع لتدريب عىل قواعد السلوك عرب اإلنرتنت  يُعترب عدم الخضوع لعملية التصديق انتهاكً

 ،Acelity وقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقك و/أو قد يؤثر ذلك عىل مراجعة األداء الخاصة بك ,وفقاً لتقدير

حيث يسمح القانون بذلك  مهام كانت الظروف، عدم قراءة القواعد والتوقيع عىل فهم اإلقرار لن يعفيك من 

واجبك بااللتزام بالقواعد الخاصة بنا 

 ”نحن حازمون بالتزامنا 
 باالمتثال والنزاهة. نقوم بأكرث من مجرد

 االلتزام بالقانون. يف كل مكان
ويف كل يوم نقوم بالعمل الصحيح.”
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االلتزام تجاه بعضنا البعض

التنوع والتوظيف املتكافئ

 ما هو العمل الصحيح
نطمح للرتويج والحفاظ عىل ثقافة يتم فيها التعامل مع املوظفني من جميع الخلفيات والقدرات واآلراء 

بإنصاف واحرتام ونزاهة ولياقة  ملتزمون يف Acelity بفرص التوظيف املتكافئ والتنوع 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
تدرك Acelity أن مزيجاً من الخلفيات واآلراء واملواهب يف القوة العاملة العاملية تغني رشكتنا وتساعدنا عىل 

تحقيق النجاح  قد يتضمن »التنوع«: الشخصيات، أساليب العيش، عمليات التفكري، خربات العمل، العرق، 

النوع، اللون، الديانة، الجنس، الهوية الجنسية، امليول الجنيس، الوضع العائيل، العمر، أصل املنشأ، اإلعاقة، 

الخدمة العسكرية أو أي ميزات محددة وفريدة أخرى  نستطيع أن نفهم بشكل أفضل حاجات الزبائن وتبني 

اإلبداعات إذا اعتنق كل منا مبدأ التنوع وشملناه يف جميع مجاالت العمل 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
يجب أن نعامل بعضنا البعض باحرتام خالل نشاطات العمل اليومية  يجب أن تكون جميع قرارات التوظيف 

املتعلقة باستقطاب املوظفني وتعيينهم وتدريبهم وترقيتهم وتعويضهم أو أي من أحكام ورشوط التوظيف 

مبنية عىل املؤهالت املتعلقة بالوظيفة وأن تؤخذ هذه القرارات من دون استثناء لحاالت الحامية القانونية 

يف جميع الدول التي نعمل فيها  نقدر األشخاص عىل مساهامتهم ونزودهم مبالحظات عن األداء بشكل رسيع 
ومنفتح وصادق 

مكان عمل خال من التحرش

 ما هو العمل الصحيح
نروج لبيئة عمل خالية من التحرش والتي تشمل أي سلوك غري مرغوب فيه إن كان بشكل شفهي أو نظري أو 

جسدي أو أي سلوك آخر قد يخلق بيئة عمل مخيفة أو هجومية أو عدائية   

 ملاذا يعد ذلك عمل صحيح
للموظفني الحق بالعمل يف بيئة خالية من التمييز والتخويف واالستهزاء واإلهانات  ال ينتهك التحرش القانون 

و/أو سياسات Acelity فحسب، بل يرصف انتباه املوظفني عن عملهم أيضاً 

من أجل تحقيق بيئة عمل إيجابية ومزدهرة، علينا أن نتخذ الخطوات الالزمة لضامن وجود مكان عمل خال 

من التحرش  يُعترب السلوك تحرًشا بغض النظر إذا حصل شفهياً أو جسدياً أو وجهاً لوجه أو عرب أساليب أخرى 

)مثالً التحرش واملضايقة عرب إرسال تعليقات أو بريد إلكرتوين( وسلوك جنيس أو غري مالئم 
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
نتوقع منك عدم التحرش بالزمالء ورشكاء العمل والزبائن ومعاملة الجميع باحرتام وأن تقوم بعملك بطريقة ال 

تشعر اآلخرين بعدم الراحة  من املهم أن تتذكر أن التحرش الجنيس أو غريه، يتم تحديده من خالل ترصفاتك 

وتأثريها عىل اآلخرين، بغض النظر عن نيتك  يشمل السلوك امليسء إىل اآلخرين إيحاءات أو تعليقات جنسية  

باإلضافة إىل االفرتاءات واملزاحات غري املالمئة والتعليقات املهينة عن العرق، الدين، العمر، امليول الجنيس، 

اإلعاقة أو العرق 

لن يتم التهاون يف أي سلوك غري الئق ويجب اإلبالغ عنه كام هو وارد يف قسم »اإلبالغ عن مشكلة« يف هذه 

القواعد 

بيئة وصحة وسالمة الرشكة

 ما هو العمل الصحيح
نعمل سوياً للرتويج لبيئة عمل آمنة وفقاً للقوانني املطبقة واألنظمة وقواعد الصناعة  تنوي Acelity أن تحافظ 

عىل التنفيذ الفعال لبيئة عمل آمنة لتجنب اإلصابات واملرض   

كام أننا نعمل بجد للمحافظة عىل املوارد الطبيعية وتخفيف التأثري البيئي لعملياتنا ومنتجاتنا  نلتزم بالتشارك 

مع املوظفني واملزودين واملجتمعات التي نعمل فيها ليكونوا مرشفني بيئيني جيدين  تم تصميم السياسات 

واإلجراءات البيئية والصحية والسالمة الخاصة بنا ملساعدتك عىل العمل بشكل آمن ومبسؤولية بيئية، إما يف 

منشآتنا أو يف املجتمع مع زبائننا 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
ينتج عن املعايري واملامرسات البيئية والصحية والسالمة الجيدة نتائج عمل ممتازة  املعايري العالية مهمة 

للمساهمة بطريقة سليمة يف حامية املوظفني والعامة أو أي شخص متأثر بعملك  فضالً عن ذلك، تساهم 

املامرسات الجيدة يف أداء العمل عرب حامية وتطوير املوارد البرشية واملادية وعرب خفض الكلفة 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
 ،Acelity لدى كل شخص منا املسؤولية تجاه هذا االلتزام من خالل التقيد بإجراءات البيئة والصحة والسالمة لـ

باإلضافة إىل القوانني واألنظمة املطبقة  من خالل ذلك، نتجنب املخاطر عىل أنفسنا واألشخاص حولنا  من 

املتوقع أن تقوم بتطوير عقلية سلوك فاعل ومتعاون فيام يختص بالبيئة والصحة والسالمة  ومن املتوقع 

أيضا أن تلتزم بإجراءات العمل املحلية ومامرسات العمل اآلمنة واإلبالغ عن اإلصابات وتدهور الصحة جراء عملك 

وأخذ الخطوات الالزمة ملنع الحوادث وبشكل عام أن تكون مهتامً بالسالمة  إذا واجهت ظروف عمل غري آمنة، 

أبلغ مديرك عىل الفور 
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مكان عمل خال من العنف

 ما هو العمل الصحيح
نلتزم ببيئة عمل آمنة وسليمة خالية من التهديدات والتخويف واألذى الجسدي  كجزء من التزامنا، ال يجب أن 

نشارك يف أو نتحمل أي شكل من أشكال العنف 

 ملاذا يعد ذلك عمل صحيح
للجميع الحق يف العمل يف بيئة آمنة ومشاركة املسؤولية تجاه ضامن أمن وسالمة اآلخرين  ال نتسامح يف أي 

عنف يف مكان العمل  سنحقق يف أي تهديد يواجه مكان العمل ونقوم باإلجراءات الالزمة، والتي قد تصل إىل 

إنهاء التوظيف 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
مننع أي ترصف عدايئ يف مكان العمل أو عند القيام بأعامل Acelity  تشمل هذه الترصفات االعتداء الجسدي، 

العراك، التهديدات، التخويف، التهديدات عرب التواصل اإللكرتوين ومنها مواقع التواصل االجتامعي والتدمري 

املقصود أواملتهور ألمالك الرشكة أو املوظفني أو الزبائن  كام أننا مننع جلب املوظفني ألي مواد غري مرصح 

بها واألسلحة النارية واألسلحة األخرى وأي أدوات أو مواد أخرى خطرة داخل منشآت Acelity إال إذا مل يكن هذا 

ممنوعاً وفقاً للقوانني املطبقة   

عىل املوظفني ممن هم عىل دراية بأي سلوك عدايئ أو تهديدي أن يبلغوا عنه وفقاً لقسم »اإلبالغ عن مشكلة« 

يف هذه القواعد 

مكان عمل خال من املخدرات

 ما هو العمل الصحيح
نلتزم بحزم بتوفري والحفاظ عىل »مكان عمل خال من املخدرات« يكون آمناً وصحياً ومنتجاً وخالياً من آثار 

الكحول واملخدرات غري القانونية للموظفني واألشخاص الذين يتعاملون مع Acelity والعامة  تعني »املخدرات 

غري القانونية« تلك التي مُينع استخدامها أو امتالكها وفقاً للقانون الفدرايل وقانون الوالية والقانون املحيل، 

إضافة إىل األدوية مبوجب وصفة املستخدمة بطريقة متعارضة مع الوصفة أو من دون وصفة طبية   

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
يؤثر سوء استخدام املخدرات و/أو الكحول سلباً عىل اإلنتاجية وجودة العمل واملوثوقية إضافة إىل أنه 

يشكل خطراً كبرياً عىل أمن وسالمة ومصلحة Acelity وموظفيها وزبائنها وبائعيها والعامة  قد يؤثر أيضاً سوء 

االستخدام عىل فرص املوظفني بالتوظيف املزدهر والناجح  الحفاظ عىل مكان عمل خال من املخدرات أمر 

صحيح ألنه يضمن نجاحنا املشرتك ال ميكن املساومة به من خالل متعاطي املخدرات   
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
تم تحديد توقعات ومعايري Acelity ملكان عمل خال من املخدرات بالتفصيل يف سياسة أخرى  راجع اإلنرتانت 

يف Acelity للتعرف عىل أحدث السياسات وطرح أي أسئلة إضافية إىل مديرك وقسم املوارد البرشية وقسم 
االمتثال وقسم الشؤون القانونية مبا يتعلق بالتوظيف وسوء استخدام املواد وفحوصات املخدرات/الكحول  

إذا كنت تواجه مشكلة مع تعاطي املخدرات والكحول، ننصحك بطلب املساعدة  تواصل مع برنامج مساعدة 

املوظفني الرسي أو قسم املوارد البرشية لربامج املساعدة املتوفرة يف منطقتك 
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جودة وسالمة املنتج

 ما هو العمل الصحيح
كمنتج وموزع ملنتجات الرعاية الصحية، تعد Acelity مسؤولة عن الحفاظ عىل أعىل معايري الجودة  كل 

موظف مسؤول عن التقيد بسياسات الجودة والتقيد باإلجراءات والعمليات املتعلقة لاللتزام باملتطلبات 

التنظيمية 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
جودة ونزاهة منتجات Acelity مهمة لنجاحنا ومهمة لتوفري منتجات آمنة وفعالة لزبائننا  من خالل متطلبات 

تنظيمية عاملية صارمة، ال ميكننا انتهاك أعىل معايري تحقيق االلتزام بالجودة 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
نعمل يف صناعة منظمة جداً وملزمني مبتطلبات مبوجب الوكاالت التنظيمية حول العامل، من ضمنها إدارة 

 EU Medical Device( متطلبات التجهيزات الطبية يف االتحاد األورويب ،)FDA( األغذية واألدوية األمريكية

requirements( واملنظمة الدولية للمعايري )ISO(، وغريها  

يضمن نظام إدارة الجودة الخاص بنا االلتزام بهذه املتطلبات والتقيد باألنظمة املطبقة 

كل شخص منا مسؤول عن طرح األسئلة والتكلم عن املشاكل املتعلقة بتدهور جودة وسالمة املنتج  كام أننا 

مسؤولون عن اإلبالغ عن أي مشاكل يف جودة املنتج من أجل تعقب أداء املنتج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

والوقائية  إذا علمت بشكوى متعلقة مبنتجات Acelity، من مسؤوليتك أن تبلغ عنها حاالً لقسم التعامل مع 

الشكاوى 

االحتيال والهدر وسوء االستخدام

 ما هو العمل الصحيح
تأخذ Acelity عىل محمل الجد مسؤوليتها بالتقيد بقانون االدعاءات الكاذبة الفدرايل وقانون الوالية والقوانني 

املحلية املامثلة  نطبق الخطوات الالزمة ملنع االحتيال والهدر وسوء االستخدام الذي يؤثر عىل تعويض برنامج 

الرعاية الصحية  

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
اكتشاف وتصحيح ومنع االحتيال والهدر وسوء االستخدام مهم للحفاظ عىل نظام رعاية صحية متاح للجميع  

لذلك تركز وكاالت تطبيق القانون أكرث عىل القوانني الفدرالية وقوانني الوالية املتعلقة باالدعاءات الكاذبة، التي 

متنع االدعاءات الكاذبة مقابل الدفع املوجهة للحكومة الفدرالية وحكومة الوالية  عادة، تسمح هذه القوانني 

لألفراد بأن يرفعوا دعاوى بالنيابة عن الحكومة ضد األشخاص أو املؤسسات التي يزعم أنها قامت باالحتيال 

وبالتايل حامية األشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات لسلطات تطبيق القانون الوطنية أو يف الوالية أو 

املحلية 

االلتزام تجاه الزبائن
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
ما ميكن فعله ملنع االحتيال والهدر وسوء االستخدام؟ 

تأكد من أنك اطلعت عىل أحدث تدريب متعلق بالقوانني واألنظمة والسياسات واإلجراءات 	 

اإلدارية املطبقة )مبا يف ذلك تعليامت العمل( 

تأكد من أن املعلومات واملستندات املستخدمة ألغراض الطلب/الدفع دقيقة ويف الوقت 	 

املناسب 

تحقق من املعلومات املزودة من مصادر خارجية إذا أمكن 	 

كن حذرا من أي نشاطات مشبوهة 	 

من املتوقع أن تبلغ فوراً عن أي إذا احتيال أو هدر أو سوء استخدام مشبوهة  بشكل عام، عليك أن تناقش 

استفساراتك ومشاكلك مع مديرك  شعرت أن أنه غري مالئم أو أنه ال يتم التعامل مع مشاكلك، راجع قسم 

»اإلبالغ عن مشكلة« يف هذه القواعد  لن تثأر Acelity بتاتاً ضد أي موظف يقوم مبامرسة حقه مبوجب قانون 
االدعاءات الكاذبة الفدرايل أو قانون الوالية - أو أي قوانني أخرى مطبقة 

مكافحة الرشوة

 ما هو العمل الصحيح
متلك معظم دول العامل قوانني متنع الفساد والرشوة والعموالت الرجعية والدفعات غري املرشوعة  ندعم هذه 

القوانني ألنها مصممة لحامية الرشكات مثل رشكتنا التي تود املنافسة بشكل منصف ووفقاً لجودة منتجاتنا 

وخدماتنا وليس عرب الخدمات املؤمنة لقاء رشاوى  تطبق هذه القوانني أيضاً عىل األطراف الثالثة التي تروج 

ومتثل وتبيع وتوزع منتجات Acelity مثل املوزعني والوكالء واملستشارين 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
ترض الرشوة والفساد بعملنا وتتعارض مع قيمنا الجوهرية وتتناقض مع مامرسات العمل اليومية  من املستحيل 

أن نغايل يف أهمية مكافحة الرشوة  تلتزم Acelity مبامرسات العمل األخالقية أينام مارست عملها حول العامل 

وتتوقع نفس االلتزام األخالقي من رشكاء العمل حول العامل 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
  Acelity أينام مارسنا عملنا، يجب أن نكون عىل يقني وأن نلتزم بقوانني الفساد والرشوة املطبقة وسياسات

مبا أننا رشكة أمريكية، يُطبق قانون مامرسات الفساد الخارجية، باإلضافة إىل قوانني أخرى مثل قانون الرشوة 
يف اململكة املتحدة والذي مينع الرشوة الخاصة أيضاً  ال ميكنك تقديم املال أو أي يشء ذي قيمة إما للتحفيز 

عىل أو كتعويض لقاء اتخاذ قرار لصالح Acelity  يشمل ذلك مخصصات ملسؤولني حكوميني وأطراف خاصة 

وخرباء ومؤسسات الرعاية الصحية مثل املرىض واملزودين والجمعيات الخريية ومجموعات املرىض  حتى 

الهدايا الصغرية والرتفيه قد تُعترب محفزات غري رشعية يف بعض األحيان  ال تسمح Acelity أيضاً أن يترصف 

عىل هذا النحو أي وكيل أو متعاقد أو مستشار أو طرف ثالث يعمل لصالحنا   يجب أن تفهم وتلتزم بجميع 

سياسات وإجراءات Acelity املطبقة واملتعلقة مبكافحة الرشوة 
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التعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية

 ما هو العمل الصحيح
تعمل Acelity بنزاهة يف جميع مامرساتها وملتزمة بالتقيد بجميع القوانني واألنظمة وقواعد الصناعة التي 

تحكمها؛ من ضمنها القوانني الخاصة بالتعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية  ميثل مقدم خدمات 

الرعاية الصحية أي شخص أو مؤسسة أو كيان لديه القدرة عىل تحديد أو اكتساب أو التأثري عىل وصف 

واكتساب منتجات Acelity  يعترب هذا وصفاً عاماً ويشمل املديرين واألطباء واملمرضني والفنيني والعاملني 

يف مجال األبحاث الرسيرية وموظفي الحكومة واملستشفيات والعيادات وهيئات الرشاء الجامعي  يجب عىل 
موظفي وممثيل Acelity عدم املشاركة يف أي سلوك يحفز بشكل غري رشعي )أو يظهر أنه يحفز بشكل غري 

  Acelity رشعي( أي شخص عىل رشاء أو إيجار أو اقرتاح أو استخدام أوالتنسيق لرشاء منتجات

تبنت Acelity العديد من قوانني الصناعة التي تحكم التعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، من 

ضمنها “The AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals” يف 

الواليات املتحدة و“The Eucomed Code of Ethical Business Practice” يف االتحاد األورويب  توفر هذه 

القوانني إطار عمل عام للتعامالت املشرتكة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
وألننا نقدم منتجات وخدمات يف مجال صناعة خدمات الرعاية الصحية، من الرضوري بالنسبة لنا تطوير 

والحفاظ عىل عالقات عمل مالمئة مع موظفي الرعاية الصحية لضامن االستخدام اآلمن واملالئم ملنتجاتنا  إن 

القوانني التي تحكم التعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتي تشمل  دفع أو تقديم أي يشء ذي 

قيمة مثل الهدايا أو الوجبات أو الرتفيه أو املكافآت أو السفر أو اإلعانات قد تكون معقدة ومختلفة من بلد إىل 

آخر  ميكن أن يتسبب اإلخفاق يف االلتزام بهذه القواعد يف توقيع جزاءات مالية وأحيانا جنائية  االلتزام أمر 

رضوري بالنسبة لنا 

يتحمل ممثلو املبيعات والخدمات مسؤولية خاصة فيام يتعلق بفهم هذه القوانني واألنظمة عند التعامل مع مقدمي خدمات الرعاية 

الصحية ويجب أن يكونوا عىل يقني من أي حالة قد تُظهر أو تؤدي إىل تحفيز غري رشعي  بعض الحاالت )مثل إعطاء األطباء املال لقاء 

عملهم معنا( غري رشعية بطبيعة الحال  بعض الحاالت األخرى )مثل الوجبات الباهظة أو األماكن عىل نفس مستوى 

املنتجعات والسفر واإلقامة غري الرضوري( أقل وضوحاً لكنها ال تزال تُعترب تحفيزاً غري رشعي  

يصف القانون الوطني، أو يف بعض الحاالت القوانني املحلية املامثلة، أن التحفيز قد 

يكون مبارشاً أو غري مبارش، بإعطاء املال أو ما شابه  قد يكون تحويل القيمة 

املتعلق مبقدمي خدمات الرعاية الصحية غري رشعي إذا كان هناك سبب 

واحد فقط من عدة أسباب أخرى الغرض منه تحفيز مقدمي خدمات 

 Acelity الرعاية الصحية عىل استخدام أو وصف منتج
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
أسست Acelity هيكل توجيه عىل صعيد اإلقليم والدولة والتي تحكم تعامالتنا مع خرباء الرعاية الصحية 

حول العامل  وهي مبنية عىل القوانني واألنظمة التي تحكم كل بلد أو إقليم، لذلك يختلف التوجيه من مكان 

إىل آخر حسب البلد الذي يحدث فيه التعامل وكذلك بلد مقدمي خدمات الرعاية الصحية  مع أنها تختلف 

بعض اليشء، هناك أربعة مبادئ توجيهية أساسية للتعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية  موظفو 

وممثلو Acelity مسؤولون عن املبادئ التالية عند تعاملهم مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية:

الفصل - يجب أال تستخدم التعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية للتأثري عىل 	 

قرارات الرشاء 

 الشفافية  - يجب أن تتقيد جميع العالقات باألنظمة املحلية وااللتزام بجميع	 

التزامات اإلشعار واإلبالغ  

 املساواة/التناسب  - عىل أي تحويل للقيمة أو اعتبار 	 

 ملقدمي خدمات الرعاية الصحية مقابل خدمة أو أداء آخر أال يتعدى

»سعر السوق العادل« 

التوثيق  - يجب أن يُدعم كل تعامل بالتوثيق )مثل جداول الدخول، الفواتري والعقود عند 	 

الرضورة إلخ ( 

الهدايا

 ما هو العمل الصحيح
تفتخر Acelity بسمعتها يف العمل بنزاهة يف سوق العمل وتقدر االستخدام الصحيح ملجامالت األعامل  ال 

نقدم أو نقبل خالل تعامالتنا مع الزبائن ورشكاء العمل أي هدايا أو خدمات أو ترفيه غري الئق 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
قد يُظهر تقديم أو قبول الهدايا تضارباً يف املصالح  قد يوحي ذلك أن مقدم الهدية قد يتلقى معاملة إيجابية 

ومتييزية  تجنب دامئاً الهدايا والخدمات والرتفيه الذي قد يوحي بالرشوة أو تضارب املصالح معك أو مع 

Acelity أو يرض بسمعتنا إذا نُرش الخرب 

تشكل الهدايا تحدياً خاصاً لرشكة مثل Acelity  قد تكون الهدايا البسيطة مالمئة يف بعض الحاالت، لكن حتى 

الهدايا البسيطة قد تنتهك القوانني والقواعد واألنظمة  ميكن إيجاد القواعد املفصلة والحاالت املالمئة فيام 

  Acelity يتعلق بالهدايا يف سياسات وإجراءات

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
ال تسمح Acelity عادة بتقديم وقبول الهدايا أو الرتفيه املتعلق بالعمل وغري املتعلق بالعمل  تُطبق سياسات 

تقديم وقبول الهدايا عىل املزودين والزبائن، باإلضافة إىل الكيانات أو األشخاص الذين يؤدون العمل مع كيان 

تابع لـ Acelity  للحصول عىل تفاصيل حول سياسات تقديم الهدايا للزبائن التجاريني والحكوميني ومقدمي 

خدمات الرعاية الصحية ورشكاء العمل، راجع السياسات حول تضارب املصالح، ضد الرشوة، العمل مع الحكومة 

والتعامالت مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية  يجب أن تطلب النصائح من قسم الشؤون القانونية أو قسم 

االمتثال إذا كان لديك أي سؤال حول تقديم أو قبول الهدايا أو الخدمات أو الرتفيه   
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خصوصية البيانات

 ما هو العمل الصحيح
تلتزم Acelity بحامية املعلومات الرسية املعهودة إلينا  تصلنا املعلومات الرسية بعدة أشكال  تشمل بعض 

األمثلة معلومات العمل وامللكية الفكرية ومعلومات حول املرىض ومعلومات خاصة  جميعنا يساهم بدور يف 

حامية املعلومات الرسية  ال ميكن أن نرصح مبعلومات رسية حصلنا عليها من أطراف ثالثة إال إذا كان هذا 

الترصيح متوافقاً مع سياسات الخصوصية لـ Acelity وهناك حاجة وجيهة متعلقة بالعمل والترصيح عن ذلك 

غري ممنوع مبوجب الرسية أو اتفاقية أخرى أو القانون 

كام أننا نحرتم املعلومات الرسية لآلخرين مثل املنافسني أو مؤسسات األطراف الثالثةاألخرى  خالل عملك، ال 

 Acelity ميكنك استخدام أي معلومات رسية عن مؤسسة أخرى أو شخص آخر حصلت عليها من مصدر خارج

وهناك أي سبب قد يوحي أنه تم الحصول عىل هذه املعلومات بطريقة غري مناسبة 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
يقوم عدد متزايد من الدول بشدة بتنظيم عملية جمع واستخدام »املعلومات الخاصة« )مثل األسامء 

ومعلومات االتصال يف املنزل أو املكتب وزبائن آخرين ومعلومات املزودين( 

تنظم العديد من الدول املعلومات الشخصية ملمثيل Acelity يف العمليات التجارية ورسية املعلومات 

املتعلقة بالرشكات  

خالل مسار عملنا، لدينا إمكانية الوصول إىل عدة أنواع من املعلومات الشخصية ملرضانا  كام هو الحال 

بالنسبة لرسية وأمن البيانات الخاصة باملوظفني، يتوقع املرىض ومقدمو خدمات الرعاية الصحية أن يكون 

الحصول واستخدام ونقل وحفظ والتخلص من املعلومات الشخصية للمرىض بطريقة آمنة ووفقاً للقوانني 

واألنظمة املطبقة 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
تعلّم والتزم بالقوانني واألنظمة املتعلقة بالصالحيات لجمع املعلومات الخاصة وكيفية 	 

معالجتها واستخدامها؛ باإلضافة إىل سياسات الخصوصية لـ Acelity وأي التزامات 

تعاقدية قد تُطبق 

اجمع وعالج واستخدم املعلومات الشخصية ألغراض العمل املرشوعة 	 

استخدم البيانات »املجهولة« عند الحاجة، )األسامء التي تم إزالتها ومل يتم التعرف عليها( 	 

أو البيانات »املجمعة« )امللخصة بشكل ال ميكن من خالله التعرف عىل صاحبها( بدال عن 

املعلومات الشخصية 

إمكانية وصول محدودة إىل املعلومات الشخصية بالنسبة لألشخاص الذين يحتاجون 	 

إليها فقط ألسباب مرشوعة ومتعلقة بالعمل  

توخى الحذر ملنع الولوج غري املرصح به عند معالجة املعلومات الشخصية وملنع فقد أو 	 

إزالة البيانات الشخصية عن طريق الخطأ 

إذا علمت أنه تم استخدام املعلومات الشخصية بطريقة تنتهك هذه القواعد وسياسات 	 

Acelity، أو إذا علمت أنه تم خرق أمن أي نظام أو أي جهاز يحتوي عىل معلومات 
شخصية، يجب أن تبلغ األشخاص املعنيني كام هو وارد يف قسم »اإلبالغ عن مشكلة« 

يف هذه القواعد 
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مكافحة االحتكار واملنافسة العاملية

 ما هو العمل الصحيح
تلتزم Acelity مببدأ مفاده أن األداء الجيد لالقتصاد يقوم عىل التبادل املنصف يف السوق املفتوح  نسعى إىل 

التفوق عىل املنافسني بإنصاف وصدق وأخالقية 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
قوانني املنافسة ومكافحة االحتكار موجودة حول العامل لضامن بقاء السوق حراً ومفتوحاً  قد يؤدي انتهاك هذه 

القوانني إىل مسؤولية مدنية وعقوبات جنائية وقد تؤثر عىل عملنا وسمعتنا مع الزبائن 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
يجب أن منتنع عن القيام بترصفات قد تنتهك أو حتى قد توحي مبحاولة انتهاك هذه القوانني  من املتوقع أن 

تكون عىل علم بهذه القوانني والتي تُطبق عىل عملنا ومسؤولياتك املهنية  تشمل بعض أمثلة السلوك املمنوع 

ما ييل:

تجميع املنتجات بشكل غري رشعي أو التالعب باألسعار؛	 

تبادل التسعري أو معلومات أخرى حساسة مع املنافسني؛ 	 

املوافقة مع املنافسني عىل تزييف مناقصة أو تحديد األسعار أو رصد سوق معني أو 	 

الزبائن أو رفض القيام بالعمل مع فريق آخر؛

والتدخل بعالقات الزبائن مع املنافسني  	 

يجب أن نطمح لألفضلية التنافسية بشكل قانوين ويجب أال نترصف بطريقة قد تخمد السوق  يف حال وجود 

أسئلة استرش ممثيل قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونية 

التنظيم

 ما هو العمل الصحيح
من مهامتنا يف Acelity أن نبقي الزبائن عىل اطالع  باستخدامات وسالمة دواعي االستعامل ملنتجاتنا، 

واملتطلبات العملية وميزات منتجاتنا  وذلك من خالل العديد من أساليب التواصل  جميع املعلومات التي 

نزودها وندعمها يجب أن تكون متناسبة مع األبحاث العلمية والرسيرية 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
يتم تنظيم توزيع منتجاتنا بشدة من قبل الوكاالت الحكومية ووزارات الصحة واألجهزة الحكومية األخرى حول 

العامل  

نحن ملزمون مبوجب القانون بتأمني املوافقات الالزمة ملنتجاتنا عرب الوكاالت واألجهزة التنظيمية حول العامل  

مبا أن املوافقات تختلف من بلد إىل آخر، سنتقيد باملتطلبات املحددة للتسويق والبيع والرتويج ملنتجاتنا  
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جميعنا مسؤولون عن االمتثال لهذه املتطلبات التنظيمية العاملية للمنتجات  القوانني واألنظمة املطبقة 

معقدة  يجب أن تكون عىل علم بتلك التي قد تؤثر عىل عملك  إذا كنت غري واثق، فاسأل ممثالً من قسم 

شؤون التنظيم 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
يتم تصدير منتج إىل بلد معني فقط يف حال حصوله عىل التسجيل و/أو املوافقة الالزمة املحلية لبيعه يف 

ذلك البلد  إذا كنت غري واثق بإمكانية استخدام منتج أو حصوله عىل التسجيل/املوافقة، راجع ممثل قسم 

شؤون التنظيم 

اإلعالن والرتويج

 ما هو العمل الصحيح
ميكن لزبائننا أن يطمئنوا ملصداقيتنا يف Acelity ألننا ملتزمون بالوصف الدقيق والصادق ملنتجاتنا وخدماتنا  

عىل جميع املواد الرتويجية، مبا يف ذلك اإلعالن واملطبوعات والتصاريح العامة املتعلقة باملنتجات 

 والخدمات أن تكون منصفة ومتوازنة من أجل اإلفصاح الدقيق عن املخاطر  يجب أن تُرفق هذه املواد

باملستندات الالزمة وأال تحتوي عىل معلومات خاطئة أو مضللة 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
يشتمل احرتام عالقة املريض بالطبيب عىل الرتويج ملنتجاتنا من خالل وضع بطاقات التسمية املالمئة 

والرتويج وبيع منتجاتنا من خالل توصيل معلومات صادقة حول فعالية وجودة وسالمة وسعر املنتج 

اإلعالن املنصف والدقيق مهم، ليس فقط من أجل االلتزام بالقوانني املطبقة، بل أيضاً من أجل حاميةاسم 

 Acelity ونزاهة وسمعة

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
تتطلب العديد من القوانني واألنظمة أن منثل منتجات Acelity بطريقة مالمئة مع وضع بطاقات التسمية 

املطبقة وموافقات السوق  عىل جميع املعلومات املزودة أو املتوفرة للزبائن، إما املطبوعة أو عرب اإلنرتنت، 

أن تكون دقيقة وكاملة ورشعية ومعتمدة من قبل األقسام الداخلية من خالل عمليات مراجعة النسخ الخاصة 

بنا  مينع منعاً باتاُ ابتكار أو استخدام مواد ترويجية »مصنوعة يف املنزل« أو غري معتمدة  راجع ممثل قسم 
شؤون التنظيم أو قسم االتصاالت التسويقية دامئاً فيام يتعلق بالتسجيل والدالئل املوافق عليها ملنتج معني 
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األبحاث الرسيرية والشؤون الطبية

 ما هو العمل الصحيح
مبا أن Acelity كيان طبي متنوع وعاملي  فهي مسؤولة عن 
توزيع املنتجات الطبية التي تم توثيق سالمتها وفعاليتها يف 

مطبوعات نتائج األبحاث  عىل Acelity أن تدير عملية األبحاث 

الرسيرية مبوجب القوانني واألنظمة املتعلقة بسالمة األجهزة خالل 

مدة صالحيتها  يشتمل ذلك عىل: القيام باألبحاث املالمئة واألخالقية 

واآلمنة سواء كانت متعلقة باملوضوعات الرسيرية أو األشخاص أو 

الحيوانات األصحاء؛ نرش األبحاث ومعلومات أخرى بطريقة أخالقية 

ومحايدة  كام أننا مسؤولون عن نرش املطبوعات الطبية املالمئة وتشمل، 

التواصل غري املرغوب به عن مواضيع خارج التسمية؛ تثقيف املستخدمني 

والزبائن؛ تقديم املنح لتحقيق املبادرات التعليمية والبحثية وخوض خرباء الرعاية 

الصحية إلجراء األبحاث والتحدث عن واالستشارة فيام يتعلق باملواضيع املذكورة أعاله  القوانني 

واألنظمة املطبقة معقدة  يجب أن تكون عىل علم بتلك التي قد تؤثر عىل عملك  إذا كنت غري واثق، فاسأل ممثل من قسم األبحاث 

الرسيرية/الشؤون الطبية  

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
تؤثر منتجاتنا وخدماتنا عىل حياة املرىض  لذلك نحن ملتزمون بضامن سالمتها وفعاليتها ومساعدة املستخدم عىل كيفية استخدامها 

بالشكل املالئم للحصول عىل أفضل النتائج 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
تتداخل تنظيامت خاصة واعتبارات قانونية عند القيام بأبحاث علمية ورسيرية، توصيل ونرش املعلومات، تعليم املستخدمني وضامن 

سالمة منتجاتنا حول العامل  إذا كنت مشاركاً يف أي من هذه النشاطات، فأنت مسؤول عن ضامن القيام بها بشكل فعال وقانوين  راجع 

دامئاً املمثلني الطبيني و/أو الرسيريني حول هذه النشاطات  

العمل مع الحكومة

 ما هو العمل الصحيح
تعمل Acelity مع الحكومات الوطنية والوكاالت الحكومية ورشكات أخرى ملك الحكومات  قد تتعامل خالل مسار عملك مع ممثلني 

عن هذه الوكاالت أو الرشكات ملك الحكومة  من املتوقع أن تطبق أعىل معايري األخالق دامئاً وااللتزام بجميع القوانني واألنظمة املطبقة، 

من ضمنها بعض املتطلبات الخاصة املتعلقة باألعامل الحكومية   

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
ال يؤدي عدم االلتزام بهذه القوانني واألنظمة إىل خسارة عقود عمل وتدمري لسمعة Acelity فحسب، بل أيضاً عقوبات مدنية وجنائية 

بحقك وبحق الرشكة 
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
يتم تنظيم بيع املنتجات والخدمات للمؤسسات الحكومية بشكل صارم  عىل موظفي Acelity املعنيني بالبيع 

للحكومة أن يتخذوا الخطوات الالزمة لضامن أن جميع العمليات والعالقات املتعلقة بالحكومة مطابقة للقوانني 

واألنظمة املطبقة، وتشمل تقديم الهدايا   يجب أن تكون حذراً عند التعامل مع مسؤول أو ممثل حكومي  

ميكن أن تختلف املتطلبات القانونية والتنظيمية يف سياق بيع املنتجات لهيئة حكومية عن تلك املوجودة 

يف العمليات التجارية الخاصة  امنح نفسك الوقت للتعرف عىل القوانني  يف حال وجود أسئلة استرش ممثيل 
قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونية 

العالقات مع املزودين

 ما هو العمل الصحيح
نتعامل مع العديد من املزودين  إحدى سياسات Acelity هي معاملة املزودين بإنصاف واختيارهم عىل أساس 

الجودة والخدمة وتوليد القيمة  عالقاتنا مع املزودين مبنية عىل معامالت قانونية وفعالة ومنصفة، من ضمنها 

احرتام حقوق اإلنسان والقضاء عىل االتجار بالبرش والعبودية  نتوقع من املزودين التقيد بالقوانني املطبقة، 

وتشمل القوانني التي تلزمهم عىل معاملة العاملني بإنصاف وبعيداً عن العاملة القرسية أو التحرش غري 

الرشعي أو السلوكيات املسيئة وحامية القيمة البيئية وتقديم املنتجات والخدمات وفقاً ملتطلبات التصميم 

والعقود ومعايري الجودة املطبقة 

 ملاذا هو العمل الصحيح
سيساعدنا العمل مع املزودين بناًء عىل مؤهالتهم عىل الحفاظ عىل جودة عالقاتنا ومنتجاتنا 

يجب أن تكون جميع التعامالت مع املزودين مبنية عىل أعىل املعايري األخالقية  نتوقع من املزودين أن 

يلتزموا مبعايري النزاهة نفسها التي نلتزم بها، وتشمل القيم واملعايري املذكورة يف هذه القواعد 

أي عمل غري أخالقي أو غري قانوين من قبل املزود قد يرض بسمعتنا كرشكة معروفة عامليا واسمنا يف 

املجتمعات التي نعمل فيها 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
هذا يعني أنه عليك أن:

تتجنب تضارب املصالح الواقعة واملحتملة عند اختيار املزودين أو التعامل معهم 	 

ترفض االتفاقات الجانبية )مثل االتفاق عىل عدم العمل مع مزود آخر( 	 

ترفض الرشوة أو العموالت الرجعية 	 

تتجنب عدم استخدام املزودين كوسطاء للقيام بدفعات ممنوعة مبوجب هذه القواعد 	 

والقوانني املطبقة 

تأكد من اعتامد املزودين بصورة مالمئة قبل التعامل معهم 	 

تحرص دامئا عىل التقيد بهذه القواعد وااللتزام بسياسات Acelity املطبقة 	 

تحمي املعلومات الرسية للمزودين ولـAcelity بطريقة مالمئة 	 

تبلغ مزودي Acelity عن توقعاتنا 	 

التجارة

 ما هو العمل الصحيح
باعتبارها رشكة عاملية، تلتزم Acelity باالمتثال بالقوانني املطبقة التي تحكم التجارة الدولية 
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 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
نلتزم باالمتثال بجميع القوانني والقواعد التجارية الدولية املطبقة، مبا يف ذلك تلك التي تحكم عمليات استرياد وتصدير البضائع وبرامج 

الكمبيوتر والتكنولوجيا والبيانات الفنية والخدمات عرب الحدود الدولية وتلك التي تنظم عمليات املقاطعة والعقوبات االقتصادية، 

وتلك التي يتم االحتكام إليها يف بلد املنشأ  ميكن أن تنطبق ضوابط التجارة الدولية عىل أية أنشطة استرياد أو تصدير، حتى إرسال 

البيانات اإللكرتونية  تشكل العقوبات االقتصادية املتنوعة بالنسبة لنا عائقا فيام يتعلق بالدخول يف تجارة مبارشة أو غري مبارشة مع 

دول بعينها وكيانات وحاويات وأشخاص 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
وكرشكة عاملية، يتعني علينا االلتزام باملقاطعات والعقوبات املالمئة كام يتعني علينا ضامن قيام رشكاء األعامل لدينا بذلك  القوانني 

الدولية معقدة للغاية وتتطلب التزاما صارما  إذا كنت مشرتكا يف عملية التوريد أو املبيعات أو التسويق أو التوزيع أو نقل املنتجات أو 

 نقل التكنولوجيا عرب الحدود الدولية،

يتعني عليك:

أن تكون عىل علم بالقوانني املطبقة وسياسة Acelity لالمتثال بالتجارة 	 

إبالغ قسم امتثال التجارة إذا تلقيت أية طلبات من عمالء أو موردين أو غريهم للمشاركة يف أحد املقاطعات 	 

ضد أشخاص أو رشكات أو دول 

طلب اإلرشاد من قسم الشؤون القانونية وقسم االمتثال إذا كان لديك أية مشاكل تتعلق بالتداول 	 
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تضارب املصالح

 ما هو العمل الصحيح
توقع منك أن تترصف، سواء يف العمل أو يف وقت فراغك، وفقاً لحكم جيد،  كعضو يف فريق Acelity، يُ

وبطريقة ال تخلق تضارباً يف املصالح أو تظهر هذا التضارب 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
من املهم اتخاذ قرارات األعامل القامئة عىل الحكم السليم ومصلحة Acelity - وليس عىل أساس املصالح أو 

توقع منك أن تقدم كل جهودك املهنية ألدائك يف عملك  ال ميكن لعمل أو نشاط معني  العالقات الشخصية  يُ

خارج نطاق العمل أن يرض بسمعة واسم Acelity  من املهم اعتبار كيف ميكن ألفعالك أن تظهر تضارباً يف 

املصالح أو حتى احتامل حصوله، لذا يجب تجنب ذلك 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
نتخذ القرارات ونترصف ملصلحة Acelity وليس للمصلحة الشخصية من خالل: 

تجنب وضع أنفسنا يف حاالت ميكن لحكمنا أو قراراتنا أن تتأثر بشكل سلبي بالعالقات 	 

الشخصية؛

إعطاء أفضل ما عندنا من جهد، كل يوم يف Acelity؛ 	 

 	 Acelity عدم السامح ألعامل خارجية أو نشاطات أخرى أن تعرقل مساهامتنا لـ

عدم استغالل فرص أو معلومات Acelity التي اكتشفتها خالل عملك 	 

التقيد بالسياسات واإلجراءات املطبقة املتعلقة بتلقي الهدايا والخدمات والرتفيه؛ و	 

اإلفصاح فوراً وفقا ملا هو مالئم- راجع قسم »اإلبالغ عن مشكلة« يف هذه القواعد - إذا 	 

كنت تواجه تضارباً يف املصالح، واقعاً أو محتمالً 

املعلومات الخاصة والرسية

 ما هو العمل الصحيح
يجب أن نحمي املعلومات التجارية الرسية لـ Acelity ضد أي إفشاء أو استخدام غري مرشوع  باإلضافة إىل 

ذلك، يجب معاملة املعلومات املقدمة لـ Acelity أو إليك بحسن نية بنفس مستوى الرسية، خالل مسار عملك 

يف الرشكة، من قبل الزبائن واملزودين، من ضمنها املعلومات املحمية املتعلقة بالصحة 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
تعترب املعلومات الخاصة لـ Acelity من األصول القيمة، خاصة عندما تكون معلومات تجارية رسية  تعترب 

معلومات الرشكة الخاصة والرسية  مهمة للغاية ملساعدتنا عىل تطوير منتجاتنا يف السوق وجذب زبائن جدد 

والحفاظ عىل األفضلية التنافسية 

االلتزام تجاه املساهمني
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
يجب أن نساعد عىل حامية املعلومات الرسية لـ Acelity من خالل:

تأمني وتحديد القدرة عىل الحصول عىل املعلومات الرسية لألشخاص الذين يحتاجون 	 

إىل هذه املعلومات للقيام بعملهم؛

تجنب اإلفصاح عن معلومات رسية عند التحدث أو العمل يف مكان عام، مثل املطارات 	 

واملصاعد واملطاعم، إما شخصياً أو عرب الهاتف؛

عدم استخدام املعلومات الرسية ألغراض شخصية أو ملصلحة أي شخص خارج Acelity؛ 	 

و

تذكر أن واجبك يتمثل يف حامية املعلومات الرسية لـ Acelity تستمر حتى بعد انتهاء 	 

توظيفك 

 أمثلة عن املعلومات الخاصة والرسية:

]راجع أيضاً قسم خصوصية املعلومات يف هذا املستند[

امللكية الفكرية - مثل العالمات التجارية وأرسار التجارة وبراءات االخرتاع وحقوق النرش 	 

معلومات Acelity املالية، وتشمل النتائج الحقيقية وتقديرات املوازنة 	 

االتفاقات املكتوبة أو الشفهية بني Acelity والوكالء والرشكاء االسرتاتيجيني و/أو طرف 	 

ثالث آخر 

املعلومات عن تطوير منتجات جديدة 	 

الخطط االسرتاتيجية للتسويق وللتجارة 	 

أسامء ومعلومات الزبائن 	 

املعلومات الصحية املحمية - مثل أسامء املرىض والعناوين والحاالت الصحية 	 

املعلومات الشخصية الحساسة، وتشمل: حسابات الدفع للزبائن أو لطرف ثالث 	 

واملعلومات الخاصة بتأشريات العمل، إثبات I-9 واملعلومات حول تعويضات العامل 

التجارة الداخلية

 ما هو العمل الصحيح
ال نستخدم أو نفصح عن أي أرسار أو معلومات غري عامة عن Acelity أو أي رشكة أخرى 

من أجل بيع أو رشاء السندات املالية؛ وال نتجرأ عىل التالعب بأسعار السندات املالية 

ذات التداول العام 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
ال يعترب سوء استخدام التجارة الداخلية والسوق املالية ضار باألسواق 

ا  املالية فحسب، بل تعد أمورًا غري قانونية أيضاً   يعترب التنفيذ صارًم

والعقوبات وخيمة  قد تعلم خالل مسار عملك عن معلومات 

جوهرية عن Acelity، أو عن أحد رشكاء العمل، قبل اإلعالن 

عنها  يُعترب استخدام هذه املعلومات ملصالحك الشخصية أو 

ا  ا لهذه القواعد وخرقً املالية أو مشاركتها مع اآلخرين انتهاكً

للقانون 
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
مينع منعاً باتاً بيع أو رشاء السندات املالية ألي رشكة أنت عىل علم بأرسارها، أو املعلومات غري العامة وإفشاء 

هذه »املعلومات الداخلية« لآلخرين يك يتداولوا وفقاً لهذه املعلومات  

يجب أن تكون حذراً وعىل علم مبخاطر التداول بناًء عىل معلومات داخلية وتجنبها  إذا  كنت غري واثق من أمر 

معني، راجع قسم الشؤون القانونية  ملزيد من املعلومات، راجع سياسات وإجراءات Acelity املطبقة 

اإلعالم والتواصل الحذر

 ما هو العمل الصحيح
نقيم عالقاتنا باإلعالم واملستثمرين وأصحاب املصالح، ومن سياستنا أن نتواصل بشكل مفتوح وفعال وبصوت 

واحد مع الجميع  يجب أن تصدر جميع الترصيحات نيابة عن Acelity عرب األشخاص املرصح لهم بذلك  تلتزم 

Acelity بضامن أن استخدام مواقع التواصل االجتامعي بأي شكل من األشكال، يخدم حاجات عملنا من خالل 
الحفاظ عىل هويتنا ونزاهتنا وسمعتنا بطريقة مالمئة مع قيمنا وسياساتنا   

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
  Acelity يستحق زبائننا وموظفونا ومستثمرونا الحصول عىل معلومات دقيقة، واضحة، كاملة ومتناغمة عن

ميكن أن يصل كل ما يُقال أو يُكتب أو يُنرش من قبلنا عرب أي وسيلة إىل ماليني األشخاص  ميكن أن تؤثر 

التعليقات واآلراء املنطوقة أو املنشورة عىل مواقع التواصل االجتامعي عىل رؤية ماليني األشخاص لرشكتنا 

ومنتجاتنا، سلباً أو إيجاباً  باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تشكل جميع تواصالت واستخدامات املوظفني ملواقع 

التواصل االجتامعي خطراً عىل املعلومات الخاصة والرسية لـ Acelity وعىل التزامنا بالقوانني والقواعد 

التجارية 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
باستثناء الحاالت التي يكون مرصحا لك فيها بالتحدث نيابة عن Acelity، يجب أن تنقل جميع االستفسارات 

من وسائل اإلعالم إىل ممثل قسم اتصاالت الرشكة وجميع االستفسارات من املجتمع املايل إىل ممثل قسم 

عالقات املستثمرين  إذا تواصل معك ممثل عن وكالة حكومية طالباً معلومات عن الرشكة أو مستندات للرشكة 

أو الدخول إىل الرشكة، يجب أن تتواصل فوراً مع ممثل عن قسم الشؤون القانونية للقيام بالتدابري الالزمة لذلك 

وااللتزام بواجباتنا القانونية  

كام هي حال جميع االتصاالت الخارجية، يجب أن يكون مرصحا لك باملشاركة يف أي من مواقع التواصل 

االجتامعي بالنيابة عن الرشكة  يجب أن تتعامل مع مواقع التواصل االجتامعي مبسؤولية واستخدام أفضل 

حكم لديك وفهم أن ترصفاتك قد تؤدي إىل نتائج غري مرجوة 

راجع كتيب املوظفني للمزيد من املعلومات حول املشاركة املسؤولة يف مواقع التواصل االجتامعي 
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موارد الرشكة

 ما هو العمل الصحيح
واجبنا تجاه Acelity العمل سوياً لضامن أفضل استخدام ألمالك وأموال وموارد أخرى للرشكة )أصول الرشكة(  

كموظفني يف هذه الرشكة فإننا مؤمتنون عىل أصول الرشكة ومن املتوقع أن نستخدمها بشكل فعال ومالئم  

يتحمل جميعنا املسؤولية لنكون مرشفني جيدين والحفاظ عىل األصول لتجنب خسارة هذه األصول وتدمريها 

وهدرها واالستخدام الخاطئ لها 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
ا وأمواالً وموارد أخرى لـ Acelity من أجل تطوير عملنا الصحيح وليس ملصالح  تتطلب نزاهتنا أن نستخدم مالكً

شخصية أو أغراض احتيالية  نحافظ عىل سمعتنا واألصول األخرى ليك نخدم زبائننا بشكل أفضل ونحافظ 

عىل قيمنا تجاه املستثمرين وأصحاب املصالح اآلخرين  للرسقة واإلهامل والهدر تأثري مبارش عىل عملياتنا 

التجارية 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
نُعترب مرشفني جيدين لـ Acelity من خالل:

االعتناء بأصول Acelity لتجنب خسارة األصول وتدمريها واإلرضار بها ورسقتها 	 

واالستخدام الخاطئ وغري املرصح لهذه األصول؛

استخدام أو الترصيح باستخدام أصول Acelity ألغراض تجارية فقط، بغض النظر عن 	 

حالتها أو قيمتها  مرصح باالستخدام الشخيص والعريض لألصول املادية مثل الهواتف 

والحواسيب واإلنرتنت والربيد اإللكرتوين رشط أن يكون هذا االستخدام معقوالً وال 

يتدخل مع مسؤوليات ومدى استجابة الوظيفة ووفقاً لسياسات وإجراءات Acelity؛

عدم أخذ أوبيع أو إقراض أو إعارة أو استعارة أو التخلص من أصول Acelity من دون 	 

ترصيح؛ و

اإلبالغ عن مشاكل حول استخدام أو سوء استخدام أو تعريض أصول Acelity للخطر وفقاً 	 

لقسم »اإلبالغ عن مشكلة« يف هذه القواعد 

هذه الئحة غري شاملة بأصول الرشكة التي نحن مؤمتنون عىل حاميتها بحاميتها:	 

أصول املعلومات هي أي معلومات متعلقة بأعامل Acelity، بغض النظر عن  -

كيف يتم خلقها أو توزيعها أو استخدامها أو حفظها؛

األصول املالية هي أموال الرشكة واألدوات املالية وأي يشء ميكن تحويله إىل  -

مال؛

األصول املادية هي أي يشء ملموس معطى ملوظفي Acelity لالستخدام يف  -

عملنا )مثل الحواسيب، األدوات، املواد، اآلالت، آليات الرشكة، معدات املكتب 

والتجهيزات(؛ و

األصول غري امللموسة مثل السمعة، األفكار، االخرتاعات، التحسينات، املواد  -

التعليمية/الرتويجية، امللكية الفكرية، حقوق النرش املسجلة وغري املسجلة، 

العالمات التجارية، براءات االخرتاع وعالمات الخدمة أو أرسار التداول املبتكرة، 

املطورة أو املنفذة  
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حفظ السجالت

 ما هو العمل الصحيح
Acelity ملتزمة بالحفاظ عىل املعلومات املالية والسجالت التجارية لتقديم املعلومات بطريقة رشعية 

ومالمئة ولتوصيل املعلومات بنزاهة  جميعنا مسؤولون عن القيام بدورنا 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
ميكن ألي ترصف نقوم به، بغض النظر عن مركزنا داخل Acelity، أن ينتج عنه الدخول إىل املعلومات املالية 

للرشكة والسجالت التجارية  مثالً، يف كل مرة تقوم باإلبالغ عن ساعات العمل أو إنهاء فاتورة أو مطالبة أو 

تقديم أو املوافقة عىل تقرير نفقات أو التوقيع عىل العقود أو إجراء عملية بيع أو تناول وجبة متعلقة باألعامل 

أو املشاركة يف تعامالت الرعاية الصحية املهنية أو تسلم املواد الخام أو االنخراط يف أي نشاط تجاري آخر، 

لديك تأثري عىل البيانات املالية لدينا 

السجالت التجارية واملالية الدقيقة مهمة لعملياتنا التجارية ولالمتثال للقوانني  هي املعلومات التي يتم 

من خاللها تقييمنا  نعتمد عىل نزاهة ودقة السجالت، من أجل اتخاذ القرارات الداخلية ومصلحة املستثمرين 

والوكاالت الحكومية واملنظمني وآخرين نرفع التقارير لهم  يساهم حفظ السجالت الدقيق والشفاف يف حامية 

سمعتنا وتعزيز الفعالية املؤسساتية ويساعدنا عىل القيام بواجباتنا القانونية والتنظيمية 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
أسست Acelity أنظمة لحفظ السجالت وإدارة املستندات ومراقبة التقارير لضامن التسجيل املالئم والحفاظ 

عىل املعلومات واإلبالغ عنها من أجل اتخاذ قرارات تجارية مسؤولة والتقيد بالقوانني واألنظمة  أي مراوغة 

ألنظمة التحكم الخاصة بنا ممنوعة  يجب علينا كموظفني يف Acelity أن نحمي املعلومات ونؤمنها ونحافظ 

عليها ونتخلص منها Acelity وفقاً ملتطلبات الرشكة 

ميكن أن تكون هناك عواقب وخيمة عىل األفراد وعىل Acelity يف حال مل نتقيد بشكل كامل مبتطلبات حفظ 

السجالت ورفع التقارير  من املتوقع أن تكون عىل علم بجميع سياسات وإجراءات Acelity املطبقة واملتعلقة 

بحفظ السجالت املالئم والدقيق  راجع Acelity Intranet فيام يتعلق بالسياسات واإلجراءات املطبقة  

 تظهر الدراسات أن الرشكات التي متلك
ثقافة قوية فيام يتعلق بالنزاهة واألخالق تنجح بصورة 

أكرب يف سوق العمل
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االلتزام تجاه املجتمع

النشاط السيايس واألعامل الخريية

 ما هو العمل الصحيح
للجميع الحق يف االطالع عىل السياسة وأن يكونوا جزءاً من العملية السياسية رشط أن يكون ذلك طواعياً 

وخالل األوقات الخاصة  سنتعامل بشكل بناء مع جميع الحكومات التي نعمل داخل نطاقاتها 

 ملاذا يعد ذلك عمالً صحيًحا
نؤمن بأن العملية السياسية النشطة والشاملة والعادلة تعزز الحكومة املفتوحة ومجتمعات صحية ومنتجة 

 كيفية القيام بالعمل الصحيح
عليك أن تكون عىل يقني وأن تلتزم بجميع القوانني املتعلقة مبساهامتك ونشاطاتك السياسية الخاصة  

لنا الحق جميعا يف املشاركة يف العملية السياسية واالنخراط يف النشاطات السياسية  من املهم اعتبار ما 
ييل:

اجعل األمر واضحا فيام يتعلق بكون آرائك ونشاطاتك السياسية تخصك أنت وليس 	 

 Acelity

توخى الحذر يك ال توحي بأنك متثل أو تتكلم بالنيابة عن Acelity يف الشؤون السياسية 	 

إال إذا كنت مخوال بذلك  

ال ميكنك أن تساهم بأموال أو وقت أو خدمات أو أمالك Acelity إىل أي سيايس رسمي أو 	 
مرشح سيايس أو لجنة العمل السيايس من دون موافقة خطية مسبقة من قسم الشؤون 

القانونية 

إخطار ممثل عن قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونية عن رغبتك وسعيك بالرتشح 	 

ملنصب سيايس والسعي وبعد التعيني واالنتخاب، ملساعدتنا عىل تجنب تضارب املصالح 

املحتمل 

يجب التنسيق، يف جميع األحوال، مع ممثل عن قسم االمتثال أو قسم الشؤون القانونية 	 

 Acelity حول التمثيل العام بالنيابة عن

املسؤولية االجتامعية للرشكة 

 ما هو العمل الصحيح
وكشركة، فإننا نضطلع بمسؤوليتنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية التي نعيش 

فيها ونعمل بجدية تامة  لهذا، وحيث هو مالئم، نعطي جميع الموظفين بدوام كامل في Acelity لمدة 16 ساعة 

في العام للتطوع في مجتمعاتهم المحلية 

 ملاذا هو العمل الصحيح
تعلم Acelity أن األداء املسؤول واملستدام تجاه الرشكة مهم للنجاح طويل األمد لعملنا وهو أمر مرغوب 

ألصحاب املصالح 
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 كيفية القيام بالعمل الصحيح
فيام ييل بعض األمثلة عن التزام Acelity بالترصفات املسؤولة تجاه الرشكة:

نحافظ عىل أعىل معايري النزاهة والقيادة والترصفات يف كل ما نقوم به 	 

نترصف بطريقة مسؤولة اجتامعياً ووفقاً لقوانني وعادات وتقاليد الدول التي نعمل فيها 	 

نعامل املوظفني بإنصاف وأخالقية ونطلب من رشكاء العمل أن يدعموا نشاطات العمل 	 

األخالقية، من ضمنها منع العمل اإلجباري واإلتجار بالبرش والعبودية يف سلسلة اإلمداد 

الخاصة بنا 

نعمل بطريقة تخفف من التأثري البيئي جراء عملياتنا التجارية  لدينا برنامج عاملي حول 	 

البيئة والصحة والسالمة ونحن ملتزمون بتحسني أدائنا املستمر 

نشجع دامئاً عىل دعم النشاطات الخريية والتعليمية والخادمة للمجتمع 	 

ندعم الجهود العاملية واملحلية للحد من الفساد والجرائم املالية 	 

نلتزم بتقديم أداء ممتاز للرشكة وقيمة لزبائننا وعائدات للمساهمني وازدهار للموظفني 	 
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معلومات االتصال املهمة

معلومات االتصال االستعالم

 أملانيا - 0800-187-3586

 املجر - 06-800-20-124

 إيرلندا - 1-800-558-549

 اململكة املتحدة - 0808-234-7051

الواليات املتحدة/كندا - 1-800-279-3239

للحصول عىل الئحة كاملة بأرقام الهواتف الخاصة بكل بلد 

 واملواقع اإللكرتونية، راجع:

 »برنامج االمتثال« عىل موقع Acelity Intranet؛ أو
acelity com االمتثال للرشكة« عىل املوقع«

 Alertline

ComplaintHandling@acelity com التعامل مع الشكاوى

corpcomm@acelity com اتصاالت الرشكة

 راجع صفحة »برنامج االمتثال« عىل

Acelity Intranet
 أساليب التواصل مع

قسم االمتثال للرشكة

12930 W  Interstate 10 
San Antonio, TX 78249 USA

املقر الرئييس

United Health Care24 للتواصل مع مستشار 

9280-229-888-1 أو  الرجاء االتصال عىل: 

1-888-887-4114   

برنامج مساعدة املوظفني

Compliance@acelity com االمتثال العام

ComplianceDepartment@acelity com االمتثال اللرعاية الصحية

HRCompliance@acelity com قسم املوارد البرشية

IR@acelity com عالقات املستثمرين

legal@acelity com قسم الشؤون القانونية

GlobalMedicalAffairs-US@acelity com 
GlobalMedicalAffairs-EMEA@acelity com

املسائل الطبية

Privacy Office@acelity com االلتزام بالخصوصية

Acelity راجع »مركز السياسة« يف اإلنرتانت يف السياسات



 القواعد الخاصة بنا
يف كل مكان، كل يوم
Acelity قواعد السلوك يف

acelity.com

©KCI Licensing, Inc 2017 , و Systagenix Wound Management, Limited  جميع الحقوق محفوظة  العالمات التجارية للطرف الثالث هي 
ملك أصحابها  جميع العالمات التجارية املذكورة ضمناً هي ملك KCI Licensing, Inc,وSystagenix Wound Management, Limited, والرشكات 

التابعة لها و/أو الجهات املرخصة 


