
ETHICSCOMPLIANCE
Trong các hoạt động hàng ngày hãy luôn nhớ đến từ ETHICS 

(ĐẠO ĐỨC) đê quyết định đúng đắn giúp Ipsen củng cố niềm 
tin của:

■  Các bệnh nhân và các ■  Truyền thông
 Hiệp hội bệnh nhân ■  Các nhà cung cấp
■  Nhân viên ■  Đối tác
■  Chuyên gia y tế  ■  Đối thủ cạnh tranh
■  Khách hàng ■  Nhà đầu tư
■  Các tổ chức công ■  Các cổ đông

CHUẨN MỰC IPSEN
chuẩn mực đạo đức
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Các đồng nghiệp thân mến,

Với mục tiêu phục vụ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân, chúng ta phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. 
Đạo đức chi phối mọi hành vi và hoạt động của chúng ta, không chỉ 
trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, mà còn trong tất cả các lĩnh 
vực hoạt động của công ty. Chúng ta đảm bảo sẽ tuân thủ chuẩn mực 
đạo đức trong ứng xử với bệnh nhân, các chuyên gia y tế, các tổ chức 
công, các đối thủ cạnh tranh, các đối tác, cổ đông và các đồng nghiệp 
của chúng ta.

Ipsen cam kết xây dựng văn hóa đạo đức và tuân thủ trong toàn Công ty.

Là một công ty hoạt động toàn cầu với các chuyên gia đến từ  nhiều nền 
văn hóa khác nhau  với các ngôn ngữ khác nhau, việc chúng ta có chung 
quan điểm về đạo đức là điều rất quan trọng.

Vì chúng ta là công ty dược phẩm nên tôi tin rằng chúng ta sẽ tiến xa 
hơn và đảm bảo cách thức kinh doanh và quảng bá sản phẩm của chúng 
ta là đạo đức chân chính.

Với việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức của nhân viên Ipsen, và các 
chuyên gia khác làm việc cho Ipsen, chúng ta đảm bảo sự đóng góp 
chân thật vào việc nâng cao sức khỏe bệnh nhân và do đó, góp phần 
xây dựng công ty phát triển bền vững.

Marc de Garidel

SPEAK UP

QUY TRÌNH CẢNH BÁO

Ipsen tuân thủ tất cả các văn bản pháp luật, quy định và quy tắc công 
nghiệp hiện hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhân viên cũng tuân thủ chính sách và quy trình của Ipsen trong công việc, 
vị trí kinh doanh.

Tại Ipsen có nhiều kênh để xử lý các yêu cầu hoặc vấn đề 
về Chuẩn mực đạo đức & Tuân thủ:
■ Trưởng phòng,
■ Phòng Nhân sự,
■ Phòng Xây dựng Chuẩn mực đạo đức & Giám sát Tuân thủ.

Để báo cáo bất cứ hành vi sai trái tiềm ẩn đối liên quan tới 
một trong các lĩnh vực như sau: kế toán, tài chính, chống 
tham nhũng, tình trạng độc quyền, nhân viên cũng có thể 
tham khảo Quy trình Cảnh báo ở trang phía sau.

■  NẾU MỘT NHÂN VIÊN BIẾT HOẶC NGHI NGỜ, BẤT KỲ SAI SÓT, VI PHẠM Quy tắc 
này liên quan đến công tác thực hành  kế toán, tài chính, chống tham nhũng, tình 
trạng độc quyền, với tinh thần thiện chí, ANH/CÔ ẤY NÊN DŨNG CẢM BÁO CÁO 
TỚI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA IPSEN VỀ GIÁM SÁT TUÂN THỦ  ĐẠO ĐỨC. Quy trình 
này KHÔNG BẮT BUỘC và sẽ không gây hậu quả cho nhân viên trong trường hợp 
không sử dụng thông tin báo cáo.

Xin vui lòng viết thư tới địa chỉ: 

Ipsen.Ethics.Hotline@ipsen.com 

hoặc liên hệ với Cán bộ Xây dựng và Giám  
sát Tuân thủ Quy tắc đạo đức.

■  Nhân viên được mời tới để xác minh,  nhằm hạn chế nguy hiểm do buộc tội sai, 
cho phép bảo vệ tác giả chống lại hành vi trả thù và cho phép xử lý tốt hơn lời 
cảnh báo.

■  Ipsen sẽ xử lý Tất cả các báo cáo có tính nhạy cảm và đảm bảo bí mật  tối đa.

■  Khi đang tiến hành biện pháp kỷ luật hoặc thủ tục pháp lý, dữ liệu được lưu trữ đến 
khi kết thúc các thủ tục đó. Dữ liệu này được lưu trữ đến hai tháng nếu không cần 
tiếp tục theo dõi cảnh báo.

■  Tại bất kỳ thời điểm nào, nhân viên đều có thể yêu cầu truy cập dữ liệu liên quan 
đến họ và /hoặc sửa đổi dữ liệu như vậy trong trường hợp có lỗi. Để tránh nghi ngờ 
của người đang bị cảnh báo, ngay cả khi người này có quyền tiếp cận và cải chính 
dữ liệu liên quan đến cô ấy/anh ấy, người này không thể biết được danh tính nhân 
viên tiến hành Quy trình cảnh báo.

■  Nếu một nhân viên thực sự tin rằng có một số sai sót hoặc vi phạm Quy tắc này 
theo Quy trình Cảnh báo, Ipsen sẽ đảm bảo nhân viên này sẽ không phải chịu bất 
kỳ hậu quả nào do việc công khai cảnh báo. Tuy nhiên, nếu một nhân viên nêu 
một vấn đề mà anh hoặc cô ấy biết là sai hoặc chỉ nhằm ý đồ xấu, nhân viên đó 
sẽ phải chịu xử lý kỷ luật.
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Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng công bằng với nhân viên là nền tảng thành công của 
chúng tôi: đảm bảo các nhân viên và ứng viên tuyển dụng được đối xử công bằng.
Sự thành công của công ty chúng tôi chỉ có thể đạt được bằng cách tuân thủ Quyền 
Lao động và Quyền con người.

Công bằng trong tuyển dụnge

Với đa dạng nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này tạo nên môi trường làm việc hiệu quả và hợp 
tác. Chúng tôi cam kết thúc đẩy đa dạng trong tuyển dụng và không phân biệt đối xử với các đặc điểm cá 
nhân như quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc hoặc khuyết tật.

Công bằng trong Quan hệ đồng nghiệp: Tôn trọng mọi người

Việc thiếu tôn trọng lẫn nhau sẽ gây thù hằn và đối đầu trong môi trường làm việc. Chúng tôi mong 
muốn tạo môi trường làm việc không cãi cọ, gây hấn bằng cách khuyến khích nhân viên hợp tác với 
các đồng nghiệp, bất kể hoàn cảnh hoặc đặc điểm cá nhân, tôn giáo hoặc chức vụ vị trí trong công ty.

Công bằng trong nghề nghiệp

Chúng tôi định hướng nhân viên tham gia xây dựng cơ chế tích cực:
■  bồi dưỡng phát triển nhân viên thông qua đào tạo và luân chuyển cùng với duy trì đối thoại liên tục 

tìm hiểu nhu cầu và động lực của nhân viên
■ thúc đẩy văn hóa quản lý hiệu quả,
■  thu hút từng và mọi nhân viên tham gia cải tiến liên tục, bằng chính sách tiền lương công bằng và 

cạnh tranh,
■ đánh giá chất lượng nhân viên về mục tiêu kinh doanh chính và hành vi dự kiến.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng liêm chính trong kinh doanh là yếu tố then chốt nhằm 
duy trì chất lượng và sự tin tưởng cao nhất của các cổ đông.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng rằng minh bạch là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân, và củng cố niềm tin của các cổ đông.

Minh bạch về sản phẩm

Chúng tôi cam kết minh bạch thông tin về các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp cho cơ quan y tế bất kỳ 
thông tin theo yêu cầu, tuân thủ hoàn toàn pháp luật và quy định quốc tế, khu vực và địa phương.
Kết quả các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi được công bố công khai trên Internet theo đúng quy định hiện 
hành. 
Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin hoàn toàn minh bạch, công bằng và hợp lý trong tất cả 
các hoạt động quảng bá, giáo dục và thương mại, và cộng đồng chuyên gia khoa học và y tế của chúng tôi 
cam kết giải quyết kịp thời tất cả các yêu cầu thắc mắc của các chuyên gia y tế. Tại tất cả các nước, chúng tôi 
tiến hành quảng bá sản phẩm thông qua tương tác với các chuyên gia y yế và tài liệu quảng cáo của chúng 
tôi nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn chỉ dẫn và điều kiện sử dụng quy định trong Thông tin kê toa do cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.

Minh bạch thông tin chuyên gia y tế,  
các tổ chức y tế và nhóm bệnh nhân

Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các tương tác với các chuyên gia, tổ chức y tế và các nhóm 
bệnh nhân đều công bằng và hợp lý theo nhu cầu chính đáng. Để đạt được điều này, chúng tôi cam kết công 
bố  đầy đủ thông tin công khai về sự tương tác giữa chúng tôi với các bên liên quan theo yêu cầu pháp luật 
quốc tế hoặc địa phương.

Minh bạch tài chính

Chúng tôi chịu trách nhiệm lưu giữ thường xuyên các hồ sơ chính xác và đáng tin cậy, để Ipsen có cơ sở 
công bố công khai. Những thông tin công bố bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các ấn 
phẩm tương tự cũng như thông tin được công bố bởi bất kỳ phương tiện nào (bao gồm cả thông cáo báo 
chí, họp báo, hội thảo chuyên gia, buổi thuyết trình công cộng, vv ... ).

Tại Ipsen, việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân định hướng chúng tôi 
hành động. Việc tìm kiếm giải pháp sáng tạo trong những điều kiện ngặt nghèo luôn 
là trọng tâm hành động của chúng tôi. Gia tăng tuổi thọ là mục tiêu nghề nghiệp 
quan trọng nhất của chúng tôi: thôi thúc hành động tìm kiếm giải pháp điều trị, chữa 
bệnh an toàn và hiệu quả, giảm đau khổ và đem lại giá trị cho cộng đồng.
Hơn thế nữa chúng tôi nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân viên và môi trường chung.

Sức khỏe của bệnh nhân 

Để thực hiện cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng 
cao nhất, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao 
nhất, trong tất cả các bước của chu kỳ sản phẩm, 
bao gồm nhưng không giới hạn:

■ Thực hành an toàn sử dụng thuốc 
(GVP)
Pharmacovigilance (An toàn sử dụng thuốc) được 
định nghĩa bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là môn 
khoa học và các hoạt động phát hiện, đánh giá , 
nhận thức và phòng ngừa tác dụng phụ hoặc bất kỳ 
vấn đề y học khác.
Văn hoá an toàn sử dụng thuốc của Ipsen là một 
trong những ngành khoa học tổng hợp về an toàn 
y dược. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu về an toàn  sử 
dụng thuốc được thu thập và xem xét tổng hợp từ 
nhiều nghiên cứu, trong suốt quá trình xây dựng và 
tiếp tục quá trình quản lý vòng đời sản phẩm tới khi 
sản phẩm bán ra thị trường.

■ Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP)
Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng 
tôi luôn được sản xuất và kiểm soát theo các tiêu 
chuẩn chất lượng phù hợp mục đích sử dụng và 
theo yêu cầu của đơn vị ủy quyền tiếp thị.

■ Thực hành phân phối tốt (GDP)
Chúng tôi đảm bảo rằng mức chất lượng được 
duy trì trong toàn mạng lưới phân phối, nhằm 
phân phối thuốc cho khách hàng với chất lượng 
ổn định, không thay đổi dược tính.

■ Thực hành lâm sàng tốt (GCP)
Chúng tôi đảm bảo an toàn cho bệnh nhân tham 
gia thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi, và chúng 
tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, khoa học và 
lâm sàng cao nhất trong tất cả nghiên cứu sáng 
kiến của chúng tôi trên toàn thế giới.

■ Thực hành thí nghiệm tốt ( GLP)
Chúng tôi đảm bảo kết quả thí nghiệm chất lượng 
cao và đáng tin cậy, đảm bảo an toàn hóa chất 
công nghiệp và sinh học.

Sức khỏe của nhân viên và môi 
trường trong sạch 

Với chương trình An toàn Vệ sinh Môi trường toàn 
diện (EHS), chúng tôi cam kết tránh  mọi rủi ro đối 
với sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc, 
bao gồm rủi ro tâm lý, và cam kết triển khai chiến 
lược bảo vệ môi trường.

Chăm sóc động vật

Chúng tôi thực hiện nguyên tắc "Ba R" gồm Sàng 
lọc, Cắt giảm và Thay thế động vật thí nghiệm 
đã sử dụng trong nghiên cứu và phát triển của 
chúng tôi.

Thực hành chống hối lộ
Có sự khác nhau về định nghĩa pháp lý về hối lộ 
giữa các nước, nhưng hối lộ luôn có nghĩa là:"Hành 
động đưa cho một cái gì đó để có được lợi ích hoặc 
lợi thế quá mức không chính đáng".
Do hối lộ làm biến dạng thương mại bình đẳng, cản 
trở phát triển kinh tế và áp đặt nhiều chi phí cho xã 
hội nói chung, chúng tôi không chấp nhận bất cứ 
hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào.

Xung đột lợi ích 
Nhân viên của chúng tôi sẽ không rơi vào tình 
huống xung đột lợi ích thực tế, rõ ràng về vị trí 
của họ trong Ipsen và về các vấn đề tài chính và 
cá nhân có thể ảnh hưởng đến năng lực công tác 
nhằm phục vụ lợi ích tối đa cho Ipsen.

Quan hệ với đối thủ cạnh 
tranh

Mục đích của luật chống độc quyền là bảo đảm 
cạnh tranh tự do giữa các công ty trên thị trường 
vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi tuân thủ luật 
cạnh tranh.
■  Không thảo luận với  đối thủ cạnh tranh về giá 

cả, điều kiện bán hàng, thị phần, lợi nhuận, cơ 
sở hoặc năng lực sản xuất bất kỳ sản phẩm 
Ipsen hoặc sản phẩm đối thủ cạnh tranh, trừ 
khi được pháp luật và các quy định pháp luật 
cho phép hợp pháp.

■  Không thỏa thuận (bằng văn bản hay bằng 
miệng, ngầm ý hay công khai ) với đối thủ 
cạnh tranh về việc chia sẻ hoặc phân bổ thị 
trường, vùng lãnh thổ hoặc khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ 
Bảo mật • Bảo vệ dữ liệu

Thông tin mật của Ipsen là tài sản giá trị. Nhân viên 
của chúng tôi sẽ luôn sử dụng đúng các tài nguyên, 
tài sản và các thông tin của Ipsen một cách có đạo 
đức và phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 
Nhân viên của chúng tôi luôn đảm bảo hành động 
ngăn chặn, hoặc không tạo điều kiện cho hành vi 
trộm cắp, phá hoại, sử dụng sai hoặc lạm dụng các 
nguồn tài nguyên , tài sản và thông tin của Ipsen. 

Thông tin mật của chúng tôi bao gồm, ví dụ, kiến 
trúc sản phẩm, mã nguồn , kế hoạch sản phẩm và 
lộ trình, tên và danh sách khách hàng, thông tin 
các chuyên gia y tế và nhân viên và thông tin tài 
chính . Thông tin này là tài sản của Ipsen và có thể 
được bảo vệ  thông qua bằng sáng chế, nhãn hiệu, 
bản quyền và luật bí mật thương mại. Tất cả các 
thông tin mật  chỉ  được sử dụng cho mục đích kinh 
doanh của Ipsen.
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Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng công bằng với nhân viên là nền tảng thành công của 
chúng tôi: đảm bảo các nhân viên và ứng viên tuyển dụng được đối xử công bằng.
Sự thành công của công ty chúng tôi chỉ có thể đạt được bằng cách tuân thủ Quyền 
Lao động và Quyền con người.

Công bằng trong tuyển dụnge

Với đa dạng nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này tạo nên môi trường làm việc hiệu quả và hợp 
tác. Chúng tôi cam kết thúc đẩy đa dạng trong tuyển dụng và không phân biệt đối xử với các đặc điểm cá 
nhân như quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc hoặc khuyết tật.

Công bằng trong Quan hệ đồng nghiệp: Tôn trọng mọi người

Việc thiếu tôn trọng lẫn nhau sẽ gây thù hằn và đối đầu trong môi trường làm việc. Chúng tôi mong 
muốn tạo môi trường làm việc không cãi cọ, gây hấn bằng cách khuyến khích nhân viên hợp tác với 
các đồng nghiệp, bất kể hoàn cảnh hoặc đặc điểm cá nhân, tôn giáo hoặc chức vụ vị trí trong công ty.

Công bằng trong nghề nghiệp

Chúng tôi định hướng nhân viên tham gia xây dựng cơ chế tích cực:
■  bồi dưỡng phát triển nhân viên thông qua đào tạo và luân chuyển cùng với duy trì đối thoại liên tục 

tìm hiểu nhu cầu và động lực của nhân viên
■ thúc đẩy văn hóa quản lý hiệu quả,
■  thu hút từng và mọi nhân viên tham gia cải tiến liên tục, bằng chính sách tiền lương công bằng và 

cạnh tranh,
■ đánh giá chất lượng nhân viên về mục tiêu kinh doanh chính và hành vi dự kiến.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng liêm chính trong kinh doanh là yếu tố then chốt nhằm 
duy trì chất lượng và sự tin tưởng cao nhất của các cổ đông.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng rằng minh bạch là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân, và củng cố niềm tin của các cổ đông.

Minh bạch về sản phẩm

Chúng tôi cam kết minh bạch thông tin về các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp cho cơ quan y tế bất kỳ 
thông tin theo yêu cầu, tuân thủ hoàn toàn pháp luật và quy định quốc tế, khu vực và địa phương.
Kết quả các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi được công bố công khai trên Internet theo đúng quy định hiện 
hành. 
Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin hoàn toàn minh bạch, công bằng và hợp lý trong tất cả 
các hoạt động quảng bá, giáo dục và thương mại, và cộng đồng chuyên gia khoa học và y tế của chúng tôi 
cam kết giải quyết kịp thời tất cả các yêu cầu thắc mắc của các chuyên gia y tế. Tại tất cả các nước, chúng tôi 
tiến hành quảng bá sản phẩm thông qua tương tác với các chuyên gia y yế và tài liệu quảng cáo của chúng 
tôi nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn chỉ dẫn và điều kiện sử dụng quy định trong Thông tin kê toa do cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.

Minh bạch thông tin chuyên gia y tế,  
các tổ chức y tế và nhóm bệnh nhân

Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các tương tác với các chuyên gia, tổ chức y tế và các nhóm 
bệnh nhân đều công bằng và hợp lý theo nhu cầu chính đáng. Để đạt được điều này, chúng tôi cam kết công 
bố  đầy đủ thông tin công khai về sự tương tác giữa chúng tôi với các bên liên quan theo yêu cầu pháp luật 
quốc tế hoặc địa phương.

Minh bạch tài chính

Chúng tôi chịu trách nhiệm lưu giữ thường xuyên các hồ sơ chính xác và đáng tin cậy, để Ipsen có cơ sở 
công bố công khai. Những thông tin công bố bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các ấn 
phẩm tương tự cũng như thông tin được công bố bởi bất kỳ phương tiện nào (bao gồm cả thông cáo báo 
chí, họp báo, hội thảo chuyên gia, buổi thuyết trình công cộng, vv ... ).

Tại Ipsen, việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân định hướng chúng tôi 
hành động. Việc tìm kiếm giải pháp sáng tạo trong những điều kiện ngặt nghèo luôn 
là trọng tâm hành động của chúng tôi. Gia tăng tuổi thọ là mục tiêu nghề nghiệp 
quan trọng nhất của chúng tôi: thôi thúc hành động tìm kiếm giải pháp điều trị, chữa 
bệnh an toàn và hiệu quả, giảm đau khổ và đem lại giá trị cho cộng đồng.
Hơn thế nữa chúng tôi nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân viên và môi trường chung.

Sức khỏe của bệnh nhân 

Để thực hiện cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng 
cao nhất, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao 
nhất, trong tất cả các bước của chu kỳ sản phẩm, 
bao gồm nhưng không giới hạn:

■ Thực hành an toàn sử dụng thuốc 
(GVP)
Pharmacovigilance (An toàn sử dụng thuốc) được 
định nghĩa bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là môn 
khoa học và các hoạt động phát hiện, đánh giá , 
nhận thức và phòng ngừa tác dụng phụ hoặc bất kỳ 
vấn đề y học khác.
Văn hoá an toàn sử dụng thuốc của Ipsen là một 
trong những ngành khoa học tổng hợp về an toàn 
y dược. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu về an toàn  sử 
dụng thuốc được thu thập và xem xét tổng hợp từ 
nhiều nghiên cứu, trong suốt quá trình xây dựng và 
tiếp tục quá trình quản lý vòng đời sản phẩm tới khi 
sản phẩm bán ra thị trường.

■ Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP)
Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng 
tôi luôn được sản xuất và kiểm soát theo các tiêu 
chuẩn chất lượng phù hợp mục đích sử dụng và 
theo yêu cầu của đơn vị ủy quyền tiếp thị.

■ Thực hành phân phối tốt (GDP)
Chúng tôi đảm bảo rằng mức chất lượng được 
duy trì trong toàn mạng lưới phân phối, nhằm 
phân phối thuốc cho khách hàng với chất lượng 
ổn định, không thay đổi dược tính.

■ Thực hành lâm sàng tốt (GCP)
Chúng tôi đảm bảo an toàn cho bệnh nhân tham 
gia thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi, và chúng 
tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, khoa học và 
lâm sàng cao nhất trong tất cả nghiên cứu sáng 
kiến của chúng tôi trên toàn thế giới.

■ Thực hành thí nghiệm tốt ( GLP)
Chúng tôi đảm bảo kết quả thí nghiệm chất lượng 
cao và đáng tin cậy, đảm bảo an toàn hóa chất 
công nghiệp và sinh học.

Sức khỏe của nhân viên và môi 
trường trong sạch 

Với chương trình An toàn Vệ sinh Môi trường toàn 
diện (EHS), chúng tôi cam kết tránh  mọi rủi ro đối 
với sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc, 
bao gồm rủi ro tâm lý, và cam kết triển khai chiến 
lược bảo vệ môi trường.

Chăm sóc động vật

Chúng tôi thực hiện nguyên tắc "Ba R" gồm Sàng 
lọc, Cắt giảm và Thay thế động vật thí nghiệm 
đã sử dụng trong nghiên cứu và phát triển của 
chúng tôi.

Thực hành chống hối lộ
Có sự khác nhau về định nghĩa pháp lý về hối lộ 
giữa các nước, nhưng hối lộ luôn có nghĩa là:"Hành 
động đưa cho một cái gì đó để có được lợi ích hoặc 
lợi thế quá mức không chính đáng".
Do hối lộ làm biến dạng thương mại bình đẳng, cản 
trở phát triển kinh tế và áp đặt nhiều chi phí cho xã 
hội nói chung, chúng tôi không chấp nhận bất cứ 
hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào.

Xung đột lợi ích 
Nhân viên của chúng tôi sẽ không rơi vào tình 
huống xung đột lợi ích thực tế, rõ ràng về vị trí 
của họ trong Ipsen và về các vấn đề tài chính và 
cá nhân có thể ảnh hưởng đến năng lực công tác 
nhằm phục vụ lợi ích tối đa cho Ipsen.

Quan hệ với đối thủ cạnh 
tranh

Mục đích của luật chống độc quyền là bảo đảm 
cạnh tranh tự do giữa các công ty trên thị trường 
vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi tuân thủ luật 
cạnh tranh.
■  Không thảo luận với  đối thủ cạnh tranh về giá 

cả, điều kiện bán hàng, thị phần, lợi nhuận, cơ 
sở hoặc năng lực sản xuất bất kỳ sản phẩm 
Ipsen hoặc sản phẩm đối thủ cạnh tranh, trừ 
khi được pháp luật và các quy định pháp luật 
cho phép hợp pháp.

■  Không thỏa thuận (bằng văn bản hay bằng 
miệng, ngầm ý hay công khai ) với đối thủ 
cạnh tranh về việc chia sẻ hoặc phân bổ thị 
trường, vùng lãnh thổ hoặc khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ 
Bảo mật • Bảo vệ dữ liệu

Thông tin mật của Ipsen là tài sản giá trị. Nhân viên 
của chúng tôi sẽ luôn sử dụng đúng các tài nguyên, 
tài sản và các thông tin của Ipsen một cách có đạo 
đức và phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 
Nhân viên của chúng tôi luôn đảm bảo hành động 
ngăn chặn, hoặc không tạo điều kiện cho hành vi 
trộm cắp, phá hoại, sử dụng sai hoặc lạm dụng các 
nguồn tài nguyên , tài sản và thông tin của Ipsen. 

Thông tin mật của chúng tôi bao gồm, ví dụ, kiến 
trúc sản phẩm, mã nguồn , kế hoạch sản phẩm và 
lộ trình, tên và danh sách khách hàng, thông tin 
các chuyên gia y tế và nhân viên và thông tin tài 
chính . Thông tin này là tài sản của Ipsen và có thể 
được bảo vệ  thông qua bằng sáng chế, nhãn hiệu, 
bản quyền và luật bí mật thương mại. Tất cả các 
thông tin mật  chỉ  được sử dụng cho mục đích kinh 
doanh của Ipsen.
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Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng công bằng với nhân viên là nền tảng thành công của 
chúng tôi: đảm bảo các nhân viên và ứng viên tuyển dụng được đối xử công bằng.
Sự thành công của công ty chúng tôi chỉ có thể đạt được bằng cách tuân thủ Quyền 
Lao động và Quyền con người.

Công bằng trong tuyển dụnge

Với đa dạng nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này tạo nên môi trường làm việc hiệu quả và hợp 
tác. Chúng tôi cam kết thúc đẩy đa dạng trong tuyển dụng và không phân biệt đối xử với các đặc điểm cá 
nhân như quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc hoặc khuyết tật.

Công bằng trong Quan hệ đồng nghiệp: Tôn trọng mọi người

Việc thiếu tôn trọng lẫn nhau sẽ gây thù hằn và đối đầu trong môi trường làm việc. Chúng tôi mong 
muốn tạo môi trường làm việc không cãi cọ, gây hấn bằng cách khuyến khích nhân viên hợp tác với 
các đồng nghiệp, bất kể hoàn cảnh hoặc đặc điểm cá nhân, tôn giáo hoặc chức vụ vị trí trong công ty.

Công bằng trong nghề nghiệp

Chúng tôi định hướng nhân viên tham gia xây dựng cơ chế tích cực:
■  bồi dưỡng phát triển nhân viên thông qua đào tạo và luân chuyển cùng với duy trì đối thoại liên tục 

tìm hiểu nhu cầu và động lực của nhân viên
■ thúc đẩy văn hóa quản lý hiệu quả,
■  thu hút từng và mọi nhân viên tham gia cải tiến liên tục, bằng chính sách tiền lương công bằng và 

cạnh tranh,
■ đánh giá chất lượng nhân viên về mục tiêu kinh doanh chính và hành vi dự kiến.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng liêm chính trong kinh doanh là yếu tố then chốt nhằm 
duy trì chất lượng và sự tin tưởng cao nhất của các cổ đông.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng rằng minh bạch là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân, và củng cố niềm tin của các cổ đông.

Minh bạch về sản phẩm

Chúng tôi cam kết minh bạch thông tin về các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp cho cơ quan y tế bất kỳ 
thông tin theo yêu cầu, tuân thủ hoàn toàn pháp luật và quy định quốc tế, khu vực và địa phương.
Kết quả các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi được công bố công khai trên Internet theo đúng quy định hiện 
hành. 
Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin hoàn toàn minh bạch, công bằng và hợp lý trong tất cả 
các hoạt động quảng bá, giáo dục và thương mại, và cộng đồng chuyên gia khoa học và y tế của chúng tôi 
cam kết giải quyết kịp thời tất cả các yêu cầu thắc mắc của các chuyên gia y tế. Tại tất cả các nước, chúng tôi 
tiến hành quảng bá sản phẩm thông qua tương tác với các chuyên gia y yế và tài liệu quảng cáo của chúng 
tôi nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn chỉ dẫn và điều kiện sử dụng quy định trong Thông tin kê toa do cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.

Minh bạch thông tin chuyên gia y tế,  
các tổ chức y tế và nhóm bệnh nhân

Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các tương tác với các chuyên gia, tổ chức y tế và các nhóm 
bệnh nhân đều công bằng và hợp lý theo nhu cầu chính đáng. Để đạt được điều này, chúng tôi cam kết công 
bố  đầy đủ thông tin công khai về sự tương tác giữa chúng tôi với các bên liên quan theo yêu cầu pháp luật 
quốc tế hoặc địa phương.

Minh bạch tài chính

Chúng tôi chịu trách nhiệm lưu giữ thường xuyên các hồ sơ chính xác và đáng tin cậy, để Ipsen có cơ sở 
công bố công khai. Những thông tin công bố bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các ấn 
phẩm tương tự cũng như thông tin được công bố bởi bất kỳ phương tiện nào (bao gồm cả thông cáo báo 
chí, họp báo, hội thảo chuyên gia, buổi thuyết trình công cộng, vv ... ).

Tại Ipsen, việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân định hướng chúng tôi 
hành động. Việc tìm kiếm giải pháp sáng tạo trong những điều kiện ngặt nghèo luôn 
là trọng tâm hành động của chúng tôi. Gia tăng tuổi thọ là mục tiêu nghề nghiệp 
quan trọng nhất của chúng tôi: thôi thúc hành động tìm kiếm giải pháp điều trị, chữa 
bệnh an toàn và hiệu quả, giảm đau khổ và đem lại giá trị cho cộng đồng.
Hơn thế nữa chúng tôi nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân viên và môi trường chung.

Sức khỏe của bệnh nhân 

Để thực hiện cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng 
cao nhất, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao 
nhất, trong tất cả các bước của chu kỳ sản phẩm, 
bao gồm nhưng không giới hạn:

■ Thực hành an toàn sử dụng thuốc 
(GVP)
Pharmacovigilance (An toàn sử dụng thuốc) được 
định nghĩa bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là môn 
khoa học và các hoạt động phát hiện, đánh giá , 
nhận thức và phòng ngừa tác dụng phụ hoặc bất kỳ 
vấn đề y học khác.
Văn hoá an toàn sử dụng thuốc của Ipsen là một 
trong những ngành khoa học tổng hợp về an toàn 
y dược. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu về an toàn  sử 
dụng thuốc được thu thập và xem xét tổng hợp từ 
nhiều nghiên cứu, trong suốt quá trình xây dựng và 
tiếp tục quá trình quản lý vòng đời sản phẩm tới khi 
sản phẩm bán ra thị trường.

■ Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP)
Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng 
tôi luôn được sản xuất và kiểm soát theo các tiêu 
chuẩn chất lượng phù hợp mục đích sử dụng và 
theo yêu cầu của đơn vị ủy quyền tiếp thị.

■ Thực hành phân phối tốt (GDP)
Chúng tôi đảm bảo rằng mức chất lượng được 
duy trì trong toàn mạng lưới phân phối, nhằm 
phân phối thuốc cho khách hàng với chất lượng 
ổn định, không thay đổi dược tính.

■ Thực hành lâm sàng tốt (GCP)
Chúng tôi đảm bảo an toàn cho bệnh nhân tham 
gia thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi, và chúng 
tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, khoa học và 
lâm sàng cao nhất trong tất cả nghiên cứu sáng 
kiến của chúng tôi trên toàn thế giới.

■ Thực hành thí nghiệm tốt ( GLP)
Chúng tôi đảm bảo kết quả thí nghiệm chất lượng 
cao và đáng tin cậy, đảm bảo an toàn hóa chất 
công nghiệp và sinh học.

Sức khỏe của nhân viên và môi 
trường trong sạch 

Với chương trình An toàn Vệ sinh Môi trường toàn 
diện (EHS), chúng tôi cam kết tránh  mọi rủi ro đối 
với sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc, 
bao gồm rủi ro tâm lý, và cam kết triển khai chiến 
lược bảo vệ môi trường.

Chăm sóc động vật

Chúng tôi thực hiện nguyên tắc "Ba R" gồm Sàng 
lọc, Cắt giảm và Thay thế động vật thí nghiệm 
đã sử dụng trong nghiên cứu và phát triển của 
chúng tôi.

Thực hành chống hối lộ
Có sự khác nhau về định nghĩa pháp lý về hối lộ 
giữa các nước, nhưng hối lộ luôn có nghĩa là:"Hành 
động đưa cho một cái gì đó để có được lợi ích hoặc 
lợi thế quá mức không chính đáng".
Do hối lộ làm biến dạng thương mại bình đẳng, cản 
trở phát triển kinh tế và áp đặt nhiều chi phí cho xã 
hội nói chung, chúng tôi không chấp nhận bất cứ 
hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào.

Xung đột lợi ích 
Nhân viên của chúng tôi sẽ không rơi vào tình 
huống xung đột lợi ích thực tế, rõ ràng về vị trí 
của họ trong Ipsen và về các vấn đề tài chính và 
cá nhân có thể ảnh hưởng đến năng lực công tác 
nhằm phục vụ lợi ích tối đa cho Ipsen.

Quan hệ với đối thủ cạnh 
tranh

Mục đích của luật chống độc quyền là bảo đảm 
cạnh tranh tự do giữa các công ty trên thị trường 
vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi tuân thủ luật 
cạnh tranh.
■  Không thảo luận với  đối thủ cạnh tranh về giá 

cả, điều kiện bán hàng, thị phần, lợi nhuận, cơ 
sở hoặc năng lực sản xuất bất kỳ sản phẩm 
Ipsen hoặc sản phẩm đối thủ cạnh tranh, trừ 
khi được pháp luật và các quy định pháp luật 
cho phép hợp pháp.

■  Không thỏa thuận (bằng văn bản hay bằng 
miệng, ngầm ý hay công khai ) với đối thủ 
cạnh tranh về việc chia sẻ hoặc phân bổ thị 
trường, vùng lãnh thổ hoặc khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ 
Bảo mật • Bảo vệ dữ liệu

Thông tin mật của Ipsen là tài sản giá trị. Nhân viên 
của chúng tôi sẽ luôn sử dụng đúng các tài nguyên, 
tài sản và các thông tin của Ipsen một cách có đạo 
đức và phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 
Nhân viên của chúng tôi luôn đảm bảo hành động 
ngăn chặn, hoặc không tạo điều kiện cho hành vi 
trộm cắp, phá hoại, sử dụng sai hoặc lạm dụng các 
nguồn tài nguyên , tài sản và thông tin của Ipsen. 

Thông tin mật của chúng tôi bao gồm, ví dụ, kiến 
trúc sản phẩm, mã nguồn , kế hoạch sản phẩm và 
lộ trình, tên và danh sách khách hàng, thông tin 
các chuyên gia y tế và nhân viên và thông tin tài 
chính . Thông tin này là tài sản của Ipsen và có thể 
được bảo vệ  thông qua bằng sáng chế, nhãn hiệu, 
bản quyền và luật bí mật thương mại. Tất cả các 
thông tin mật  chỉ  được sử dụng cho mục đích kinh 
doanh của Ipsen.
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Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng công bằng với nhân viên là nền tảng thành công của 
chúng tôi: đảm bảo các nhân viên và ứng viên tuyển dụng được đối xử công bằng.
Sự thành công của công ty chúng tôi chỉ có thể đạt được bằng cách tuân thủ Quyền 
Lao động và Quyền con người.

Công bằng trong tuyển dụnge

Với đa dạng nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau, điều này tạo nên môi trường làm việc hiệu quả và hợp 
tác. Chúng tôi cam kết thúc đẩy đa dạng trong tuyển dụng và không phân biệt đối xử với các đặc điểm cá 
nhân như quốc tịch, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, dân tộc hoặc khuyết tật.

Công bằng trong Quan hệ đồng nghiệp: Tôn trọng mọi người

Việc thiếu tôn trọng lẫn nhau sẽ gây thù hằn và đối đầu trong môi trường làm việc. Chúng tôi mong 
muốn tạo môi trường làm việc không cãi cọ, gây hấn bằng cách khuyến khích nhân viên hợp tác với 
các đồng nghiệp, bất kể hoàn cảnh hoặc đặc điểm cá nhân, tôn giáo hoặc chức vụ vị trí trong công ty.

Công bằng trong nghề nghiệp

Chúng tôi định hướng nhân viên tham gia xây dựng cơ chế tích cực:
■  bồi dưỡng phát triển nhân viên thông qua đào tạo và luân chuyển cùng với duy trì đối thoại liên tục 

tìm hiểu nhu cầu và động lực của nhân viên
■ thúc đẩy văn hóa quản lý hiệu quả,
■  thu hút từng và mọi nhân viên tham gia cải tiến liên tục, bằng chính sách tiền lương công bằng và 

cạnh tranh,
■ đánh giá chất lượng nhân viên về mục tiêu kinh doanh chính và hành vi dự kiến.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng liêm chính trong kinh doanh là yếu tố then chốt nhằm 
duy trì chất lượng và sự tin tưởng cao nhất của các cổ đông.

Tại Ipsen, chúng tôi tin tưởng rằng minh bạch là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân, và củng cố niềm tin của các cổ đông.

Minh bạch về sản phẩm

Chúng tôi cam kết minh bạch thông tin về các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp cho cơ quan y tế bất kỳ 
thông tin theo yêu cầu, tuân thủ hoàn toàn pháp luật và quy định quốc tế, khu vực và địa phương.
Kết quả các nghiên cứu lâm sàng của chúng tôi được công bố công khai trên Internet theo đúng quy định hiện 
hành. 
Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin hoàn toàn minh bạch, công bằng và hợp lý trong tất cả 
các hoạt động quảng bá, giáo dục và thương mại, và cộng đồng chuyên gia khoa học và y tế của chúng tôi 
cam kết giải quyết kịp thời tất cả các yêu cầu thắc mắc của các chuyên gia y tế. Tại tất cả các nước, chúng tôi 
tiến hành quảng bá sản phẩm thông qua tương tác với các chuyên gia y yế và tài liệu quảng cáo của chúng 
tôi nghiêm ngặt tuân thủ giới hạn chỉ dẫn và điều kiện sử dụng quy định trong Thông tin kê toa do cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt.

Minh bạch thông tin chuyên gia y tế,  
các tổ chức y tế và nhóm bệnh nhân

Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các tương tác với các chuyên gia, tổ chức y tế và các nhóm 
bệnh nhân đều công bằng và hợp lý theo nhu cầu chính đáng. Để đạt được điều này, chúng tôi cam kết công 
bố  đầy đủ thông tin công khai về sự tương tác giữa chúng tôi với các bên liên quan theo yêu cầu pháp luật 
quốc tế hoặc địa phương.

Minh bạch tài chính

Chúng tôi chịu trách nhiệm lưu giữ thường xuyên các hồ sơ chính xác và đáng tin cậy, để Ipsen có cơ sở 
công bố công khai. Những thông tin công bố bao gồm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các ấn 
phẩm tương tự cũng như thông tin được công bố bởi bất kỳ phương tiện nào (bao gồm cả thông cáo báo 
chí, họp báo, hội thảo chuyên gia, buổi thuyết trình công cộng, vv ... ).

Tại Ipsen, việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân định hướng chúng tôi 
hành động. Việc tìm kiếm giải pháp sáng tạo trong những điều kiện ngặt nghèo luôn 
là trọng tâm hành động của chúng tôi. Gia tăng tuổi thọ là mục tiêu nghề nghiệp 
quan trọng nhất của chúng tôi: thôi thúc hành động tìm kiếm giải pháp điều trị, chữa 
bệnh an toàn và hiệu quả, giảm đau khổ và đem lại giá trị cho cộng đồng.
Hơn thế nữa chúng tôi nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân viên và môi trường chung.

Sức khỏe của bệnh nhân 

Để thực hiện cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng 
cao nhất, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao 
nhất, trong tất cả các bước của chu kỳ sản phẩm, 
bao gồm nhưng không giới hạn:

■ Thực hành an toàn sử dụng thuốc 
(GVP)
Pharmacovigilance (An toàn sử dụng thuốc) được 
định nghĩa bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là môn 
khoa học và các hoạt động phát hiện, đánh giá , 
nhận thức và phòng ngừa tác dụng phụ hoặc bất kỳ 
vấn đề y học khác.
Văn hoá an toàn sử dụng thuốc của Ipsen là một 
trong những ngành khoa học tổng hợp về an toàn 
y dược. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu về an toàn  sử 
dụng thuốc được thu thập và xem xét tổng hợp từ 
nhiều nghiên cứu, trong suốt quá trình xây dựng và 
tiếp tục quá trình quản lý vòng đời sản phẩm tới khi 
sản phẩm bán ra thị trường.

■ Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP)
Chúng tôi đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng 
tôi luôn được sản xuất và kiểm soát theo các tiêu 
chuẩn chất lượng phù hợp mục đích sử dụng và 
theo yêu cầu của đơn vị ủy quyền tiếp thị.

■ Thực hành phân phối tốt (GDP)
Chúng tôi đảm bảo rằng mức chất lượng được 
duy trì trong toàn mạng lưới phân phối, nhằm 
phân phối thuốc cho khách hàng với chất lượng 
ổn định, không thay đổi dược tính.

■ Thực hành lâm sàng tốt (GCP)
Chúng tôi đảm bảo an toàn cho bệnh nhân tham 
gia thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi, và chúng 
tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, khoa học và 
lâm sàng cao nhất trong tất cả nghiên cứu sáng 
kiến của chúng tôi trên toàn thế giới.

■ Thực hành thí nghiệm tốt ( GLP)
Chúng tôi đảm bảo kết quả thí nghiệm chất lượng 
cao và đáng tin cậy, đảm bảo an toàn hóa chất 
công nghiệp và sinh học.

Sức khỏe của nhân viên và môi 
trường trong sạch 

Với chương trình An toàn Vệ sinh Môi trường toàn 
diện (EHS), chúng tôi cam kết tránh  mọi rủi ro đối 
với sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc, 
bao gồm rủi ro tâm lý, và cam kết triển khai chiến 
lược bảo vệ môi trường.

Chăm sóc động vật

Chúng tôi thực hiện nguyên tắc "Ba R" gồm Sàng 
lọc, Cắt giảm và Thay thế động vật thí nghiệm 
đã sử dụng trong nghiên cứu và phát triển của 
chúng tôi.

Thực hành chống hối lộ
Có sự khác nhau về định nghĩa pháp lý về hối lộ 
giữa các nước, nhưng hối lộ luôn có nghĩa là:"Hành 
động đưa cho một cái gì đó để có được lợi ích hoặc 
lợi thế quá mức không chính đáng".
Do hối lộ làm biến dạng thương mại bình đẳng, cản 
trở phát triển kinh tế và áp đặt nhiều chi phí cho xã 
hội nói chung, chúng tôi không chấp nhận bất cứ 
hình thức hối lộ hoặc tham nhũng nào.

Xung đột lợi ích 
Nhân viên của chúng tôi sẽ không rơi vào tình 
huống xung đột lợi ích thực tế, rõ ràng về vị trí 
của họ trong Ipsen và về các vấn đề tài chính và 
cá nhân có thể ảnh hưởng đến năng lực công tác 
nhằm phục vụ lợi ích tối đa cho Ipsen.

Quan hệ với đối thủ cạnh 
tranh

Mục đích của luật chống độc quyền là bảo đảm 
cạnh tranh tự do giữa các công ty trên thị trường 
vì lợi ích của khách hàng. Chúng tôi tuân thủ luật 
cạnh tranh.
■  Không thảo luận với  đối thủ cạnh tranh về giá 

cả, điều kiện bán hàng, thị phần, lợi nhuận, cơ 
sở hoặc năng lực sản xuất bất kỳ sản phẩm 
Ipsen hoặc sản phẩm đối thủ cạnh tranh, trừ 
khi được pháp luật và các quy định pháp luật 
cho phép hợp pháp.

■  Không thỏa thuận (bằng văn bản hay bằng 
miệng, ngầm ý hay công khai ) với đối thủ 
cạnh tranh về việc chia sẻ hoặc phân bổ thị 
trường, vùng lãnh thổ hoặc khách hàng.

Quyền sở hữu trí tuệ 
Bảo mật • Bảo vệ dữ liệu

Thông tin mật của Ipsen là tài sản giá trị. Nhân viên 
của chúng tôi sẽ luôn sử dụng đúng các tài nguyên, 
tài sản và các thông tin của Ipsen một cách có đạo 
đức và phù hợp với mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 
Nhân viên của chúng tôi luôn đảm bảo hành động 
ngăn chặn, hoặc không tạo điều kiện cho hành vi 
trộm cắp, phá hoại, sử dụng sai hoặc lạm dụng các 
nguồn tài nguyên , tài sản và thông tin của Ipsen. 

Thông tin mật của chúng tôi bao gồm, ví dụ, kiến 
trúc sản phẩm, mã nguồn , kế hoạch sản phẩm và 
lộ trình, tên và danh sách khách hàng, thông tin 
các chuyên gia y tế và nhân viên và thông tin tài 
chính . Thông tin này là tài sản của Ipsen và có thể 
được bảo vệ  thông qua bằng sáng chế, nhãn hiệu, 
bản quyền và luật bí mật thương mại. Tất cả các 
thông tin mật  chỉ  được sử dụng cho mục đích kinh 
doanh của Ipsen.
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ETHICSCOMPLIANCE
Trong các hoạt động hàng ngày hãy luôn nhớ đến từ ETHICS 

(ĐẠO ĐỨC) đê quyết định đúng đắn giúp Ipsen củng cố niềm 
tin của:

■  Các bệnh nhân và các ■  Truyền thông
 Hiệp hội bệnh nhân ■  Các nhà cung cấp
■  Nhân viên ■  Đối tác
■  Chuyên gia y tế  ■  Đối thủ cạnh tranh
■  Khách hàng ■  Nhà đầu tư
■  Các tổ chức công ■  Các cổ đông

CHUẨN MỰC IPSEN
chuẩn mực đạo đức

Ph
ot

o 
cr

ed
it 

©
 G

ér
ar

d 
U

fé
ra

s 
• 

G
ra

ph
ic

 d
es

ig
n:

 A
la

in
 C

om
pa

ns
 0

6
 2

8
 0

5
 2

7
 8

3
 •

 M
ar

ch
 2

0
1

4

Các đồng nghiệp thân mến,

Với mục tiêu phục vụ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân, chúng ta phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. 
Đạo đức chi phối mọi hành vi và hoạt động của chúng ta, không chỉ 
trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, mà còn trong tất cả các lĩnh 
vực hoạt động của công ty. Chúng ta đảm bảo sẽ tuân thủ chuẩn mực 
đạo đức trong ứng xử với bệnh nhân, các chuyên gia y tế, các tổ chức 
công, các đối thủ cạnh tranh, các đối tác, cổ đông và các đồng nghiệp 
của chúng ta.

Ipsen cam kết xây dựng văn hóa đạo đức và tuân thủ trong toàn Công ty.

Là một công ty hoạt động toàn cầu với các chuyên gia đến từ  nhiều nền 
văn hóa khác nhau  với các ngôn ngữ khác nhau, việc chúng ta có chung 
quan điểm về đạo đức là điều rất quan trọng.

Vì chúng ta là công ty dược phẩm nên tôi tin rằng chúng ta sẽ tiến xa 
hơn và đảm bảo cách thức kinh doanh và quảng bá sản phẩm của chúng 
ta là đạo đức chân chính.

Với việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức của nhân viên Ipsen, và các 
chuyên gia khác làm việc cho Ipsen, chúng ta đảm bảo sự đóng góp 
chân thật vào việc nâng cao sức khỏe bệnh nhân và do đó, góp phần 
xây dựng công ty phát triển bền vững.

Marc de Garidel

SPEAK UP

QUY TRÌNH CẢNH BÁO

Ipsen tuân thủ tất cả các văn bản pháp luật, quy định và quy tắc công 
nghiệp hiện hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhân viên cũng tuân thủ chính sách và quy trình của Ipsen trong công việc, 
vị trí kinh doanh.

Tại Ipsen có nhiều kênh để xử lý các yêu cầu hoặc vấn đề 
về Chuẩn mực đạo đức & Tuân thủ:
■ Trưởng phòng,
■ Phòng Nhân sự,
■ Phòng Xây dựng Chuẩn mực đạo đức & Giám sát Tuân thủ.

Để báo cáo bất cứ hành vi sai trái tiềm ẩn đối liên quan tới 
một trong các lĩnh vực như sau: kế toán, tài chính, chống 
tham nhũng, tình trạng độc quyền, nhân viên cũng có thể 
tham khảo Quy trình Cảnh báo ở trang phía sau.

■  NẾU MỘT NHÂN VIÊN BIẾT HOẶC NGHI NGỜ, BẤT KỲ SAI SÓT, VI PHẠM Quy tắc 
này liên quan đến công tác thực hành  kế toán, tài chính, chống tham nhũng, tình 
trạng độc quyền, với tinh thần thiện chí, ANH/CÔ ẤY NÊN DŨNG CẢM BÁO CÁO 
TỚI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA IPSEN VỀ GIÁM SÁT TUÂN THỦ  ĐẠO ĐỨC. Quy trình 
này KHÔNG BẮT BUỘC và sẽ không gây hậu quả cho nhân viên trong trường hợp 
không sử dụng thông tin báo cáo.

Xin vui lòng viết thư tới địa chỉ: 

Ipsen.Ethics.Hotline@ipsen.com 

hoặc liên hệ với Cán bộ Xây dựng và Giám  
sát Tuân thủ Quy tắc đạo đức.

■  Nhân viên được mời tới để xác minh,  nhằm hạn chế nguy hiểm do buộc tội sai, 
cho phép bảo vệ tác giả chống lại hành vi trả thù và cho phép xử lý tốt hơn lời 
cảnh báo.

■  Ipsen sẽ xử lý Tất cả các báo cáo có tính nhạy cảm và đảm bảo bí mật  tối đa.

■  Khi đang tiến hành biện pháp kỷ luật hoặc thủ tục pháp lý, dữ liệu được lưu trữ đến 
khi kết thúc các thủ tục đó. Dữ liệu này được lưu trữ đến hai tháng nếu không cần 
tiếp tục theo dõi cảnh báo.

■  Tại bất kỳ thời điểm nào, nhân viên đều có thể yêu cầu truy cập dữ liệu liên quan 
đến họ và /hoặc sửa đổi dữ liệu như vậy trong trường hợp có lỗi. Để tránh nghi ngờ 
của người đang bị cảnh báo, ngay cả khi người này có quyền tiếp cận và cải chính 
dữ liệu liên quan đến cô ấy/anh ấy, người này không thể biết được danh tính nhân 
viên tiến hành Quy trình cảnh báo.

■  Nếu một nhân viên thực sự tin rằng có một số sai sót hoặc vi phạm Quy tắc này 
theo Quy trình Cảnh báo, Ipsen sẽ đảm bảo nhân viên này sẽ không phải chịu bất 
kỳ hậu quả nào do việc công khai cảnh báo. Tuy nhiên, nếu một nhân viên nêu 
một vấn đề mà anh hoặc cô ấy biết là sai hoặc chỉ nhằm ý đồ xấu, nhân viên đó 
sẽ phải chịu xử lý kỷ luật.
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ETHICSCOMPLIANCE
Trong các hoạt động hàng ngày hãy luôn nhớ đến từ ETHICS 

(ĐẠO ĐỨC) đê quyết định đúng đắn giúp Ipsen củng cố niềm 
tin của:

■  Các bệnh nhân và các ■  Truyền thông
 Hiệp hội bệnh nhân ■  Các nhà cung cấp
■  Nhân viên ■  Đối tác
■  Chuyên gia y tế  ■  Đối thủ cạnh tranh
■  Khách hàng ■  Nhà đầu tư
■  Các tổ chức công ■  Các cổ đông

CHUẨN MỰC IPSEN
chuẩn mực đạo đức
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Các đồng nghiệp thân mến,

Với mục tiêu phục vụ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của 
bệnh nhân, chúng ta phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. 
Đạo đức chi phối mọi hành vi và hoạt động của chúng ta, không chỉ 
trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, mà còn trong tất cả các lĩnh 
vực hoạt động của công ty. Chúng ta đảm bảo sẽ tuân thủ chuẩn mực 
đạo đức trong ứng xử với bệnh nhân, các chuyên gia y tế, các tổ chức 
công, các đối thủ cạnh tranh, các đối tác, cổ đông và các đồng nghiệp 
của chúng ta.

Ipsen cam kết xây dựng văn hóa đạo đức và tuân thủ trong toàn Công ty.

Là một công ty hoạt động toàn cầu với các chuyên gia đến từ  nhiều nền 
văn hóa khác nhau  với các ngôn ngữ khác nhau, việc chúng ta có chung 
quan điểm về đạo đức là điều rất quan trọng.

Vì chúng ta là công ty dược phẩm nên tôi tin rằng chúng ta sẽ tiến xa 
hơn và đảm bảo cách thức kinh doanh và quảng bá sản phẩm của chúng 
ta là đạo đức chân chính.

Với việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức của nhân viên Ipsen, và các 
chuyên gia khác làm việc cho Ipsen, chúng ta đảm bảo sự đóng góp 
chân thật vào việc nâng cao sức khỏe bệnh nhân và do đó, góp phần 
xây dựng công ty phát triển bền vững.

Marc de Garidel

SPEAK UP

QUY TRÌNH CẢNH BÁO

Ipsen tuân thủ tất cả các văn bản pháp luật, quy định và quy tắc công 
nghiệp hiện hành đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhân viên cũng tuân thủ chính sách và quy trình của Ipsen trong công việc, 
vị trí kinh doanh.

Tại Ipsen có nhiều kênh để xử lý các yêu cầu hoặc vấn đề 
về Chuẩn mực đạo đức & Tuân thủ:
■ Trưởng phòng,
■ Phòng Nhân sự,
■ Phòng Xây dựng Chuẩn mực đạo đức & Giám sát Tuân thủ.

Để báo cáo bất cứ hành vi sai trái tiềm ẩn đối liên quan tới 
một trong các lĩnh vực như sau: kế toán, tài chính, chống 
tham nhũng, tình trạng độc quyền, nhân viên cũng có thể 
tham khảo Quy trình Cảnh báo ở trang phía sau.

■  NẾU MỘT NHÂN VIÊN BIẾT HOẶC NGHI NGỜ, BẤT KỲ SAI SÓT, VI PHẠM Quy tắc 
này liên quan đến công tác thực hành  kế toán, tài chính, chống tham nhũng, tình 
trạng độc quyền, với tinh thần thiện chí, ANH/CÔ ẤY NÊN DŨNG CẢM BÁO CÁO 
TỚI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA IPSEN VỀ GIÁM SÁT TUÂN THỦ  ĐẠO ĐỨC. Quy trình 
này KHÔNG BẮT BUỘC và sẽ không gây hậu quả cho nhân viên trong trường hợp 
không sử dụng thông tin báo cáo.

Xin vui lòng viết thư tới địa chỉ: 

Ipsen.Ethics.Hotline@ipsen.com 

hoặc liên hệ với Cán bộ Xây dựng và Giám  
sát Tuân thủ Quy tắc đạo đức.

■  Nhân viên được mời tới để xác minh,  nhằm hạn chế nguy hiểm do buộc tội sai, 
cho phép bảo vệ tác giả chống lại hành vi trả thù và cho phép xử lý tốt hơn lời 
cảnh báo.

■  Ipsen sẽ xử lý Tất cả các báo cáo có tính nhạy cảm và đảm bảo bí mật  tối đa.

■  Khi đang tiến hành biện pháp kỷ luật hoặc thủ tục pháp lý, dữ liệu được lưu trữ đến 
khi kết thúc các thủ tục đó. Dữ liệu này được lưu trữ đến hai tháng nếu không cần 
tiếp tục theo dõi cảnh báo.

■  Tại bất kỳ thời điểm nào, nhân viên đều có thể yêu cầu truy cập dữ liệu liên quan 
đến họ và /hoặc sửa đổi dữ liệu như vậy trong trường hợp có lỗi. Để tránh nghi ngờ 
của người đang bị cảnh báo, ngay cả khi người này có quyền tiếp cận và cải chính 
dữ liệu liên quan đến cô ấy/anh ấy, người này không thể biết được danh tính nhân 
viên tiến hành Quy trình cảnh báo.

■  Nếu một nhân viên thực sự tin rằng có một số sai sót hoặc vi phạm Quy tắc này 
theo Quy trình Cảnh báo, Ipsen sẽ đảm bảo nhân viên này sẽ không phải chịu bất 
kỳ hậu quả nào do việc công khai cảnh báo. Tuy nhiên, nếu một nhân viên nêu 
một vấn đề mà anh hoặc cô ấy biết là sai hoặc chỉ nhằm ý đồ xấu, nhân viên đó 
sẽ phải chịu xử lý kỷ luật.
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TUÂN THỦ


