
AstraZeneca eetikakoodeks 
Väärtused, käitumine ja tegevusjuhised 

Meie eetikakoodeks määratleb meie väärtushinnanguid tööl ja suunab meie 

käitumist elumuutvate ravimite pakkumisel 
 

Lähtume teadusest 

• Olen uudishimulik ja soovin teaduse piire  avardada 

• Olen loov kolleegide ja koostööpartneritega töötades 

 

Patsiendid on meile esmatähtsad 

• Teenin patsiente uhkusega ja arvestan nendega kõigi otsuste tegemisel  

• Minu eesmärk on paremini mõista erinevate patsiendirühmade vajadusi 
ja tegutseda neist lähtuvalt 

 

Panustame võidule  

• Soovin teha edu saavutamiseks alati õigeid valikuid 

• Loon tulemuslikke, kaasavaid ja mitmekesiseid meeskondi, mis teevad 
ettevõtteüleselt koostööd 

 

Toimime õigesti 

• Vastutan oma tegude ja AZ edu eest tervikuna 

• Avaldan oma arvamust ja muudan teistele nende arvamuse avaldamise 
turvaliseks 

 

Oleme ettevõtlikud 

• Olen julge ja kohanemisvõimeline ja võtan kaalutletud riske 

• Tegutsen viivitusteta ja muudan tööprotsesse lihtsamaks 

 

Üldised tegevusjuhised 

• Meie teadus 

• Meie vastastikune suhtlus 

• Meie töökoht 

• Meie jätkusuutlikkus 
 

 



 ASTRAZENECA ÜLDINE TEGEVUSJUHIS: MEIE TEADUS 

 
 

Miks see on tähtis 

Kogu meie tegevuse keskmes on teadus, see on meie majandustegevuse ja väärtuste keskpunkt. 
Nihutame teaduse piire ja avastame uuendusi, mis muudavad ja säilitavad tervist.  

Olles tipptasemel teaduses, parandame patsientide elu kogu maailmas. 

 

Kuidas me seda teeme 

Me juhindume eetilisuse ja terviklikkuse kõrgetest standarditest, mis on seotud uuendusliku 
teadustöö, arengu ja tootmisega igal pool, kus me tegutseme. Järgime ohutuse, kvaliteedi, 
teadustöö ja bioeetikaga seotud õigusakte, juhendeid, suuniseid ja hea tava nõudeid, et teha tööd, 
mis ei ole ainult seaduslik, vaid ka eetiliselt põhjendatud. 

• Oleme pühendunud patsiendi ohutuse tagamisele ning kontrollime, et meie tooted oleksid kogu nende 
kasutusaja jooksul alati ohutud, efektiivsed ja kvaliteetsed. 

• Ohutusprofiilide täpsuse tagamiseks tuvastame, teeme teatavaks ja lahendame probleeme, mis 
puudutavad inimesi, tooteid või protsesse, sealhulgas kõrvaltoimeid. 

• Järgime asjakohaseid teadva nõusoleku võtmise toiminguid ja kaitseme isikuandmeid. 

• Kavandame kliinilisi programme eesmärgiga saavutada patsientide sihtrühmadele maksimaalset kasu 
ja vähendada samal ajal riske. 

• Toetame Helsingi deklaratsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni põhimõtteid ning järgime 
Nagoya protokollist tulenevaid nõudeid. 

• Teeme uuringuid, milles kasutame inimestelt võetud bioloogilisi proove, sealhulgas erandina inimese 
embrüo tüvirakke ja muid lootekudesid, et haigustest paremini aru saada, täpsustada diagnoose ja 
arendada uusi raviviise. 

• Oleme ettevaatlikud geneetiliselt muundatud materjalide, sealhulgas inim- ja loomsete rakkude, 
loomsete ja muude organismide ohutul kasutamisel ja säilitamisel. 

• Kaalutleme hoolega loomade kasutamist teadustöös ühtse üldstandardi alusel. Kasutame asendamise, 
vähendamise ja täiustamise põhimõtet ning oleme oma töö kohta avatud. Me ei kasuta suuri ahve ega 
loodusest püütud primaate. 

Registreerime oma kliinilised ja vaatlusuuringud, avaldame uuringu tulemused avalikul 
veebisaidil ning avaldame läbipaistvuse eesmärgil tulemused heauskselt ja õigel ajal 
retsenseeritavates ajakirjades. 

• Jagame oma uuringu tulemusi ka siis, kui tulemused ei ole soovitud tasemel. 

• Järgime head publitseerimistava ja ICMJE soovitusi objektiivse, tähendusrikka teadusliku teabe 
jagamisel, ohustamata oma intellektuaalset omandit. 

Toetame väljastpoolt sponsoreeritud teadusuuringuid teaduse arendamiseks ja patsientidele 
paremate ravimite väljatöötamisele kaasaaitamiseks, mitte oma toodete propageerimiseks. 

Peame end vastutavaks meie nimel kolmandate osapoolte poolt tehtava teadustöö kvaliteedi 
ja läbiviimise eest. 

  



 ASTRAZENECA ÜLDINE TEGEVUSJUHIS:  

MEIE VASTASTIKUNE SUHTLUS 

 
 

Miks see on tähtis 

Järgmise põlvkonna ravimite pakkumine oleneb sellest, kui kaugele teadus jõuab. Teadussaavutused, 
mis kutsuvad esile muutusi, põhinevad igal arendusetapil ja ettevõtte kõigil tasanditel aususel. 

Säilitame aususe ja järgime oma väärtusi kõigis meie suhtlustes, et kaitsta meie teadust, säilitada 
meie mainet ja luua avalikkuse silmis usaldust. 

 

Kuidas me seda teeme 

Lähtume oma majandustegevuse igas osas moraali, aususe ja läbipaistvuse põhimõtetest kõikjal, 

kus tegutseme. 

• Me ei talu äraostmist ega muid korruptsiooni vorme ka siis, kui kaotame äritegevuses. Me ei mõjuta 
ebakorrektselt teiste otsuseid ega luba ennast vääralt mõjutada raha, erisoodustuste või muude 
väärtuste kaudu. Väldime iga vähegi ebakorrektse mõjuna tajutavat tegevust. 

• Tagame, et meie isiklikud huvid ja suhted ei põhjusta huvide konflikte ega ole tajutavad meie 
professionaalseid otsuseid mõjutavatena. 

• Austame ja kaitseme privaatsust, kogudes, kasutades, säilitades, jagades ja/või avalikustades 
isikuandmeid ausalt, läbipaistvalt ja turvaliselt. 

• Me ei aktsepteeri oma äritegevuses kaasaegse orjatööjõu kasutamist ega inimkaubandust. 

• Me ei aktsepteeri salajasel siseinfol põhinevat kauplemist. Konkureerime ausalt ja seaduslikult. 

• Järgime kaubanduskontrolli nõudeid. 

• Osaleme vastutustundlikult avalikus poliitikas ja poliitilistes tegevustes. 

• Kasutame oma vastastikuses suhtluses ja maksetes õigeaegset läbipaistvust.  

• Me ei hõlbusta ega õigusta maksudest kõrvalehoidumist. 

• Me ei esita väärandmeid oma tegevuse kohta. 

• Hoiame oma moraalinõudeid kõrgel igas olukorras, me ei luba, palu ega võimalda teistele keelatud 
käitumist meie nimel. 

Suhtleme oma äritegevuses ausalt ja vastutustundlikult. 

• Meie kampaaniad ja muud suhtlemised ja tegevused on täpsed, mitteeksitavad, ausad, 
tasakaalustatud ning põhinevad teaduslikel alustel. 

• Tutvustame ainult heakskiidetud tooteid ja ainult neile ettenähtud otstarbeks. 

• Tutvustame tervishoiutöötajatele meie toodetega seotud kasu ja riske, et nad saaksid teha iga 
patsiendi jaoks parima raviotsuse. 

• Suhtleme patsientidega, et tutvuda nende vajadustega nende lahendamiseks. 

• Osaleme vastutustundlikult sotsiaalmeedias jt veebikogukondades. 

Töötame ainult kvalifitseeritud kolmandate osapooltega, kellel on samasugune pühendumus ja kõrge 
moraalitase nagu meil, ning ainult siis, kui see on tõeliselt vajalik. Tasume neile tehtud töö eest õiglaselt. 

 



 ASTRAZENECA ÜLDINE TEGEVUSJUHIS: MEIE TÖÖKOHT 

 
 

Miks see on tähtis 

Meie eesmärk on olla suurepärane töökoht, kus inimesed tunnevad, et neid austatakse ja toetatakse  
ja neil on ohutu töötada, et meie mitmekesised, unikaalselt andekad töötajad saaksid vabalt 
arendada uuendustegevust. Väärtustame tugevaid meeskondi, kes nihutavad innukalt teaduse piire. 

Meie ettevõttes kehtiv turvaline ettevõtluskeskkond toetab ja kaitseb meie tööd, vara ja mainet ning 
minimeerib kadusid ja häireid. 

 

Kuidas me seda teeme 

Edendame kultuurilist mitmekesisust ja võrdseid võimalusi, mille puhul edu aluseks on ainult töötaja 
isiklikud oskused ja panus ettevõttesse. 

• Kohtleme kõiki õiglaselt, moraalinõuetest lähtudes, ausalt, viisakalt, taktitundeliselt, lugupidavalt ja 
väärikalt, pööramata tähelepanu soole, soolisele identiteedile või väljendumisele, rassile, rahvusele, 
vanusele, seksuaalsele orientatsioonile jm mitmekesisuse vormidele. 

• Arendame kaasavat keskkonda, kus kõik võivad anda endast parima. 

• Langetame töölevõtmise, premeerimise, tunnustamise, arendamise ja ametikõrgendusega seotud 
otsuseid ainult töötajate tööalaste võimete, kogemuste, teiste suhtes käitumise, töönäitajate ja näidatud 
potentsiaali alusel. 

• Arendame töötajate andeid ja toetame kõiki nende potentsiaali saavutamisel. 

Soodustame avatud ja julget vestlust, et hoida meie kiire tempoga majandustegevust kooskõlas 
meie väärtustega ning tagada vigade lahendamine ja õppimine oma vigadest. 

• Meie ettevõtte jätkuva patsientide teenindamise nimel aktsepteerime vastutust igasuguse sellise 
käitumise tuvastamise ja sellest teatamise eest, mis ei ole arvatavalt kooskõlas meie väärtuste või 
eeskirjadega. Võime teatada sellest anonüümselt, kui tunneme selleks vajadust. 

• Teavitame probleemidest heas usus ja me ei talu kättemaksu. 

Arendame ja hoiame alal ohutust, tervislikku ja turvalist töökeskkonda. 

• Kasutame tõhusaid ohutuse, tervishoiu ja keskkonna haldussüsteeme, et tuvastada ja hallata riske 
ning hoida alal ohutuse, tervishoiu ja keskkonna haldamise head tööd. 

• Töötame ainult koos nendega, kes on omaks võtnud ohutuse, tervishoiu ja keskkonna alased 
standardid, mis on kooskõlas meie omadega. 

Kasutame võimalikult hästi teaduse edendamise nimel oma ettevõtte vara ning kaitseme meie vara 
terviklikkust, sealhulgas tehnoloogiat, süsteeme ja konfidentsiaalset teavet. 

• Haldame vara efektiivselt ja tulemuslikult, et ettevõte saaks selle väärtusest maksimaalset kasu. 

• Juhime ettevõtte vara, töötajate või patsientidega seotud riske, teatame neist ning kaitseme inimeste, 
ettevõtte ja osanike vara väärtust. 

  



 ASTRAZENECA ÜLDINE TEGEVUSJUHIS:  

MEIE JÄTKUSUUTLIKKUS 
 

 
 

Miks see on tähtis 

Meie eesmärk on luua ja pakkuda ravi viisil, mis edendab tervist ning tagab ettevõtte, kogu 
ühiskonna ja kogu meie planeedi tuleviku. 

Meie visioon ja missioon pakkuda püsivat väärtust oleneb iga päev otsustest, mis toetavad meie 
pikaajalist olemasolu avalikkuse usalduse saavutanud ettevõttena. 

 

Kuidas me seda teeme 

Juhindume õigusaktidest, koodeksitest, suunistest ja nõuetest, mis kohalduvad meie 

majandustegevuse igale osale kõikjal, kus tegutseme. 

• Tagame, et meie väärtuste, tegevusjuhiste ja koolituste alus on seaduste järgimine ja töötajate eetiline 
käitumine ja mittevaidlustatavad kohustused meie kõigi jaoks ja kõigile, kes tegutsevad meie nimel. 

Kasutame kindlal alusel finantsalaseid, regulatiivseid ja tegevuse kontrollimehhanisme. 

• Me ei talu pettusi ja kasutame kõiki mõistlikke samme, et vältida pettuse ohvriks langemist.  

• Dokumenteerime oma äriotsuseid ning põhjendusi ausalt ja põhjalikult. 

• Kasutame kontrollsüsteeme riskide tuvastamiseks ja juhtimiseks ning hoiame hoiame alal häid 
tegevuse tulemusi. 

• Oleme koostanud plaani kriitiliste protsesside säilitamiseks erijuhtudel. 

• Hoiame ettevõtte majandusarvestuse ja raamatupidamise korras. 

Tegutseme keskkonna suhtes vastutustundlikult. 

• Meie eesmärk on vähendada sõltuvust loodusvaradest ja mõju neile ning edendada 
keskkonnaalast jätkusuutlikkust. 

• Meie eesmärk on vähendada meie toodete mõju keskkonnale toote avastamisest kuni 
kasutuselt kõrvaldamiseni. 

Meie eesmärk on parandada tervist ja elukvaliteeti ning edendada teadustööd. 

• Uurime viise tervishoiuteenustele juurdepääsu ja patsiendi kogemuse parandamiseks, et rahuldada 
patsientide ja perede mitmesuguseid nõudmisi, ning võimaldame püsivat kasu tervisele. 

• Annetame heategevusele ja panustame teaduslikel, hariduslikel või heategevuslikel eesmärkidel 
ning toetame tervist või tervishoiusüsteeme, meditsiinilist või teadusalast haridust, meditsiinilisi või 
teadusuuringuid ja katastroofiabi. 

• Meie eesmärk on kaitsta patsiente ebaseadusliku ravimikaubanduse eest ja töötame koos partneritega 
üle maailma, et sellist tegevust ära hoida. 

  



Milles seisneb eetikakoodeksi tähtsus? 

Meie eetikakoodeksi tähtsus seisneb selles, et toetume sellele järjekindlalt, esindades AstraZeneca 
väärtusi ja põhimõtteid iga päev, igas töökohas, igas riigis, kus tegutseme. 

Meie koodeks ning üldised lisanõuded annavad meile vahendid, mis on kooskõlas õigusaktide, 
tegevusala koodeksite, suuniste ja nõuetega, mis kohalduvad meile üle maailma. Järgime oma 
koodeksit ja nõudmisi ka turgudel, kus need ei pruugi olla sama ranged. Kuna meie üleilmsed nõuded 
moodustavad meie eetiliste käitumisnormide põhialuse, võivad kohalikud ja äriüksuste nõuded neist 
erineda ainult juhul, kui need on rangemad. 

Juhindudes koodeksist ja lisanõuetest (ühiselt nimetatud „koodeks”), tagame patsientidele ja teistele 
sidusrühmadele püsiva kasu. Oleme edukad vastutustundlikult. Teenime endale ja säilitame 
usaldusväärsuse. Oleme uhked selle üle, kus töötame. 

Kes peavad koodeksit järgima? 

Meie kõik. Me kõik vastutame koodeksi järgimise eest. Juhid vastutavad ka selle eest, et nende 
meeskonnad saaksid koodeksist aru ja järgiksid seda. Töötame ainult nende kolmandate osapooltega, 
kelle eetikanormid on kooskõlas meie omadega, et AstraZeneca kõrgeid norme kohaldataks kõigis meie 

nimel sooritatud töödes. 

Kuidas me otsustame koodeksist lähtudes? 

Meie koodeks ei kata igat olukorda ega asenda head otsust. Koodeks on meile ise otsustamisel juhendiks. 

Kui teil on raske otsustada, küsige endalt: 

• miks ma seda otsustan? 

• Kas see on kooskõlas AZ väärtuste ja põhimõtetega? 

• Kas minu juhil ja mul oleks hea meel seda homsetest uudistest lugeda? 

Kui teil on koodeksiga seoses küsimusi, esitage neid. Teie juhataja ning kohalikud vastavus-, õigus- 
ja personaliosakonna partnerid aitavad teid. 

Aga kui midagi läheb valesti? 

Enne teatamist rääkige oma juhiga. Kui te ei soovi seda, võtke ühendust personali-, õigus- või 
vastavusosakonna esindajaga. Kui eelistate rääkida kellegagi väljaspool oma äriüksust või 
turundusettevõtet, kasutage üht alltoodud neljast teatamisviisist. Teeme kõik selleks, et kaitsta teie 
konfidentsiaalsust. Kui kohalikud seadused seda lubavad, võite teavitada anonüümselt. 

Veeb Teate saate esitada aadressil www.AZethics.com 

Telefon Oma riigi kõige värskemad telefoninumbrid leiate aadressil www.AZethics.com.  
Öelge kõnekeskusele, millist keelt eelistate. 

 AstraZeneca nimel haldab keskkonda AZethics sõltumatu kolmas osapool. 

E-posti aadress GlobalCompliance@astrazeneca.com 

Posti aadress Global Compliance, AstraZeneca PLC, 1 Francis Crick Avenue,  
Cambridge Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA United Kingdom 

http://www.azethics.com/
http://www.azethics.com/
mailto:GlobalCompliance@astrazeneca.com

