قواعد السلوك
يف داڤيتا
DAVITA CODE
OF CONDUCT

""كن أنت التغيري الذي تود أن تراه يف العامل

“

املهامتا غاندي

YOU MUST BE THE CHANGE you wish to see in the world.
—MAHATMA GANDHI

”

مهمتنا
ليك نصبح املورد أو الرشيك
أو جهة العمل املفضلة
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املقدمة

رشكة "داڤيتا هيلث كري بارترنز إنك" وأمعاهلا العاملية ،تفخر برعاية مرضاها وما حتققه من تطور
وتقدم يف حياهتم .فنحن ملزتمون بتوفري الرعاية اجليدة ،والزتام اجلودة يف إجراء أنشطة أمعالنا
وفقا لالمتثال لسياساتنا وإجراءاتنا ،ووفقا للقوانني واللواحئ املطبقة ،وترتكز رؤيتنا عيل توفري
أفضل رعاية حصية لملجمتع يف العامل عىل اإلطالق ،ولن يتحقق ذلك إال عن طريق متسك لك فرد
فينا بتلك االلزتامات.
تعترب قواعد السلوك أساس ملهمتنا وقمينا األساسية ،وجزء ال يتجزأ من برناجم داڤيتا لاللزتام
حيث يوجه قراراتنا ،وتساعدنا عىل اختاذ اخليارات الصحيحة يف معلنا اليويم ،ويه أداة مرجعية
هامة مجليع أمعال وأعضاء داڤيتا لرعاية اللكى.
ان االمتثال الاكمل لقواعد سلوك داڤيتا أمر رضوري ،وأرجو من لك فرد منمك االلزتام الخشيص
بقراءة وفهم ومتابعة تلك القواعد ،فإذا مل تستوعب القواعد ،أو مرتدد يف كيفية تطبيقها ،ميكنك
االتصال باملرشف عليك أو بعضو من إدارة االلزتام (تمي كويست) ،فال يوجد رضر من طرح األسئلة،
أو إظهار املخاوف أو اإلبالغ عن احمتال انهتاج سلوك غري الئق حبسن نية.
شكرا لدمعمك املتواصل ملهمة داڤيتا ولقمينا األساسية والزتامنا باختاذ اخليارات الصحيحة،
فبالعمل سويا سنسمتر يف البناء وتظل داڤيتا رائدة يف رعاية املرىض ومحتل املسؤولية
االجمتاعية.
الفرد يف خدمة امجليع ،واللك يف واحد!

كينت جيه ثريي
رئيس جملس اإلدارة املشرتك والرئيس التنفيذي ومعدة قرية داڤيتا
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الغرض من قواعد السلوك

لتصبح خارطة طريق للقرية،
وتوجيه أعضاء الفريق
الختاذ اخليارات الصحيحة
يف أنشطهتم اليومية.
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الذين يطبق علهيم هذه القواعد

للجميع! حيث تعترب قواعد السلوك مبثابة دليل مجليع أعضاء الفريق ،مبا يف

ذلك أعضاء جملس إدارتنا ،واملديرين التنفيذيني ،والرشاكء يف املشاريع املشرتكة،

واملوظفني (أعضاء الفريق) ،واألطباء التابعني ،واملوظفني املسوئلني ومجيع األطراف

الثالثة الذين يؤدون األمعال التجارية نيابة عن أمعال رشكة "داڤيتا جلوبال كيدين

كري" واليت تمشل رشكة "داڤيتا هيلث كري بارترنز إنك"ومجيع أمعاهلا األخرى

خبالف "هيلث كري بارترن القابضة" ويه رشكة ذات مسوئلية حمدودة ،ولدهيا

قواعد سلوك منفصلة ،وجيب عىل لك واحد منا قراءة وفهم وإتباع قواعد السلوك.

مسؤولياتنا

االلزتام مسؤولية امجليع:

• تلزتم دافيتا إىل االمتثال الاكمل ملتطلبات برناجم الرعاية الصحية الفيدرالية واكفة الدول
اليت نعمل هبا.
• قراءة وفهم ومتابعة القواعد وبرناجم االلزتام.
• السيع للتوجيه يف حالة الشك.

• جتنب األفعال غري القانونية ،أو غري األخالقيه أو خالف ذلك من السلوك الغري الئق.

• اإلبالغ عن أي اشتباه يف خمالفة لسياسات داڤيتا واإلجراءات والقوانني واللواحئ اليت
تطبق عىل أمعال داڤيتا أو قواعدها.

• مساعدة أعضاء الفريق املعمتدين باالمتثال لملتطلبات ومراجعة احلسابات والفحوصات
وغريها من األنشطة.
• محتلك املسؤولية واملساءلة عن سلوكك.

• إبالغ "تمي كويست" فورا يف حالة العقوبات احلكومية أو إقصاءك من املشاركة يف أي
برناجم متوله احلكومة.
ستتخذ داڤيتا إجراءات تصحيحية ،إىل أقىص حد يحمس به القانون ،ضد أي عضو بالفريق
يفشل يف الترصف وفقا لسياسات وإجراءات وقواعد داڤيتا والقوانني واللواحئ املعمول هبا.
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كيفية استخدام هذه القواعد

تساعد قواعد سلوك داڤيتا أعضاء الفريق باختاذ اخليارات الصحيحة.

لك واحد منا مسوئل عىل الترصف بطريقة تعكس قمينا األساسية ،وهتدف هذه القواعد إيل مساعدتنا بالقيام
باألمعال التجارية بطريقة أخالقية وقانونية تنجسم مع قمينا األساسية وتوجه فهمنا لاللزتام بأساس قواعد داڤيتا،
والسياسات واإلجراءات الرئيسية والقوانني واللواحئ املطبقة ،وتطبق املعايري املوحضة يف قواعد السلوك يف مجيع
البلدان اليت ندير هبا أمعالنا.

حنن خنضع للقوانني واألنمظة املطبقة يف البالد اليت نعمل فهيا ،وباإلضافة إىل ذلك ،بسبب الرشكة األم ،تعترب
رشكة “داڤيتا هيلث كري بارترنز إنك” ،رشكة أمريكية وتطبق القانون األمرييك الذي جيوز تطبيقه من أجل األمعال اليت
تدار خارج الواليات املتحدة (عىل سبيل املثال ،قوانني ماكحفة الفساد وماكحفة الرشوة) فإذا كنت غري متأكد حول أي
سياسات أو إجراءات أو قوانني أو لواحئ تطبق عىل األنشطة اخلاصة بك ،استرش املرشف عليك ،أو “ تمي كويست” (االلزتام)،
أو الفريق القانوين (الرابطة القانونية يف داڤيتا)،وننتظر من رشاكء أمعالنا ،واألطباء التابعني ،املوردين ،واألطراف األخرى أن
ميتثلوا لنفس املعايري اليت تلزتم وفقا لسياسات داڤيتا ولإلجراءات ومجيع القوانني واللواحئ املطبقة وهذه القواعد.
انقر عىل رمز"العدسة املكربة" للقفز اىل األسئلة املتداولة ذات الصلة (أسئلة متكررة) ويه عبارة عن أسئلة
وأجوبة كأمثلة عىل كيفية تطبيق املواد لدينا لألنشطة يوم بيوم .مالحظة:األسئلة املتكررة عىل الصفحة 30
من هذه الوثيقة.

السياسات واإلجراءات للرشاكت األمريكية.

احبث عن هذه الرموز يف لك القواعد للعثور عىل السياسات واإلجراءات واملوارد األخرى اليت تتناول العمليات
األمريكية يف داڤيتا بتفاصيل أكرث استفاضة و توجهيات حمددة حول املوضوع املعين.
أعضاء الفريق األمرييك

انقر عىل شلك "النجمة الراقصة" لداڤيتا ملراجعة السياسات واإلجراءات ذات الصلة  ،واليت توفر إرشادات
أكرث تفصيال بشأن املواضيع املتعلقة بااللزتام.
انقر عىل شعار "خدمات املوظفني" ملراجعة سياسات أعضاء الفريق ،واليت توفر إرشادات أكرث تفصيال
بشأن املسائل املتعلقة "خبدمات املوظفني" احملددة.
األطباء :انقر عىل أيقونة الطبيب ملراجعة سياسات وإجراءات االلزتام املطبقة.
الباعة :انقر عىل أيقونة املوردين ملراجعة سياسات وإجراءات االلزتام املطبقة.
مالحظة :قد تكون هذه الرموز متوفرة فقط من خالل شبكة داڤيتا ،أو قد يتطلب لتجسيل الدخول بيانات
االعمتاد ،إذا كنت غري قادر عىل الوصول إىل هذه السياسات واإلجراءات ،اتصل باملرشف عليك أو
االتصال برشكة داڤيتا ،أو تمي كويست ،أو املوارد البرشية (خدمات املوظفني) أو الرابطة القانونية يف داڤيتا
للحصول عىل نسخ من السياسات واإلجراءات.

السياسات واإلجراءات للرشاكت اليت خارج الواليات املتحدة.

اتصل باملرشف عليك أو اتصل برشكة داڤيتا ،أو تمي كويست ،أو (خدمات املوظفني) أو الرابطة القانونية يف داڤيتا
للحصول عىل نسخ من السياسات واإلجراءات اليت تطبق عيل موقعك و أنشطة أمعالك.
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( )1برناجمنا لاللزتام 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1املسوئل عن االلزتام والفريق
 .2السياسات واإلجراءات وقواعد السلوك
 .3تدريب االلزتام
 .4اخلط الساخن لاللزتام :مق باجراء االتصال الصحيح!
 .5االلزتام باإلبالغ
 .6عدم االنتقام
 .7التحقيقات الداخلية
 .8االستجابة للتحقيقات اخلارجية
( )2خدمة مرضانا 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1جودة رعاية املرىض
 .2مقديم الرعاية املؤهلني
 .3خصوصية املرىض
( )3العالقات مع اآلخرين16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1العالقات التجارية
 .2عالقات األطباء
 .3عالقات املرىض
 .4جمامالت العمل
( )4جتنب تضارب املصاحل 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1التوظيف اخلاريج
 .2فرص العمل
 .3األصدقاء واألقارب
( )5احرتام لك فرد لألخر 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1تاكفؤ فرص العمل
 .2التوظيف القانوين
 .3املخدرات والكحوليات
 .4التحرش
 .5الصحة والسالمة
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تنقسم قواعد
السلوك لداڤيتا
إيل تسع فائت.

( )6املامرسات التجارية23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1الرتمزي السلمي ،والفواتري وحسابات املرىض
 .2حفظ الوثائق
 .3جسالت مالية دقيقة
( )7محاية أصول داڤيتا24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1امحلاية واالستخدام السلمي ألصول القرية
 .2التداول من الداخل

"ال شك يف أن
مجموعة صغرية
من املواطنني الذين
لدهيم تفكري رصني
قادرون عيل تغيري
العامل ،يف الواقع،
إنه اليشء الوحيد
الذي ُي تلك".
 -مارغريت ميد

 .3االتصاالت اخلارجية
 .4مواقع وسائل اإلعالم االجمتاعية
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 .4ممارسات التسويق والدعاية واإلعالن
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( )12املوارد37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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برناجمنا لاللزتام

يتبع برناجم االلزتام ما نلزتم به من دمع ملهمتنا
وقمينا األساسية يوميًا ،ويف لك ما نقوم به.
 .1مسوئل االلزتام والفريق

داڤيتا لدهيا فريق متخصص ،وكذلك "تمي كويست" ،لإلرشاف عىل أنشطة االلزتام واملبادرات ،ويدير أعضاء فريق تمي
كويست برناجم االلزتام عىل أساس يوم بيوم ،ودامئا ما يقدم اإلجابة عىل األسئلة اخلاصة بااللزتام واالهمتامات،
ويوفر كبري مسوئيل االلزتام الرقابة عيل برناجم االلزتام بأمكله ،مكا يقدم التقارير إيل جلنة االلزتام ملجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي مبارشة.
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برناجم االلزتام يساعد لك واحد منا ملعرفة السلوك
الصحيح يف بيئتنا املعقدة ،المتس التوجيه من تمي
كويست إذا كنت غري متأكد.
 .2السياسات واإلجراءات وقواعد السلوك

ليس من املتوقع أن يعرف لك خشص لك يشء ،لذلك أنشأ فريق تمي كويست سياسات وإجراءات االلزتام و قواعد
السلوك ،وتقدم سياسات االلزتام واإلجراءات التوجهيات بشأن مواضيع حمددة واألنشطة التجارية ،يف حني أن
القواعد يه اليت توجه السلوك العام لعملياتنا العاملية ،ومن املتوقع أن نقوم بقراءة وفهم ومتابعة مجيع السياسات
واإلجراءات لداڤيتا وقواعد السلوك ،فإذا كنت غري متفهم كيفية تطبيق سياسات وإجراءات معينة لألنشطة اخلاصة
بك ،استرش املرشف عليك أو أحد أعضاء فريق تمي كويست.

 .3تدريب االلزتام

تدريب أعضاء الفريق جزء مهم من برناجم االلزتام ،عىل مجيع أعضاء الفريق الذين مت تعييهنم حديثا استمكال
تدريب االلزتام الاكمل وعىل أساس سنوي ،وهذا التدريب أساس برناجمنا لاللزتام ،ويقدم إرشادات بشأن أنشطتنا
اليومية.

 .4اخلط الساخن لاللزتام :مق باجراء االتصال الصحيح!

• داخل الواليات املتحدة :اتصل بالرمق  1-888-458-5848أو تصفح املوقع االلكرتوين:
DavitaComplianceHotline.com.
• خارج الواليات املتحدة :تصفح املوقع االلكرتوين  DavitaComplianceHotline.comللعثور عىل رمق اهلاتف
و فقا ملوقعك.

لدينا خط ساخن خمصص لاللزتام ألعضاء الفريق ولألخشاص اآلخرين بشلك رسي  ،ويف حالة مساح القانون
احمليل ،فالبالغ املجهول عن حالة اشتباه يف انهتاك أو انهتاك فعيل لسياسات داڤيتا يف االلزتام واإلجراءات ،أو
القوانني واللواحئ املطبقة .يستخدم اخلط الساخن لاللزتام عيل مدار  24ساعة يف اليوم 365 ،يوما يف السنة من
خالل رمق اهلاتف املجاين أو عيل املوقع االلكرتوين عىل االنرتنت ،وتتويل رشكة متخصصة كطرف ثالث إدارة اخلط
الساخن لاللزتام ،حيث يمت إعطاء املتصلني رمق (رمق التعريف الخشيص) للتحقق من بالغهم عيل اخلط الساخن
أو لتقدمي معلومات إضافية ،وينبيغ أن تمت البالغات عيل اخلط الساخن حبسن نية.

قد تؤثر القوانني احمللية عيل اخلصوصية ورشوط استخدام اخلط الساخن لاللزتام ،فعىل سبيل املثال ،يف بعض
البلدان يستخدم اخلط الساخن لاللزتام يف حاالت حمدودة ،مثل الشاكوى املالية (عىل سبيل املثال ،ماكحفة الرشوة
أو املنافسة ،أو مسائل تتعلق باملراجعة أو احملاسبة ،أو االختالس أو غسيل األموال ،وتزوير العقود أو الجسالت،
وما إىل ذلك)  ،أو مواضيع خطرية أخرى تنطوي عىل اإلدارة العليا ،راجع دليلك احمليل للخط الساخن يف بلدك ،أو
استرش املرشف عليك أو مسوئل االلزتام باملنطقة للحصول عىل معلومات بشأن االستخدام احمليل للخط الساخن
لاللزتام.
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 .5االلزتام باإلبالغ

من واجبك احلفاظ عىل أعىل مستوى من الزناهة من خالل تنبيه املرشف ،واإلدارة العليا ،وتمي كويست ،أو الرابطة
القانونية يف داڤيتا أو اخلط الساخن لاللزتام عن طريق اإلبالغ عن أي اشتباه يف انهتاك سياسات داڤيتا أو عن
االنهتاك الفعيل لسياساهتا او إجراءاهتا أو القوانني واللواحئ املطبقة ،أو لقواعد السلوك هذه ،مكا انه ال ميكن إعفاء
أنفسنا من عواقب سوء السلوك اخلاصة بنا عن طريق اإلبالغ باملوضوع ،ولكن ميكن أن يؤخذ يف االعتبار اإلبالغ
الذايت عند حتديد اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

وإذا أخفقت يف اإلبالغ عن انهتاك لسياسات وإجراءات وقوانني ولواحئ داڤيتا املطبقة ،أو قواعد السلوك هذه ،فقد
تتعرض إلجراءات تصحيحية ،ورمبا تصل إىل الفصل من العمل ،أو إىل أقىص حد يحمس به القانون ،وكذلك الصمت
يف حالة انهتاك سياسات وإجراءات وقوانني ولواحئ داڤيتا املطبقة ،أو لقواعد السلوك هذه يعرضك وداڤيتا للخط ر.

 .6عدم االنتقام

حنن مجيعا مجشعون لرفع القضايا أو املخاوف حبسن نية بدون الشعور باخلوف من االنتقام ،وتبذل داڤيتا لك
جهدها للحفاظ عىل الرسية وعدم الكشف عن أي فرد يقدم تقارير عن خماوف أو سوء سلوك  ،وخيضع أعضاء
الفريق الذين يجشعون اآلخرين عىل القيام بذلك االنتقام والثأر إلجراءات تصحيحية ،ورمبا يصل إىل الفصل
من العمل إىل احلد الذي يحمس به القانون ،وال تتساحم داڤيتا مع أي شلك من أشاكل االنتقام أو الثأر ضد أي
خشص يقدم تقريرا حبسن نية.

إذا كنت تشعر بالثأر منك  ،فعليك باإلبالغ فورا عن قلقك لملرشف عليك الذي مل يشارك يف هذه القضية ،أو اإلدارة
العليا ،أو خدمات املوظفني ،أو تمي كويست ،أو الرابطة القانونية يف داڤيتا أو االتصال عىل اخلط الساخن لاللزتام،
وسيمت التحقيق يف مجيع مزامع االنتقام وستتخذ اخلطوات املناسبة محلاية الذين يقدمون بالغًا عن االنتقام مهنم.
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 .7التحقيقات الداخلية
حنن نتحرى عن البالغات عىل وجه الرسعة وبصورة رسية للغاية ،ويمت إجراء مجيع التحقيقات واملراجعة الداخلية
بصورة حيادية وبدون استنتاجات حمددة سلفا ،ومن املتوقع أن نتعاون مع التحقيقات وأي خطط لإلجراءات
التصحيحية ،واليت قد تمشل املجاالت لكها السمترار الرقابة والتقيمي املسمترين.

حتظر داڤيتا االنتقام أو الثأر من أي عضو بالفريق سىع إىل املساعدة أو قدم تقريرا حبسن نية ،وأي خشص
ينتقم من زميله خيضع ألحاكم اإلجراءات التصحيحية ،واليت قد تصل إىل الفصل من العمل ،أو إىل أقىص حد
يحمس به القانون.

 .8االستجابة للتحقيقات اخلارجية
حنن ملزتمون باالستجابة بشلك مناسب ،وبعدم التدخل يف أي استفسار من قبل احلكومة الرشعية ،استجواب أو
تدقيق ،مكا اننا ملزتمون بالشفافية يف التعامل مع املسوئلني احلكوميني أو املوظفني الذين يتولون مسؤولية إدارة
وتنفيذ القانون.
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اخلدمة املقدمة ملرضانا

يكن مرضانا لك التقدير لداڤيتا ألننا نقدم الرعاية
اجليدة ،ومحنل أنفسنا مستوى أعىل للحفاظ عىل
املبادئ التالية اليت تأخذ يف االعتبار ملساعدتنا
عىل احلفاظ عىل هذا املستوى العايل.
 .1جودة رعاية املرىض

لقد أحدثنا فرقًا يف حياة لك مريض من خالل توفري الرعاية اجليدة .وطريقة تعاملنا مع لك املرىض باملزيد من
الدفء واالحرتام  ،ونوفر هلم الرعاية الطبية الرضورية واملناسبة ،مكا نرشك املرىض يف خطط العالج واختاذ القرارات
اليت تؤثر عىل رعايهتم لكام اكن ذلك مناسبا.
ال نفرق يف قبول أو نقل أو رعاية املرىض عىل أساس العنرص ،العرق ،الدين ،اجلنس ،الفكر ،األصل القويم ،السن،
اإلعاقة ،الوضع السيايس أو أي مستوي طبيق ،ومطلوب من لك واحد منا المتسك بسياسات داڤيتا واإلجراءات
والقوانني واألنمظة املتعلقة برعاية املريض ،والقواعد هذه.

 .2مقديم الرعاية املؤهلني

يمت تدريب أعضاء الفريق بشلك مناسب لتوفري الرعاية اجليدة ،ويحمس فقط ألعضاء الفريق الذين يمت تدريهبم
بشلك حصيح مع أوراق اعمتادمه املهنية املناسبة لتقدمي خدمات الرعاية الصحية لملرىض ،فنحن نتبع املعايري
اليت وضعهتا داڤيتا وسياساهتا واإلجراءات والقوانني واألنمظة املتعلقة برعاية املريض ،والقواعد هذه.

قبل المساح بقبول أو عالج املرىض يف منشأة داڤيتا ،يعمتد مجيع موظفني داڤيتا مبا فهيم الطامق الطيب،
واألطباء وغريمه من العاملني يف جمال الصحة بشلك مناسب وفقا للقوانني واللواحئ احمللية ،ويلزتم العاملني يف
املجال الطيب يف منشآتنا إىل االلزتام بالسياسات واإلجراءات والقوانني واللواحئ املطبقة يف داڤيتا  ،وبتلك القواعد.
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وهنمت مبرضانا بالصورة اليت نبتغهيا ألحبائنا
مبا لدينا من اخلربة والرمحة واالحرتام.
 .3خصوصية املرىض

حنن حنرتم ومحني املعلومات الرسية اليت مت احلصول علهيا من مرضانا ،ونتخذ تدابري استباقية محلاية الوثائق
وأجهزة المكبيوتر وأجهزة البيانات األخرى اليت حتتوي عىل معلومات املريض ،حنن نلزتم مببادئ اخلصوصية
واألمان التالية:
• نقدم لملرىض إشعار خبصوصيتنا وممارساتنا األمنية وفقا للقوانني واللواحئ املطبقة.
• معلومات املرىض ،مبا يف ذلك املعلومات الصحية الخشصية ،واحملمية من خالل اإلجراءات األمنية التقنية
والتنظميية املناسبة ،وذلك يف حالة االقتضاء وحدود املمسوح به مبوجب القوانني احمللية ،وكذلك تشفري
املعلومات اخلاصة باملريض.
• نكشف عن معلومات املريض وفقا لملطلوب واملمسوح به يف حدود القوانني واللواحئ املطبقة.
• ميكن لملوردون املسوئلون الذين يعاجلوا املعلومات املتعلقة باملرىض بالنيابة عنا فقط وفقا لتوجهياتنا
ولسياساتنا املتعلقعة باخلصوصية واألمن ،ومجيع القوانني واللواحئ املطبقة.
• غري مرصح ألعضاء الفريق والباعة الوصول إىل ،أو استخدام أو الكشف عن أي معلومات متعلقة باملرىض
واليت ال متثل رضورة ألداء املهام الوظيفية ،أو أكرث من احلد األدىن من املعلومات الالزمة ألداء املهام يف داڤيتا.
• يتوقع من أعضاء الفريق واملوظفون املسوئلون الذين يستخدمون بيانات املريض من اجل أداء اخلدمات بالنيابة
عن داڤيتا إبالغ الرابطة القانونية عيل الفور عن أي استخدام غري مرصح هبا وعن الكشف عن معلومات
ختص املريض.
• ممنوع عىل أعضاء الفريق ،واملرىض ،أو الزوار استخدام أي جهاز للتصوير الفوتوغرايف أو التصوير (عىل
سبيل املثال ،الاكمريات الرمقية ،واألجهزة مثل اهلاتف اجلوال أو المكبيوتر احملمول ،اخل) اللتقاط صور ألماكن
العمل ،أو الزمالء ،أو الزوار أو املرىض دون املوافقة املالمئه.
• حتصل داڤيتا عىل موافقة املريض وأعضاء الفريق وفقا للقوانني واللواحئ املطبقة ،قبل استخدام ما خيص
املرىض أو أعضاء الفريق من الصور والهشادات أو غريها من املعلومات للتسويق أو ألغراض أخرى.
عندما تتطلب القوانني أو اللواحئ املطبقة مزيدا من محاية معلومات املريض ،فإن داڤيتا متتثل مجليع املتطلبات املطبقة.
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العالقات مع اآلخرين

حنن نسىع جاهدين لبناء عالقات عادلة ومتفتحة
وأخالقية مع مجيع من نتواصل معهم.
 .1عالقات العمل

حنن نتعامل دامئا بشفافيه مع رشاكء العمل ،البائعني ،واألطراف الثالثة .وجيري العمل بطريقة عادلة تتفق مع
سياسات وإجراءات وقوانني ولواحئ وقواعد السلوك املطبقة يف داڤيتا.

خنتار رشاكء العمل والبائعني واألطراف الثالثة بناء عىل معايري موضوعية مبا يف ذلك اجلودة والسعر واخلدمة،
حنن نتخذ قرارات الرشاكة عىل أساس قدرة املورد عىل تلبية احتياجاتنا ،واستنادا إىل القوانني احمللية وأنشطة
األمعال املقرتحة ،وجيوز أن تتعامل داڤيتا باحلرص الواجب مع رشاكهئا التجاريني واملوردين واألطراف الثالثة،
لتحديد ما إذا اكن قد فرض علهيم عقوبات من أي جهة حكومية أو مبعدين من املشاركة يف الرباجم احلكومية.

 .2عالقات األطباء

حنن جمرد رشيك ،ونعمل مع األطباء الذين يلزتمون بسياسات وإجراءات وقوانني ولواحئ وقواعد السلوك املطبقة يف
داڤيتا ،والفشل يف تلبية هذه املتطلبات يؤدي إىل عواقب وخمية عىل أعضاء الفريق والرشاكء واألطباء وداڤيتا.
عقود معلنا مع األطباء تتناول املتطلبات القانونية املنمظة ،واليت متتثل إيل السياسات والقوانني واللواحئ املطبقة
وقواعد السلوك ،اثنني من املبادئ العامة حتمك تعامالتنا مع األطباء:

• حنن ال ندفع مقابل اإلحاالت ،ونقبل إحاالت املرىض ونقبلهم عىل أساس االحتياجات الطبية لملرىض وقدرتنا
عىل تقدمي اخلدمات الالزمة ،وال نعيط بشلك مبارش أو غري مبارش أي يشء ذي قمية يف مقابل احلصول
عىل إحاالت املرىض مما قد يشلك انهتااك للقانون.
• حنن ال نقبل املدفوعات للحصول عىل اإلحاالت أو الرتخيصات لقبول املرىض ،مكا انه ال يحمس لعضو من
الفريق أو أي خشص أن يترصف نيابة عن داڤيتا بشلك مبارش أو غري مبارش بقبول أي يشء ذي قمية
مقابل إحالة املرىض أو الرتخيص بقبول املريض والذي من شأنه أن يشلك انهتااك للقانون.
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 .3عالقات املريض

حنن ندرك رضورة العالقات الوثيقة بني املرىض ومن يقدم هلم الرعاية الصحية ومع ذلك ،جيب أن نتجنب إجراء
املعامالت التجارية مع املرىض اليت قد تؤدي إىل نزاع فعيل أو حممتل يف املصاحل ،حيث نريد من مرضانا تفهم
عدم حصوهلم عىل رعاية أفضل أو أسوأ وفقا لعالقاهتم الخشصية مع مقديم الرعاية الصحية هلم ،وحنن نسىع
جاهدين خللق عالقات موضوعية مع مرضانا.

 .4جمامالت العمل

ندرك أن األخشاص الذين يعملون معا يف كثري من األحيان يتبادلون املجامالت ،أو األمعال التجارية ،مثل وجبات
الطعام واهلدايا ،أو الرتفيه كتعبري عن حسن النية ،بسبب االعتبارات التنظميية ،نتبادل جمامالت العمل مع
رشاكئنا يف العمل يف ظروف حمدودة ،وال نستخدم اهلدايا أو غريها مطلقا كنوع من احلوافز للتأثري عيل العالقات
أو نتاجئ العمل ،ولك جمامالت العمل ،سواء املقدمة منا أو الواردة إلينا ،جيب أن تكون يف حدود معقولة ،وأحيانا
ليس هلا أمهية تذكر ،فنحن ال نقدم ،أو نعيط أو نلمتس أي شلك من أشاكل الرشوة ،أو اإلغراء غري الالئق مكا
إننا ال نقبل أبدا أموال نقدية ،أو بطاقات اهلدايا أو ما يعادهلا من األشاكل النقدية األخرى.

نرفض أي جماملة معل تقدم لنا وال تتفق مع سياسات وإجراءات داڤيتا ،ونرفض جماملة العمل مع الشكر ملقدمها
بطريقة لطيفة ،ويف حال أن جماملة العمل رفضت وقد تتسبب يف موقف غري الئق ،يريج االتصال بتمي كويست
لالسرتشاد به.

لدى احلكومات قوانني وأنمظة صارمة فميا يتعلق مبجامالت العمل ملوظفهيا ،حنن ال نقدم أي جمامالت معل أو
أي يشء آخر ذو قمية إىل أي مسوئل أو موظف حكويم  ،أو وسيط احلكومة .باستثناء حاالت حمدودة تحمس هبا
السياسات واإلجراءات والقوانني واللواحئ احمللية وقواعد السلوك لداڤيتا ،ولملزيد من املعلومات حول جمامالت العمل
املناسبة ،راجع دليل األمعال احمليل أو استشارة املرشف عليك أو تمي كويست.
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جتنب تضارب املصاحل

لتجنب السؤال عن نزاهتنا ،جيب أن نكون قادرين
عىل التعرف والكشف عن التضارب احملمتل يف
املصاحل والتربير ألنفسنا يف اختاذ القرارات اليت
تشلك خطورة.
 .1العمل اخلاريج

جيب أال يتداخل العمل اخلاريج مع واجباتنا يف داڤيتا ،وكقاعدة عامة ،جيب علينا االمتناع عن إجراء أي أمعال
أو الدخول يف األمعال التجارية ،والعالقات املالية أو غريها ،أو املعامالت اليت تتعارض مع مصاحل داڤيتا ،أو
قدرتنا عىل أداء واجباتنا يف داڤيتا ،أو غري ذلك مما قد يؤثر عيل قرارنا املهين .وقد يمشل ذلك العمل أو غريه من
الرتتيبات مع رشاكء العمل مع داڤيتا ،املوردين ،املقاولني ،املرىض ،املنافسني ،مصادر اإلحالة (عىل سبيل املثال،
األطباء ومقديم الرعاية الصحية األخرى) ،احلكومات أو األطراف الثالثة األخرى .باإلضافة إىل ذلك ،حنن ال نقبل
العمل أو االتعاب من رشاكء العمل ،املوردين ،املقاولني ،املرىض ،املنافسني ،مصادر اإلحالة ،احلكومات ،أو أي أطراف
ثالثة أخرى لداڤيتا ،إذا اكنت لدينا القدرة عىل التأثري عىل عالقهتا مع داڤيتا ،وجيب أن نتناقش مع املرشفني علينا
ونكشف هلم عن مجيع الوظائف اخلارجية ،والعالقات أو املعامالت اليت قد ختلق تضارب يف املصاحل.

 .2فرص العمل

فرص العمل املكتشفة من خالل معلك يف داڤيتا تنيمت ً
أوال إىل داڤيتا ،وحنن ندين لداڤيتا بتقدم مصاحلها
التجارية املرشوعة ،وحيظر عىل مجيع أعضاء الفريق استخدام معلومات داڤيتا الرسية أو اخلاصة لتحقيق ماكسب
خشصية.

 .3األصدقاء واألقارب

قد تؤثر العالقات عيل قراراتنا واليت ميكن أن تؤدي بهسولة إىل تضارب يف املصاحل ،وال ينبيغ لنا املشاركة يف
قرار داڤيتا احلايل أو احملمتل والذي قد ينطوي عىل أي عالقة خشصية .ملجرد وجود عالقة وثيقة مع أعضاء فريق
داڤيتا ،الرشيك التجاري ،املورد ،املقاول ،املريض ،املنافس ،مصدر اإلحالة ،املسوئل او املوظف احلكويم او الطرف
الثالث ال يعين تلقائيا أن هناك تضارب يف املصاحل ،ومع ذلك ،فإن اليشء الصحيح الذي ينبيغ القيام به هو
مناقشة التضارب احملمتل يف املصاحل مع املرشف أو تمي كويست.
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"ليس من الصعب اختاذ قرارات عندما
تعمل ما يه قميتك"— روي ديزين
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احرتام لك فرد لألخر

حنن ملزتمون بتوفري بيئة معل دامعة حيث تتوفر
الفرص ألعضاء الفريق للوصول لاكمل اماكناهتم،
ويتوقع منا مجيعا أن نبذل قصارى جهدنا إلجياد
بيئة معل الئقه.
 .1تاكفؤ فرص العمل

حنن ملزتمون بتوفري ماكن معل متنوع وخايل من المتيزي واملضايقات غري الالئقة ،نقوم بتوظيف أعضاء الفريق عىل
أساس قدرهتم عىل إثبات المتزي يف العمل والتفاين من أجل تلبية احتياجات مرضانا ،وتفاعلنا مع بعضنا البعض
ً
عادال وموضوعيًا ومهنيًا ،لك منا مسوئل عن دمع قمي التوظيف العادلة واالمتثال لقوانني العمل والتوظيف
يكون دامئا
املعمول هبا ،مبا يف ذلك ماكحفة المتيزي وقوانني اخلصوصية ،وسوف نقدم تهسيالت معقولة لألفراد ذوي اإلعاقات
اجلسدية أو العقلية ،وفقا للقوانني املعمول هبا .إذا اكن لديك أسئلة أو استفسارات حول المتيزي غري القانوين أو التحرش
يف أماكن العمل ،ابلغ املرشف عليك أو خدمات املوظفني بذلك ،وإذا وجد أي خشص له عالقة بالمتيزي غري القانوين أو
التحرش سيخضع إلجراءات تصحيحية ،ورمبا تصل إىل الفصل من العمل ،أو إىل أقىص حد يحمس به القانون.
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 .2التوظيف القانوين

حنافظ عىل مجيع اوراق االعمتاد والرتاخيص والهشادات الرضورية ألداء وظائفنا ،وأعضاء الفريق الذين حيتلون
مناصب تتطلب تراخيص مهنية ،هشادات أو أوراق أخرى ،يتحملون املسؤولية عن حفظ تراخيصهم وهشاداهتم
أو أي أوراق أخرى حالية وسارية ،وسنلزتم مبتطلبات القانون احمللية املطبقة عىل ختصصات لك منا ،ويف حالة
امتالكنا ألوراق اعمتاد مزورة ،أو ترخيص أو هشادة ألنفسنا أو لآلخرين ،فإننا سوف خنضع إلجراءات تصحيحية،
ورمبا تصل إىل إهناء العمل ،وإىل احلد الذي يحمس به القانون.

تنفذ داڤيتا اجراءات الفحص لتحديد هوية األفراد املعاقبني من احلكومات علنا أو املستبعدين من املشاركة يف الرباجم
احلكومية ،وهذا يمشل قواعد البيانات املتاحة للجمهور مثل مكتب املفتش العام األمرييك وقامئة األفراد والكيانات
املستبعدة ،ومكتب مراقبة األصول اخلاريج ،وحتديدا قوامئ املواطنني واألخشاص املمنوعني ،ونظام إلدارة املنح ،فإذا عمل أي
منا أنه من املمنوعني أو أي من أعضاء الفريق أو الذي استبعد من أي برناجم حكويم ،جيب أن خيطر فورا تمي كويست.

 .3املخدرات والكحول

محلاية مرضانا ،أعضاء الفريق ،الرشاكء التجاريني واملوردين واألطراف الثالثة ،البد أن حنافظ عىل بيئة معل خالية
من إدمان الكحوليات أو املخدرات .خالل ساعات العمل ،وأثناء تشغيل املركبات أو املعدات ،أو تقدمي الرعاية الصحية
لملرىض ،حنن ممنوعون من:
• استخدام ،حيازة ،رشاء ،بيع ،تصنيع ،توزيع أو نقل املخدرات غري املرشوعة.
• امتالك أو اسهتالك الكحول أو املارجيوانا

• أن تكون حتت تأثري املخدرات غري املرشوعة ،والكحول أو املارجيوان
• استخدام األدوية املخصصة لملرىض

أي خشص لديه مشالك تنطوي عىل املخدرات أو الكحول يمت تجشيعه بقوة لطلب املساعدة من املوارد الداخلية
واخلارجية املناسبة ،وإذا تورطنا يف انهتاك سياسات داڤيتا اخلاصة بتناول الكحول أو املخدرات ،سنخضع إيل
إجراءات تصحيحية ،ورمبا يصل إىل الفصل من العمل ،وإىل أقىص حد يحمس به القانون.
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 .4التحرش

جيب أن نشعر مجيعا باألمان يف ظل داڤيتا ،ولن نتساحم مع العنف والهتديد بالعنف أو أي شلك من أشاكل
المتيزي غري القانوين أو التحرش مبا يف ذلك التحرش اجلنيس يف ماكن العمل.

جيب عىل أي خشص يتعرض او يالحظ التحرش أن يبلغ فورا عن احلادث إىل املرشف أو خدمات املوظفني ،وباملثل،
ينبيغ عىل املرشفني الذين يعملون بأي حادث من هذا القبيل املزعوم تقدمي تقرير عىل الفور إىل خدمات املوظفني،
واليت ستحقق عىل وجه الرسعة وبصورة شاملة يف أي شاكوى واختاذ اإلجراء املناسب ،وإذا وجد أي خشص أنه
متورط يف مضايقة غري مرشوعة سيخضع إلجراءات تصحيحية ،ورمبا يصل إىل الفصل من العمل ،وإىل أقىص
حد يحمس به القانون.
حتظر داڤيتا عىل مجيع األخشاص الذين يدخلون ممتلاكهتا محل االسلحة احملظورة ،بغض النظر معا إذا اكن
الخشص مرخص له محل السالح أو حمظور هيلع ،ويمشل السالح احملظور ،عىل سبيل املثال وليس احلرص،
أي بندقية أو سالح ناري أو عبوة ناسفة ،الساككني ،البنادق الصاعقة ،أو أي سالح آخر مقيد أو حمظور مبوجب
القانون أو األسلحة اليت ميكن أن تسبب إصابات بدنية خطرية .وجيوز لضباط الرشطة وحراس األمن أو غريمه من
األخشاص الذين أذنت هلم داڤيتا حبمل االسلحة احملظورة.
ال يحمس أبدا ألعضاء الفريق حبيازة األسلحة أثناء إجراء األمعال ،سواء اكن جيري العمل يف أماكن العمل يف
داڤيتا أو خارج املوقع.

 .5الصحة والسالمة

لك واحد منا حيتاج للقيام بدوره للحفاظ عىل مرافق نظيفة ذات كفاءة عالية ،فنحن نتبع سياسات وإجراءات
الصحة والسالمة اليت مت تصمميها لضامن االمتثال مجليع القوانني واللواحئ املعمول هبا يف ماكن معلنا ،وعند
مشاهدة إصابة أو حادث أو وضع خطري نبلغ عنه فورا املرشف علينا ،ومن املهم أن نبلغ املرشفني فور حدوث أي
إصابة خطرية أو أي وضع خطري يف ماكن العمل الختاذ إجراءات فورية حلل املشلكة.

توفري بيئة حصية وآمنة تتعدي مرحلة رعاية املرىض لتصل ملجمتعاتنا ،مفنشآتنا ما يه إال جزء من جممتعاتنا
الكبرية  ،وحنن ملزتمون بتقدمي رعاية مسمترة لصحهتم ،مكا إننا ملزتمون باحلفاظ عىل املوارد وتقليل اآلثار البيئية
علينا من خالل االلزتام بالقوانني البيئية.

22

املامرسات التجارية

متثل مسعتنا واحدة من أمه األصول لدينا،
واألمر مرتوك لنا مجيعا محلاية مسعة داڤيتا،
وسمنتثل مجليع القوانني واللواحئ ذات الصلة
ألمعالنا واشرتاكنا يف املامرسات التجارية الزنهية
والرشيفة.
 .1الرتمزي املناسب ،فواتري وحسابات املريض

توثق داڤيتا رعاية املرىض متاما ،ويف الوقت املناسب ،ويعد الجسل الطيب املكتوب دليال عيل جودة الرعاية اليت
نقدمها ملرضانا ،فنحن نعمل عيل تثقيف أعضاء الفريق لدينا والعمل جبد ملنع وجود جسالت حتتوي عىل أي
معلومات خاطئة أو مضللة.
حنن نقدم املطالبات من أجل الدفع أو املوافقة الدقيقة ،الصادقة ،وحتتوي عىل رموز موثقة بشلك سلمي ،ونقدم
الفاتورة فقط للسلع أو اخلدمات اليت نقدمها ،ممصت داڤيتا نظاما من أجل حتديد األخطاء يف املطالبات أو
السداد يف اسرتداد املبالغ يف الوقت املناسب إذا اكن قابال للتطبيق.

 .2االحتفاظ باملستندات

حنافظ عىل مجيع الوثائق حسب مقتضيات السياسات واإلجراءات يف داڤيتا ،ووفقا للقوانني واللواحئ املطبقة ،وحنن
ملزتمون باحلفاظ عىل جسالت وافية ودقيقة يف االمتثال مع املامرسات التجارية السلمية ومجيع القوانني املطبقة،
حنن ال نتلف أو نغري الوثائق أو نويص بذلك ألي سبب من األسباب غري القانونية أو غري الالئقة.

 .3جسالت مالية دقيقة

حنافظ عىل جسالت مالية دقيقه .سوف لن نزيف أو نغري بشلك غري حصيح املعلومات يف أي جسالت أو تقارير
أو وثائق أخرى .مجيع املعلومات املالية جيب أن تعكس املعامالت الفعلية اليت تمت ومطابقة لملعايري واألنمظة املالية.
هذه الجسالت ختدم كقاعدة إلدارة أمعالنا ويه مهمة يف تلبية الزتاماتنا جتاه املرىض وأعضاء الفريق ،الرشاكء
التجاريني ،املوردين واألطراف الثالثة ،وعلينا احلفاظ عىل نظام الرقابة الداخلية لتوفري مضانات معقولة لتنفيذ مجيع
املعامالت وتجسيلها بطريقة سلمية.
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محاية أصول داڤيتا

محني دامئا أصول الرشكة من الرسقة ،ومن
اإلمهال واهلدر ،فنحن حريصون عيل موارد قريتنا
مثملا حنرص عيل عاداتنا وتقاليدنا.
 .1امحلاية واالستخدام السلمي ألصول القرية

لك واحد منا جيب هيلع محاية أصول القرية ومضان استخدامها بالشلك املمسوح به .أصول القرية يه أي يشء
توفره لنا داڤيتا للقيام بعملنا ،مبا يف ذلك التكنولوجيا واألرسار التجارية أو العنارص الطبية .تؤثر الرسقة واإلمهال
واهلدر بشلك مبارش عيل إرباحنا و وبصمتنا الكربونية ،لذا جيب علينا استخدام أصول داڤيتا ألغراض العمل
فقط.

لك فرد مسوئل عن محاية املمتلاكت الفكرية واملعلومات التجارية لداڤيتا ،حىت لو غادرنا القرية ،فامللكية الفكرية
واملعلومات التجارية يه املعلومات اليت قد ال تكون معروفة حاليا من قبل املوظفني أو املعلومات اليت تدور حول
األرسار التجارية لداڤيتا أو اخلطط املستقبلية ،مثل املعلومات الرسية العضاء الفريق ومعلومات املريض ،وحنن
قد نشارك امللكية الفكرية واملعلومات التجارية مع أعضاء الفريق اآلخرين ،الرشاكء التجاريني ،املوردين ،املقاولني أو
األطراف الثالثة عندما تكون مطلوبة ألغراض العمل ،وقد نشارك امللكية الفكرية واملعلومات التجارية فقط مع األطراف
األخرى عندما تعقد االتفاقات املناسبة.

 .2التداول من الداخل

ال نستخدم مطلقا ،لتحقيق ماكسبنا الخشصية ،أي معلومات عن داڤيتا واليت غري متاحة للجمهور .حيث يتوفر
لنا يف بعض األوقات خالل معلنا يوما بعد يوم ،املعلومات حول داڤيتا أو عن الرشيك التجاري وعن التداول العام،
املوردون ،أو غريه من أطراف ثالثة ليست متاحة بعد للجمهور العام ،واستخدام مثل هذه املعلومات غري العامة "من
الداخل" ألغراض تداول األوراق املالية مينع منعا باتا حتت سياسة واجراءات داڤيتا ،وقوانني األوراق املالية.

 .3االتصال اخلاريج

حنن شديدي احلرص عيل عدم الكشف عن معلومات الرشكة ،حنن لن نكشف عن أي معلومات رسية دون ترصحي.
قد ال يكون من املناسب نرش آرائنا أو معلوماتنا حول داڤيتا عىل شبكة اإلنرتنت ،حىت لو مل تكن رسية ،فقد
تسبب تعليقاتنا للجمهور اخلاريج املضايقات لداڤيتا عيل الرمغ من أننا مل نقصد أن يكون األمر كذلك.
ممنوع علينا التحدث مع وسائل اإلعالم حول داڤيتا ،ما مل نكن قد مت الرتخيص لنا بذلك رصاحة عن طريق فريق
االتصاالت يف داڤيتا أو من الرابطة القانونية.
24

 .4مواقع التواصل االجمتايع

نعد مبثابة الواجهة لداڤيتا ،لذلك وجب علينا أن نترصف وفقا لذلك عند مناقشة داڤيتا .ومتشيا مع السياسات
واإلجراءات املعمول هبا يف داڤيتا ،جيوز أن يستخدم أعضاء الفريق وسائل اإلعالم االجمتاعية لالستخدام الخشيص
أو العمل من وقت آلخر ،وعند القيام بذلك ،جيب أن نتأكد دامئا أن أي آراء نطرحها عىل شبكة اإلنرتنت يه
حمض أفاكرنا حنن فقط, ،وإهنا ال تعرب مطلقا عن داڤيتا ( وجيب أن حيتاط املديرون أو املسوئلون التنفيذيون
عند طرح أي يشء  ،حيث ميكن أن يؤخذ عىل أنه ميثل وجهات نظر وآراء داڤيتا ،ونرش تفاصيل عن األنشطة
ً
انهتااك لسياسات داڤيتا الرسية والجراءات
الفردية الوظيفية ،أو املرىض أو عن داڤيتا أو ما شابه ذلك ميكن أن يعد
وقوانني اخلصوصية .مكا جيب علينا محاية مجيع املعلومات الرسية؛ وعدم القيام بذلك من أعضاء الفريق يعرضهم
للخضوع إىل اإلجراءات التصحيحية ،ورمبا يصل إىل الفصل ،وإىل احلد الذي يحمس به القانون.

نلزتم جبميع حقوق الطبع والنرش والعالمات التجارية واالستخدام العادل وقوانني االفصاح املالية ،وتدير(دي-كوم)
داڤيتا األمريكية والقنوات اإلعالمية واالجمتاعية خارج الواليات املتحدة ،وتوجه لك األسئلة خبصوص استخدام وسائل
اإلعالم االجمتايع إيل فريق اإلدارة احمللية املرشف عىل وسائل اإلعالم االجمتاعية.
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االنصياع للقانون

تلزتم داڤيتا باجلدية حنو مسؤولياهتا لالمتثال
للقوانني واللواحئ ،فيف حني أنه من املستحيل
بالنسبة لنا أن نعرف لك القوانني ،إال إنه ينبيغ لنا
أن نفهم كيفية تطبيق القوانني واللواحئ عىل معلنا.
 .1قانون ماكحفة االحتاكر

اننا نترصف بطريقة أخالقية ،بصدق ونزاهة وباالمتثال لقوانني ماكحفة االحتاكر يف تعاملنا مع املنافسني والعمالء.
قوانني ماكحفة االحتاكر وغريها من القوانني اليت حتمك املنافسة ممصت لتعزيز ومحاية املنافسة احلرة ،املرشوعة
والعادلة يف السوق؛ تلك القوانني ختتلف من بلد إىل آخر ولكن موجودة فعليا يف مجيع البلدان .تطبق هذه القوانني
لتنفذ يف مجيع مستويات الرشكة .بصيغة عامة ،قوانني ماكحفة االحتاكر وغريها من القوانني اليت حتمك املنافسة
تتطلب من دافيتا التنافس عىل اساس فردي بدال من االنضامم مع رشاكت أو منافسني أخرين يف اتفاقات حتد
من املنافسة أو خلق احتاكرات.

بشلك عام ،حتظر قوانني ماكحفة االحتاكر:

• إساءة استخدام القوة السوقية لملشاركة يف المتيزي السعري غري العادل وغري ذلك من اساليب املنافسة الغري عادلة.
• االتفاقات أو اإلجراءات مع املنافسني اليت تقيد التجارة يف طريقة ما أو تتعارض مع مفاهمي املنافسة احلرة ،
املنفتحة والعادلة.
• إساءة أو تبادل املعلومات الفكرية أو الرسية أو املعلومات التجارية اململوكة مع املنافسني.

• الصفقات اليت قد حتد من املنافسة أو متيل إىل خلق احتاكر ،او مركز مهمين يف السوق أو قوة سوقية.

يعترب ضد القانون و سياسة الرشكة االتفاق مع املنافسني عىل حتديد أسعار أو مستويات العرض ،او تقسمي
العمالء أو ختصيص االقالمي ،أو العطاءات.

جيب عىل اعضاء الفريق إيالء اهمتام خاص عند اجمتاعهم مع املنافسني ،وتفادي مظاهر السلوك املناهض
لملنافسة خالل حضور اجمتاعات امجلعيات واملعارض التجارية .وإذا وجدت نفسك يف مناقشة مشكوك فهيا خالل
هذه االجمتاعات؛ عرب عن خماوفك ،مق باهناء النقاش ،غادر االجمتاع ،وعىل وجه الرسعة مق بابالغ االدارة القانونية
لدى دافيتا .JLD
الفشل يف االمتثال لقوانني ماكحفة االحتاكر ميكن أن يؤدي إىل عقوبات جنائية ومدنية لدافيتا وألعضاء الفريق
انفهسم ،واىل تعطل األمعال اهلامة ،ورضر لمسعة دافيتا .
حنن ملزتمون بتحقيق النجاح من خالل املنافسة العادلة ،املرشوعة واملفعمة باحليوية.

جيب عىل اعضاء الفريق مناقشة أي خماوف بشأن إجراء معني أو تدبري واماكنية تطبيق قوانني ماكحفة االحتاكر
مع االدارة القانونية لدى دافيتا .JLD
26

 .2قوانني ماكحفة الفساد وماكحفة الرشوة
عند القيام باألمعال التجارية عىل الصعيد الدويل ،منتثل لقانون الواليات املتحدة يف ماكحفة الفساد (قانون
ممارسات الفساد األجنبية) ،فضال عن قوانني ماكحفة الفساد وماكحفة الرشوة االخرى .لدينا يف دافيتا عدم
التساحم املطلق عند انهتاك هذه القوانني .يتألف “قانون ممارسات الفساد األجنبية” من مبدأين أساسيني مها:
) (1حظر رشاوى املسوئلني واملوظفني احلكوميني خارج الواليات املتحدة .و
) (2الدقه يف حفظ الدفاتر والجسالت واالنمظة احملاسبية والضوابط احملاسبية الداخلية املناسبة.
باإلضافة إىل ذلك ،يف بعض اهليائت القضائية ،حتظر القوانني احمللية رشوة األفراد املرتبطني مع الكيانات
غري احلكومية مقابل تقدمي خدمات األمعال التجارية أو غريها من املزايا ،وهذا ما يعرف بالرشوة “اخلاصة” أو
“التجارية”.
سوف لن بشلك مبارش أو غري مبارش نعيط  ،أو نعرض ،أو نوعد بأي يشء ذو قمية إىل أي مسوئل أو موظف
حكويم  ،مصدر اإلحالة ،أو أي خشص آخر أو كيان سواء تابع للحكومة أو كيان خاص بنية سيئة للحصول عىل
أمعال أو االحتفاظ هبا ،أو تأمني مزية جتارية غري عادلة ،وال نستخدم طرف ثالث ألداء األنشطة اليت من شأهنا أن
تسبب انهتااكت لسياسات وإجراءات داڤيتا والقوانني واللواحئ املطبقة ،أو قواعد السلوك هذه.
حيظر عيل رشاكئنا التجاريني ،املوردين واألطراف الثالثة أيضا منح ،تقدمي ،أو وعد بأي يشء ذو قمية إىل أي فرد
قد يسبب انهتاك لقانون ممارسات الفساد األجنبية أو غريه من قوانني ماكحفة الفساد وماكحفة الرشوة .مجيع
املدفوعات نيابة عن داڤيتا جيب ان تكون دقيقة ،صادقة ومستندات مكتوبة واكملة فميا يتعلق بالدفع والغرض من
الدفع.
عىل العكس من ذلك ،فإننا لن نلمتس أو نقبل أي يشء ذو قمية من أي خشص أو كيان سيع ،أو دخل يف ،إجراء
معاملة جتارية مع داڤيتا ميكن أن تكون ضارة أو تبدو ضارة يف قرارات أمعالنا.

 .3قوانني ماكحفة الرشوة

جنري التعامالت التجارية مع مصادر اإلحالة (عىل سبيل املثال ،األطباء ومقديم الرعاية الصحية األخرى) وفقا
للقوانني واللواحئ احمللية يف الواليات املتحدة ،وهذا يعين التعامالت التجارية مع مصادر اإلحالة حسب القمية
السوقية العادلة والتفاوض وفقا لملقدرة .وحتظر سياسة داڤيتا القبول بشلك غري حصيح ،طلب ،التحريض أو
تقدمي رشاوى من أي نوع .الرشوة يه مدفوعات غري الئقة ،هدية ،تقدمي خدمة ،أو شيئ ذو قمية مقدمة أو أخذت
يف مقابل زيادة معل أو إحاالت املريض .وحنن مجيعا مسوئلون عن االمتثال لسياسات داڤيتا يف ماكحفة الرشوة
ومجيع القوانني الرافضة للرشوة اليت تنطبق عىل أمعالنا.

 .4ممارسات التسويق واإلعالن

منارس تقنيات التسويق الصادقة والواحضة وغري املضللة ،ومتشيا مع القوانني واللواحئ ،نستخدم أنشطة التسويق
والدعاية لتثقيف املوظفني ،وزيادة الويع خبدماتنا وتوظيف أعضاء الفريق.
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جممتعاتنا

تسىع داڤيتا جاهدة لتكون رائدة يف صناعتنا ورائدة
يف جممتعاتنا ،فنحن نبيغ هلا الهشرة الطيبة.
 .1العمل السيايس

حنن ندمع القضايا ذات األمهية املركزية للرعاية الصحية عن طريق اختاذ اإلجراءات اليت يحمس هبا القانون،
لضامن أن يتعرف علينا املسؤولون احلكوميون من خالل املرىض أو من خالل موظفينا ،وحيمثا يكون ذلك مناسبا،
قد تدعوك داڤيتا لكتابة الرسائل ،وإجراء ماكملات هاتفية ودمع اجلهود العامة ،واملشاركة يف أي مبادرة يف العمل
السيايس الذي ترعاه داڤيتا وال يؤثر عىل الوضع الوظييف يف داڤيتا ،ولن يمت الضغط عيل أي خشص لملشاركة
يف أي مبادرة يف العمل السيايس الذي ترعاه داڤيتا.

فنحن ميكن أن نشارك بشلك اكمل يف العملية السياسية ،ومع ذلك ،فإننا لن نقدم أي مسامهة سياسية نيابة عن
داڤيتا قبل التشاور أوال مع أحد أعضاء فريق السياسة العامة يف داڤيتا (يج -فورس) بشأن املسامهة األمريكية
أو مشاركة تمي كويست خارج الواليات املتحدة ،فإذا اخرتنا املشاركة يف األنشطة السياسية احلزبية ،نفعل ذلك فقط
بالنيابة عن أنفسنا وال جيوز بأي حال من األحوال أن نعيط انطباع أننا نتلكم نيابة عن داڤيتا.

 .2املسامهات اخلريية

املسامهات اخلريية قد تكون قدمت للجمعيات اخلريية اخلارجية ،نيابة عن داڤيتا ،بواسطة املوافقات املناسبة من
(دي -كوم) يف الواليات املتحدة أو تمي كويست خارج الواليات املتحدة .وحنن ال نشارك يف األنشطة اخلريية أو تقدمي
مسامهات خريية للحث بشلك غري حصيح عيل اإلحاالت ،أو للكسب بطريقة غري مرشوعة من أجل مزية جتارية غري
عادلة ،أو التسبب يف انهتاك القانون.

ألننا قرية ،فنحن نساعد بعضنا البعض،ونساعد جممتعنا األكرب ،ويمت تجشيعنا عىل التطوع يف األنشطة اخلريية،
ومع ذلك ،ال جيوز ألي خشص أن يضغط عيل خشص آخر للقيام بذلك ،وقد نشارك أيضا يف األنشطة اخلريية
اليت ال ترعاها داڤيتا طاملا أهنا ال تؤثر عىل أمعالنا ووفقا لألنمظة والقوانني املعمول هبا يف البلد.
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النتيجة

قواعد السلوك مبثابة الدليل لعملنا اليويم.

تعترب قواعد السلوك هذه جمرد بداية للعديد من املوارد املتاحة ألعضاء الفريق يف هناية املطاف ،وحنن نعمتد عىل
لك عضو الستخدام القرار اجليد والمتسك بالقمي األساسية لدينا ،وإذا اكن لديك أي أسئلة ،يرىج طرحها عيل
املرشف عليك ،اإلدارة العليا ،تمي كويست ،الرابطة القانونية أو االتصال عىل اخلط الساخن لاللزتام.

داخل الواليات املتحدة :اتصل بلرمق  1-888-458-5848أو تصفح املوقع االلكرتوين.DavitaComplianceHotline.com:
خارج الواليات املتحدة :تصفح املوقع االلكرتوين DavitaComplianceHotline.com:للعثور عىل رمق اهلاتف و فقا ملوقعك.

التنازل

جيوز أن يمت أي تنازل عن قواعد السلوك لملسوئلني التنفيذيني أو املديرين من قبل جملس اإلدارة أو جلنة املجلس فقط.
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أسئلة متكررة

تنطبق األسئلة الشائعة التالية عيل مجيع رشاكت داڤيتا كيدين كري.

اخلط الساخن لاللزتام
س :إذا أبلغت عىل اخلط الساخن لاللزتام ،فهل سأحتدث إيل عضو فريق داڤيتا ؟

ج :ال .حيث الذي يعمل عيل اخلط الساخن لاللزتام موظف لدي طرف ثالث ولدية موظفني مدربني.
س :هل جيب عيل تقدمي معلومات خشصية؟

ج :إذا اكن املمسوح به مبوجب القانون احمليل ،فليس عليك أن تقدم املعلومات الخشصية اخلاصة بك ،ومع ذلك،
يف بعض البلدان حيظر القانون احمليل البالغات املجهولة ،فيف هذه البلدان ،قد يرفض اخلط الساخن لاللزتام
بالغك إذا مل تقدم امسك وجيوز لك أن تقرر عدم اإلبالغ  ،يرىج الرجوع إىل سياسات اخلط الساخن لاللزتام اخلاص
مبوقعك أو دليل اخلط الساخن لملزيد من املعلومات.
س :ما يه القضايا اليت جيب أن ابلغ عهنا عن طريق اخلط الساخن لاللزتام؟

ج :الشك يف وجود االنهتااكت لسياسة االلزتام يف داڤيتا أو وجودها بالفعل واللواحئ املطبقة ،وقواعد السلوك .عىل
سبيل املثال ،اهلدايا غري الالئقة ،الرشاوى ،الزتوير أو اتالف املعلومات ،خماوف من فواتري الرعاية الصحية ،واملسائل
املتعلقة بإعداد التقارير املالية وتضارب املصاحل ،وسوء استخدام األموال أو املمتلاكت اخلاصة بداڤيتا.

س :مك من الوقت يستغرق متابعة الشكوى؟

ج :يمت التحقيق يف مجيع بالغات اخلط الساخن لاللزتام يف غضون فرتة زمنية معقولة عىل أساس األولوية ،ميكنك
استخدام الرمق اخلاص بالبالغ واملقدم إليك من قبل املوظف املسوئل باخلط الساخن لالمطئنان عىل وضع البالغ
اخلاص بك ،عىل الرمغ من عدم تقدمي معلومات مفصلة.
س :هل هناك أي طريقة توحض هوييت عندما ابلغ اخلط الساخن لاللزتام؟

ج :تسىع داڤيتا جاهدة للحفاظ عىل رسية األفراد الذين يبلغون عن طريق اخلط الساخن لاللزتام ،ومع ذلك ،فإن
الفرد الذي ابلغ قد يصبح معروفا أثناء التحقيق بناء عىل الظروف الواقعية ،ونود تذكري أعضاء الفريق الذين
يتقدمون بالبالغ إيل اخلط الساخن أن داڤيتا محتي هوية لك مبلغ إىل أقىص حد ممكن ،وداڤيتا حتظر االنتقام
نتيجة اإلبالغ عن قضايا االلزتام حبسن نية.
س :هل سيمت إخطار األفراد الذين وردت أمساؤمه يف بالغ اخلط الساخن لاللزتام بأهنم قد ذكرت أمساءمه يف
بالغ اخلط الساخن؟

ج :نعم ،يف بعض بلدان العامل ،وسيمت إخطار األفراد الذين ذكرت أمساءمه يف بالغ اخلط الساخن لاللزتام
باالهتامات ضدمه ،وحيدث هذا مبجرد حتديد أن هذا اإلخطار لن يمت تسويته عىل حنو مالمئ يف التحقيق .وهذا
اإلخطار ال يذكر هوية الفرد الذي قدم البالغ ،ما مل ينص القانون عيل خالف ذلك ،ميكنك الرجوع إىل سياسات
اخلط الساخن لاللزتام اخلاص ببلدك لملزيد من املعلومات.
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عدم االنتقام
س :ما معين "حسن النية"؟

ج :اإلميان اجليد والصدق من غري حقد أو سوء نية.
س :ماذا يعين إبالغ اخلط الساخن لاللزتام "حبسن نية"؟

ج :إبالغ اخلط الساخن لاللزتام "حبسن النية" يعين أن عضو الفريق يعتقد وقوع املخالفة ،ويمت اإلبالغ عهنا بصدق
ودون حقد أو سوء نية.

تقدمي رعاية جيدة لملريض
س :أعتقد أن ممرضة أخطأت يف إعطاء دواء ملريض ،وعندما ذكرت ذلك لملمرض ،بدا هيلع االنزعاج واخربين انه
سهيمت باألمر ،ولست متأكدا من انه قام بعمل أي يشء ،فهل يتوجب عيل فعل أي يشء آخر؟

ج :إذا كنت غري متأكد ،أرفع هذه القضية وحتدث إىل املرشف أو أبلغ عن هذه املسألة إىل اخلط الساخن لاللزتام،
فقد حتدث أخطاء يف املامرسة العملية ،ولكن مع الرعاية واالهمتام من امجليع ،ميكن الوقاية مهنا أو تصحيحها.

خصوصية املريض
س :التحقت جاريت ماري مبركزنا مؤخ رًا ،ورأيت جارة آخري أثناء التسوق وسألتين إذا كنت أعرف أخبار ماري،
فكيف ينبيغ أن أرد علهيا؟

ج :ال ميكن مناقشة حالة ماري أو اخلدمات اليت تلقهتا ،فلديك الزتام مهين الحرتام ومحاية خصوصية ماري،
تستطيع فقط مناقشة عالج املريض أو غريه من املعلومات الصحية عىل النحو املمسوح به من سياسات وقوانني
ولواحئ حملية ،وقواعد السلوك لداڤيتا.
س :هل ميكنين تقدمي نخسة من املعلومات العالجية ونتاجئ املخترب األخرية ملريض ملقدم رعاية حصية آخر؟

ج :نعم .ميكنك توفري معلومات املريض ملقدم رعاية حصية آخر بغرض عالج املريض ،يف حدود ما يحمس به القانون
احمليل ،وقبل القيام بذلك عليك أن تتحقق من العالقة بني املريض وبني مقدم الرعاية الصحية الذي تقدم بالطلب.

عالقات العمل
س :مريض يريد أن يدفع البين للقيام بوظائف أخري خمتلفة حول مزنله ،فهل ميكن أن امسح البين هبذه املهمة؟

ج :ال ،وكقاعدة عامة ،جيب أن يتجنب أعضاء الفريق العالقات التجارية مع املرىض ،فنحن ال نريد أن يعتقد املرىض
أهنم سيحصلون عىل رعاية أفضل أو أسوأ إذا قدموا "مساعدة" ألعضاء الفريق وأرسمه.
س :قال بائع جديد انه عيل استعداد إلعطاء منشأتنا عقد خمفض خلدمة الناخس اجلديد ملنشأتنا إذا وقعنا عقد
مع رشكته ،وأعتقد أن العقد يوفر للرشكة الكثري من املال ،فهل ميكنين استخدام هذا املورد؟

ج :نعم .إذا كنت تعتقد أن داڤيتا ستحصل عيل صفقة أفضل مع هذا البائع ،وميكنك اللجوء إيل املرشف عليك
لعرض املوضوع هيلع ملقارنة العرض مع العروض األخرى ،فعادة ما متتلك داڤيتا عقود وطنية مع البائعني وتستند
عيل السعر واجلودة يف تقدمي اخلدمة .ومع ذلك ،ال جيوز لك احلصول عىل خصم أو أي يشء من القمية من البائع
لالستخدام اخلاص بك يف مقابل مساعدته للحصول عىل األمعال مع داڤيتا.
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س :عرض البائع أن يعطيين مكبيوتر مزنيل جمانا ملجرد التوقيع عىل عقد بني داڤيتا ورشكته ،فهل يحمس يل
بقبول المكبيوتر؟

ج :ال نحمس أبدا باهلدايا الخشصية أو بالتخفيضات اليت تؤثر عىل حمكنا يف توقيع العقد ،حيث ختتار داڤيتا
البائع عىل أساس السعر واجلودة واخلدمة ،وليس عىل اهلدايا.

املجامالت التجارية
س :ما يه وجهة نظر داڤيتا يف موضوع "املجامالت التجارية"؟

ج :تمشل املجامالت التجارية أي عنارص أو خدمات أو فوائد ،أو أي يشء له قمية اقتصادية أو خشصية ،وقد
تمشل :اهلدايا والوجبات التجارية والرتفيه والسفر واملواد التعلميية أو الرتوجيية ،باستثناء املدفوعات مقابل اخلدمات
املتعاقد علهيا بشلك حصيح مع داڤيتا.
س :هل ميكنين دعوة األطباء إىل اجلناح لعرض مباراة رياضية وتقدمي مرشوبات وأطعمة؟

ج :ال ،يف حني أنه من املمكن إجراء األمعال املرشوعة أثناء األحداث الرياضية ،حفضور مباراة رياضية هو نوع من
الرتفيه ،فتقدمي الرتفيه مكصدر لإلحالة يبدو أن اهلدف من هذا هو جلب األمعال التجارية من خالل توفري منفعة
خشصية قمية ،ووفقا لذلك ،ال يحمس باحلضور يف احلدث الريايض ،والرتفيه وغريه أو يف أي حدث ترفهيي.
س:هل ميكنين تقدمي سلة من الغذاء هدية إيل الطبيب؟

ج :يعمتد هذا عىل القوانني احمللية املطبقة يف بلد املتليق ،حتقق من دليل املجامالت التجارية وسياسات اهلدايا.

س :أريد أن أعيط عضوه بالفريق هدية يف عيد ميالدها ،فهل تطبق املجامالت التجارية أو سياسات اهلديا؟

ج :ال ،ال تنطبق هذه القواعد عىل التفاعالت بني أعضاء الفريق يف داڤيتا فهدية عيد ميالد مقبولة طاملا الغرض
مهنا هو التعبري الصادق الناجت عن احرتام خشيص وال تؤثر عيل القرارات التجارية.
س :هل يل أن أعيط هدية لملريض؟

ج :معوما ،جيب االمتناع عن إعطاء وتليق اهلدايا من املرىض ،ال ينبيغ أن تعىط اهلدايا حلث املرىض الستخدام
أو االسمترار يف استخدام داڤيتا مكقدم الرعاية الصحية ،وأحيانا قد تعيط هدية لملريض ،إذا اكن ممسوحًا من
قبل السياسات احمللية للهدايا ،ومينع بتاتا النقد وهشادات اهلدايا وبطاقات اهلدايا واملال  ،بأي مبلغ.
س :حياول البائع أن يعطيين هدية غالية المثن من الواحض أهنا تنهتك سياسة اهلدايا ،فهل رفض اهلدية يعد معال
حصيحًا؟
ج :نعم .ومن املقبول متاما أن ترفض هدية ،وجيب عليك توضيح أن اهلدية خسية جدا ،لكهنا قد ختلق تضارب يف
املصاحل ،مكا جيب عليك أيضا أن ختطر تمي كويست باهلدية املقرتحة.

س :هل يستطيع الباعة إعطاء اهلدايا ملجموعة اكملة من أعضاء الفريق؟

ج :نعم ،إذا قدمت هدية للفريق ،أو أي مرفق أو قسم ،فذلك يتفق مع السياسات احمللية فميا يتعلق بقبول اهلدايا
من البائعني ،وتقامسها من قبل املجموعة ،وبعض األمثلة عن اهلدايا املقبولة مثل سالل هدية العيد ،وصواين الكعك
أو علبة من الشوكوالتة ،مكا ميكن أن يقبل أعضاء الفريق املواد الرتوجيية مثل املنتجات املكتبية مع شعار البائع.
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تضارب املصاحل
س :هل حيق يل احلصول عىل وظيفة ثانية؟

ج :نعم ،طاملا أن الوظيفة الثانية ال تتعارض مع معلك يف داڤيتا ،وإذا كنت ترغب يف احلصول عىل وظيفة ثانية،
حتتاج إىل اإلبالغ عن الوظيفة احملمتلة لملرشف لضامن أهنا لن تؤثر عىل قدرتك عىل الوفاء بالزتاماتك حنو
داڤيتا ،أو إهنا تسبب تضارب يف مصاحلك أو مصاحل داڤيتا.
س :هل توفري املنتجات أو اخلدمات لداڤيتا من أعضاء أرسيت يعترب ضد القواعد ؟

ج :ليس بالرضورة .فعالقتك هبذا الخشص قد ال تؤثر عىل قرار الرشاء ،ولتجنب أي تضارب حممتل ،جيب عليك
إبالغ املرشف أو خدمات املوظفني بالعالقة الخشصية أو العائلية الوثيقة مع بائع أو البائع احملمتل.

التوظيف
س :احد زماليئ حيب إلقاء الناكت خالل وقت الراحة،و تتسم الناكت باالبتذال واإلحياءات اجلنسية ،هل هناك أي
يشء ميكنين القيام به؟

ج :نعم .إذا كنت تشعر بالراحة مع الزميل  ،جيب عليك أن تسأله االمتناع عن قول الناكت غري مالمئة أو اهلجومية،
وإذا كنت ال تشعر بالراحة يف التحدث معه  ،ناقش الوضع مع املرشف (ما مل يكن الزميل هو املرشف) أو يف
خدمات املوظفني.

التوظيف القانوين
س :ماذا يعين أن يستبعد مكتب املفتش العام األمرييك (مكتب املفتش العام) فرد أو كيان؟

ج :معين أن يستبعد مكتب املفتش العام فرد أو كيان ،هو أن هذا الخشص أو الرشكة اليت مت "استبعاده/
استبعادها" من املشاركة يف براجم الرعاية الصحية املمولة من قبل احلكومة أو الدولة االحتادية يف الواليات املتحدة،
مبوجب قانون الواليات املتحدة ،وأي خشص يستأجر مكتب املفتش العام ليستبعد األفراد أو الرشاكت فقد يتعرض
لعقوبات مالية مدنية.
س :كيف حتدد داڤيتا األفراد املستبعدين؟

ج :تتحقق داڤيتا من األفراد والكيانات املشاركة يف العمليات التجارية مع داڤيتا األمريكية .وعند إجراء األمعال حيث
تتاح عىل أي قامئة حكومية األفراد والكيانات املستبعدة والتحقق قبل وأثناء اشرتاك األفراد أو الكيانات يف معليات
مع داڤيتا األمريكية.

الصحة والسالمة
س :لقد شاهدت عضو بالفريق يليق املواد الكمييائية من املنشأة يف مصارف املدينة ،ماذا أفعل؟

ج :املواد الكمييائية ميكن أن تكون ضارة وجيب التعامل والتخلص مهنا بالطريقة الصحيحة محلاية البيئة
وجممتعاتنا احمللية ،لذلك جيب اإلبالغ عن احلادث إىل املرشف أو من ينوب عنه يف املرفق ،وغريه حسب مقتضيات
سياسات الصحة والسالمة احمللية ووفقا لإلجراءات.
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دقة الجسالت
س :ماذا أفعل إذا رأيت زميل آخر يرتكب خطأ يف الجسل الطيب لملريض؟

ج :هناك إجراءات حمددة جدا لتصحيح األخطاء يف الجسالت الطبية ،جيب مراجعة احلادث مع املرشف والزميل
الذي ارتكب اخلطأ ،إذا مل تكن مرتاحا للنتيجة  ،ميكنك دامئا استشارة تمي كويست أو االتصال عىل اخلط
الساخن لاللزتام يف داڤيتا ،وحيظر االنتقام من أي زميل يسىع إىل املساعدة أو يقدم بالغ حبسن نية.
س :أخربين املرشف ع َ
يل أن أجهز رسوم اخلدمات عيل الرمغ من أن مذكرة الرمس البياين ال تدمع مستوى اخلدمة،
مفاذا عيل أن أفعل؟ أين جيب أن أبلغ هذه املعلومات؟

ج :جيب أن تناقش خماوفك مع املرشف ،وإذا مل تشعر بالراحة مع املرشف اخلاص بك ،ميكنك دامئا استشارة تمي
كويست أو االتصال عىل اخلط الساخن لاللزتام.

س :اتصلت يب ممرضة من املزنل بعد أن أهنت دوامها ،وقالت يل أهنا نسيت أن تدخل أمر شفوي تلقته من اجل
تغيري الدواء ،وطلبت مين املمرضة تجسيل التغيري يف الرمس البياين لملريض واستخدام األحرف األوىل هلا ،وقالت
انه غالبا ما يمت حتديث البيانات هبذه الطريقة وبدون أي رضر ،فهل هذا مقبول؟

ج :ال ،يف حني أن املمرضة فعلت اليشء الصحيح من خالل اتصاهلا لإلبالغ عن اخلطأ  ،إال إنه ينبيغ اإلبالغ عن
اخلطأ فورا إىل املرشف ،وجيب أن ال تجسل أمر مل تمسع به أبدا أو التوقيع بالنيابة عن خشص آخر أو باألحرف
األوىل ،وال تستخدم مطلقا لكمة مرور زميل آخر لك ،فالزميل الذي تليق األمر ميكن له التجسيل يف الجسل الطيب
ويعترب كإدخال متأخر حني يعود الزميل إيل املرفق.
س :لقد راجعت مسودة التقرير املايل الرمسي والحظت أن به بعض البيانات غري حصيحة ،هل جيب عيل أن
أفرتض أن خشص آخر سوف يتنبه هلذا اخلطأ؟

ج :ال .بل جيب إبالغ هذه املعلومات لملرشف عىل الفور ،وإذا مت نرش بيان رمسي به معلومات غري حصيحة ،ميكن
أن يرتتب هيلع عواقب وخمية عىل داڤيتا وعيل القامئني عىل إعداد هذه الوثيقة.
س :زميل أو طرف ثالث يقدم تقرير نفقات ملناسبة مل حتدث أبدا ،ماذا عيل أن أفعل؟

ج :أخرب املرشف ،واإلدارة العليا ،وتمي كويست أو االتصال عىل اخلط الساخن لاللزتام ،فالتقارير غري الصحيحة
للحساب وسيلة لالحتيال عيل داڤيتا أو التحايل عىل سياسات االلزتام هبا.

التحقيقات
س :خشص اتصل وأديع إنه من واكلة حكومية ،وهذا الخشص أراد معلومات عن مريض حمدد وأراد أن ترسل له
املعلومات عىل الفور عرب الفاكس ،ماذا عيل أن أفعل؟
ج :لبعض موظيف احلكومة ووكالهئم احلق يف مراجعة املعلومات املتعلقة باملرىض ،ومع ذلك ،هذه الطلبات عادة
ما تكون مكتوبة وتسمل بطريقة رمسية ،تسأل بأدب الخشص أن يتقدم بطلب خيط من خالل القنوات املناسبة،
سيحمس هلذا الطلب وفقا لسياسات اخلصوصية املعمول هبا.
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امحلاية واالستخدام الصحيح ألصول القرية
س :أنا صاحب رشكة صغرية وإجري مشاورات عندما ال أتواجد يف داڤيتا ،هل ميكنين إرسال بريد الكرتوين
وفاكس للعمالء خالل فرتة اسرتاحة الغداء باستخدام أجهزة مكبيوتر داڤيتا أو أجهزة الفاكس؟

ج :ال .مجيع أصول ولوازم داڤيتا تستخدم يف تعزيز أمعاهلا ،وجيب عيل أعضاء الفريق القيام باألمعال اخلارجية
يف وقهتم اخلاص وباستخدام مواردمه اخلاصة.
س :ابن معي يعمل يف قسم الفواتري يف رشكة غسيل لكى أخرى ،فهل ميكننا مناقشة وظائفنا عندما نكون معا؟
ج :ليس هناك أي مشلكة ،طاملا أنك ال تناقش املمتلاكت ،حاالت املريض أو املعلومات الرسية ،ولتجنب تضارب
املصاحل ،جيب عليك إبالغ املرشف أو اخلدمات العامة عن األصدقاء املقربني أو أفراد األرسة العاملني لدى املنافس.

التجارة  /املضاربة الداخلية
س :عائليت واألصدقاء يسألونين أحيانا ما إذا اكن ينبيغ علهيم رشاء أهسم داڤيتا ،فهل ميكن أن أعيط هلم
رأيي؟

ج :لتجنب أي مناقشة عن خطط الرشكة ،أو األداء و /أو التطورات اهلامة األخرى اليت مل يمت اإلعالن عهنا ،جيب أن
ال تقدم توصيات إىل أي خشص بشأن رشاء أو بيع أهسم داڤيتا ،وتنطبق نفس القواعد حول املعلومات "الداخلية"
يف حالة رشاء أو بيع األهسم لنفسك أو إعطاء املعلومات لخشص آخر ،واملعروفه أيضا بامس "نصيحة" .يف حالة
األوراق املالية يمت رشاؤها بناء عىل معلومات غري متاحة للعامة أو "نصاحئ" وهذا ميكن أن يعترب انهتااك لقوانني
األمن االحتادية للخشص الذي أعىط نصيحة وكذلك الخشص الذي حصل عىل معلومات رسية.

قوانني ماكحفة الفساد وماكحفة الرشوة
س :الطبيب التابع لدية نقص يف العاملة يف مكتبه ،هل ميكنين مساعدته يف األمعال اإلدارية يف معل اجلداول
وأوراق العمل؟
ج :ال .فتقدمي املساعدة ملصدر اإلحالة احملمتلة ،مثل الطبيب التابع ،بشلك جماين ميكن اعتباره نوع من أنواع
الرشوة.

س :قال يل املراقب احمليل املسوئل عن اإلرشاف عىل املنشأة أنه ميكن أن أدفع له رسوم سنوية للحد من عدد مرات
املراقبة اليت نتلقاها يف غضون سنة ،هل هذا األمر حصيح؟
ج :ال .الدفع لملراقب من أجل عدد مرات مراقبة أقل كثريا من املعدل الطبييع يعترب رشوة ،فإذا صادفت أي يشء
مثل هذا يف أي وقت ،أرفض الطلب واتصل فورا بعضو تمي كويست.

س :مستشار يتفاوض عىل عقد حكويم من أجل داڤيتا ،ويطلب مين أن أسدد له تذكرة الطريان بالدرجة األويل
إىل ماكن غري معلوم ،فهل جيب االستفسار عن طبيعة هذه الرحلة؟

ج :نعم .يف حني أن الرحلة قد تكون مرشوعة ،فتقرير النفقات غري املكمتل هو اشارة محراء أن االستشاري قد قدم
بشلك غري حصيح شيائ ذا قمية ملسوئل حكويم أو موظف ،وجيب عليك االستفسار أكرث عن سبب الرحلة ،وطلب
نخسة من تذكرة الطريان أو الفاتورة ،وعىل الفور اتصل بعضو تمي كويست إذا كنت تشك أو تعرف شيائ غري
حصيح عن السفر.
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س :حنن نؤجر مساحة من املستشىف التعليمي العام ،وقد طلب أحد أطباء أمراض اللكى يف املستشىف أن
يستخدم واحدة من قاعات املؤمترات بضعة أيام يف األسبوع ملقابلة الطالب ،فهل ميكن استئجار من الباطن لملاكن
لطبيب أمراض اللكى؟

ج :نعم .ما دام يدفع طبيب أمراض اللكى القمية العادلة يف السوق أو سعر السوق وأن يمت عقد اإلجيار من الباطن
عن طريق الرابطة القانونية أو تمي كويست لملوافقة علهيا.

املسامهات اخلريية
س :أنا متطوع يف عدد قليل من املنمظات،فهل ميكنين االتصال بداڤيتا للتربع؟

ج :نعم ميكن أن تسامه داڤيتا يف املجاالت اخلريية ،إذا مل يمت منحها من أجل تليق إحاالت املرىض أو كسب مزية
جتارية غري مرشوعة ،أو من أجل احلصول عىل املوافقات الالزمة وفقا للسياسات احمللية.

س :هل ميكن ملنشأيت أن تشرتك بإهساما خرييًا ملنمظة خريية أو حدث يرعاه أو يرتبط مبصدر اإلحالة؟

ج :يتوقف األمر عيل عدة أمور ،فقبل إجراء أي وعود ،جيب عليك احلصول عىل املوافقات املناسبة وفقا للسياسات
احمللية.
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املوارد لدمع االختيار الصحيح
اخلط الساخن لاللزتام

يتوفر اخلط الساخن لاللزتام عىل مدار  24ساعة يف اليوم 365 ،يوما يف السنة ،ويف حالة مساح القانون احمليل،
قد يبىق املتصلني جمهولني ،وأولئك الذين خيتارون إعطاء أمساهئم ،سيمت محاية هويهتم إىل احلد العميل واملمكن
مبوجب القانون ،وتستقبل رشكة خارجية البالغات وسوف تساعدك يف تليق بالغك ،ومتنع داڤيتا االنتقام والتحرش
ضد أي عضو بالفريق يسىع لملساعدة أو يقدم تقرير حبسن نية.

•
•

يف الواليات املتحدة :اتصل عيل 1-888-458-5848 :أو تصفح املوقع االلكرتوينDaVitaComplianceHotline.com :
خارج الواليات املتحدة :تصفح املوقع االلكرتوين  www.DaVita.com/compliancehotlineللوصول إيل رمق
هاتف بلدك

أسئلة االلزتام العامة

هل لديك سؤال عن االلزتام حتتاج إىل أجابته؟ هل حتتاج مساعدة يف تفسري سياسة حمددة؟

•
•

داخل الواليات املتحدة :اتصل عيل 1-855-687-9645 :أو الربيد اإللكرتوين Questionline@DaVita.com
خارج الواليات املتحدة :اتصل مبسوئل االلزتام اإلقليمي

مكتب اخلصوصية

يف حالة وجود سؤال أو استفسار عن اخلصوصية؟ باإلضافة إىل اخلط الساخن لاللزتام ،ميكنك أيضا االتصال
مبكتب اخلصوصية.

•
•

داخل الواليات املتحدة1-855-472-9822 :

خارج الواليات املتحدة :استرش عضوا يف الرابطة القانونية

مركز موارد اخلدمات العامة

•
•

الواليات املتحدة هاتف1-800-381-7063 :

خارج الواليات املتحدة :الرجاء االتصال مبدير اخلدمات العامة احمللية اخلاص بك أو باملدير
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قاموس املصطلحات واالختصارات
دي-كوم

يج -فورس

الرابطة القانونية يف داڤيتا
خدمات املوظفني
عضو الفريق
تمي كويست

فريق االتصال املؤسسية يف داڤيتا

فريق السياسة العامة األمريكية بداڤيتا

اإلدارة القانونية

املوارد البرشية

املوظف يف رشكة داڤيتا جلوبال كيدين كري

فريق االلزتام للرشاكت
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Our Mission

To be the Provider, Partner
and Employer of Choice
2

Introduction
DaVita HealthCare Partners Inc. and its global kidney care business, DaVita®, take great pride in
caring for our patients and in the differences we make in their lives. We are committed to providing
quality care. We are equally committed to conducting our business activities in compliance with
our policies and procedures, as well as applicable laws and regulations. Our Vision, to build the
Greatest Healthcare Community the World Has Ever Seen, can only be achieved by each of us
adhering to these commitments.
Our Code of Conduct is central to our Mission and Core Values, and is an integral part of DaVita’s
Compliance Program. It guides our decisions and helps us make the right choices in our daily work.
It is an important reference tool for all DaVita kidney care businesses and teammates.
Full compliance with DaVita’s Code of Conduct is essential. I ask each of you to make a personal
commitment to read, understand and follow the Code. If you do not understand the Code, or you
are not sure how to apply it, you can contact your supervisor or a member of our Compliance
Department (Team Quest). There is no retaliation for asking questions, raising concerns or
reporting possible improper conduct in good faith.
Thank you for your ongoing support of DaVita’s Mission, Core Values and our commitment to make
the right choices. Working together, we will continue to build upon DaVita’s position as a leader in
patient care and social responsibility.
One for all, and all for one!

Kent J. Thiry
Co-Chairman and CEO
Mayor of the DaVita Village
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Code Of Conduct’s Purpose

To be a road map
for the Village, guiding
teammates to make the
right choices in their
daily activities

5

Who This Code Applies To
Everyone! The Code of Conduct is a guide for all teammates,
including members of our Board of Directors, executives,
joint venture partners and employees (teammates), affiliated
physicians, vendors and all third parties conducting business on
behalf of DaVita’s global kidney care businesses. DaVita’s global
kidney care businesses include DaVita HealthCare Partners Inc.
and all of its businesses other than HealthCare Partners Holdings,
LLC which has a separate Code of Conduct. Each of us must read,
understand and follow the Code of Conduct.

Our Responsibilities
Compliance is everyone’s responsibility:
• DaVita is committed to full compliance with federal and state healthcare program
requirements.
• Read, understand and follow the Code and the Compliance Program.
• Seek guidance when in doubt.
• Avoid illegal, unethical or otherwise improper acts.
• Report any suspected violation of DaVita policies and procedures, laws or regulations
applicable to DaVita’s business or this Code.
• Assist authorized teammates with compliance inquiries, audits, investigations and other
activities.
• Take responsibility and accountability for your actions.
• Notify Team Quest immediately if the government sanctions or excludes you from
participation in any government funded program.
DaVita will take corrective action, to the extent allowed by law, against any teammate who fails to
act in accordance with DaVita Policies and Procedures, applicable laws and regulations or this Code.
6

How To Use This Code

DaVita’s Code of Conduct helps teammates make the right choices.
Each of us is responsible to act in a manner that reflects our Core Values. This Code is meant to help
us conduct business in a legal, ethical manner that is consistent with our Core Values and to guide our
understanding of DaVita’s compliance structure, key policies and procedures and certain applicable laws
and regulations. The standards described in this Code apply in all countries where we conduct business.
We are subject to the laws and regulations of the country in which we work. In addition, because our parent
company, DaVita HealthCare Partners Inc., is a U.S. company, U.S. law may apply to conduct that occurs
outside the United States (for example, anti-corruption and anti-bribery laws). If you are unsure about which
policies and procedures or laws and regulations apply to your activities, consult your supervisor, Team Quest
(Compliance), the Legal team (Justice League of DaVita or JLD). We also hold our business partners, affiliated
physicians, vendors and other third parties to the same standards and expect them to comply with DaVita’s
policies and procedures, all applicable laws and regulations, and this Code.
Click the magnifying glass to jump to relevant Frequently Asked Questions (FAQs). FAQs
provide examples of how to apply the material to our day-to-day activities. Note: the FAQs are
on page 30 of this document.

Policies and Procedures for U.S. Businesses

Look for these icons throughout the Code to find policies and procedures and other resources that
address DaVita’s U.S. operations in more detail and provide specific guidance on the respective topic.
U.S. Teammates
Click the DaVita Dancing Star to review related Compliance Policies and Procedures, which
provide more detailed guidance on specific Compliance-related matters.
Click the People Services logo to review the Teammate Policies, which provide more detailed
guidance on specific People Services-related matters.
Physicians: Click on the Physician icon to review applicable Compliance policies and procedures.
Vendors: Click on the Vendor icon to review applicable Compliance policies and procedures.
Note: These icons may only be available through the DaVita network or may require logon
credentials. If you are unable to access these policies and procedures, contact your supervisor
or DaVita business contact, Team Quest, Human Resources (People Services) or JLD for
copies of the policies and procedures.

Policies and Procedures for Businesses Outside the U.S.

Contact your supervisor or DaVita business contact, Team Quest, People Services or JLD for copies of
policies and procedures that apply to your specific location and business activities.
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“

Never doubt
that a small group
of thoughtful,
committed citizens
CAN CHANGE
THE WORLD;
indeed, it’s the
only thing that
ever has.
—MARGARET MEAD

”

Our Compliance Program
The Compliance Program follows our commitment to
uphold our Mission and Core Values every day, in
everything we do.
1. COMPLIANCE OFFICER AND TEAM
DaVita has a dedicated team, Team Quest, to oversee Compliance activities and initiatives. Team
Quest teammates administer the Compliance Program on a day-to-day basis and are always
available to answer Compliance questions or concerns. The Chief Compliance Officer (CCO)
provides oversight to the entire Compliance Program and directly reports to the Compliance
Committee of the Board of Directors and Chief Executive Officer (CEO).
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The Compliance Program helps each of us know
THE RIGHT ACTION TO TAKE in our complex environment.
Seek guidance from Team Quest if you are unsure.

2. POLICIES AND PROCEDURES AND THE CODE OF CONDUCT
No one is expected to know it all, which is why Team Quest created Compliance policies and
procedures and the Code of Conduct. Compliance policies and procedures provide guidance on
specific topics and business activities, whereas the Code is a guide to overall conduct of our global
operations. We are expected to read, understand and follow all of DaVita’s policies and procedures
and this Code of Conduct. If you are unclear about how certain policies and procedures apply to
your activities, consult your supervisor or a member of Team Quest.

3. COMPLIANCE TRAINING
Training our teammates is an important part of the Compliance Program. All teammates complete
compliance training as new hires and on an annual basis. This training is the foundation of our
Compliance Program and provides guidance on our daily activities.

4. COMPLIANCE HOTLINE: MAKE THE RIGHT CALL!
• In the U.S.: Dial 1-888-458-5848 or go to DaVitaComplianceHotline.com.
• Outside the U.S.: Go to www.davita.com/compliancehotline to find the telephone number or
website for your local country.
We have a dedicated Compliance Hotline for teammates and other individuals to confidentially,
and if permitted by local law, anonymously report a suspected or actual violation of DaVita’s
Compliance policies and procedures, or applicable laws and regulations. The Compliance Hotline
can be accessed 24 hours a day, 365 days a year via a toll-free telephone number or online website.
A specialized third-party company manages our Compliance Hotline. Callers are given a PIN
(personal identification number) to check the status of their Compliance Hotline report or provide
additional information. Compliance Hotline reports should be made in good faith.
Local privacy laws may affect availability and terms of use of the Compliance Hotline. For example,
in some countries the Compliance Hotline can only be used to report limited topics, such as financial
complaints (e.g., anti-bribery or competition, auditing or accounting concerns, embezzlement,
money laundering, falsification of contracts or records, etc.), or other serious concerns involving
senior management. Review your local Country Hotline Guide or consult your supervisor or Regional
Compliance Lead for information regarding local use of the Compliance Hotline.
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5. OBLIGATION TO REPORT
It is your duty to maintain the highest level of integrity and accountability by alerting a supervisor,
senior management, Team Quest, JLD or the Compliance Hotline of suspected or actual violation of
DaVita’s policies and procedures, applicable laws and regulations, or this Code. We cannot exempt
ourselves from the consequences of our own misconduct by reporting an issue, but self-reporting
may be taken into account when determining appropriate corrective action.
If you fail to report a violation of DaVita policies and procedures, applicable laws or regulations, or
this Code, you may be subject to corrective action, up to and including termination of employment,
to the extent permitted by law. Remaining silent about a violation of DaVita policies and procedures,
applicable laws or regulations, or this Code puts you and DaVita in jeopardy.

6. NON-RETALIATION
We are all encouraged to raise issues or concerns in good faith and may do so without fear of
retaliation. DaVita makes every effort to maintain the confidentiality and anonymity of any individual
who reports concerns or possible misconduct. Teammates who retaliate or encourage others to do
so will be subject to corrective action, up to and including termination of employment to the extent
permitted by law. DaVita does not tolerate any form of retaliation against anyone who makes a
report in good faith.
If you feel that you have experienced retaliation, immediately report your concern to a supervisor
who is not involved in the issue, senior management, People Services, Team Quest, JLD or contact
the Compliance Hotline. All allegations of retaliation will be investigated and appropriate steps will
be taken to protect those who report retaliation.
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7. INTERNAL INVESTIGATIONS
We investigate reported concerns promptly and confidentially to the fullest extent possible. All
internal investigations and audits are conducted impartially and without predetermined conclusions.
We are all expected to cooperate with audits, investigations and any corrective action plans, which
may include areas for continued monitoring and assessment.
DaVita prohibits retaliation against any teammate who sought help or who filed a report in good
faith. Anyone who retaliates against a teammate will be subject to appropriate corrective action,
up to and including termination of employment, to the extent permitted by law.

8. RESPONDING TO EXTERNAL INVESTIGATIONS
We are committed to appropriately responding to, and not interfering with, any lawful government
inquiry, audit or investigation. We will be forthright in our dealings with government officials or
employees who are responsible for administering and enforcing the law.
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Service To Our Patients
Our patients value DaVita because we deliver quality
care, and we hold ourselves to a higher standard. Keep
the following principles in mind to help us maintain
that high standard.
1. QUALITY PATIENT CARE
We make a difference in each patient’s life by providing quality care. We treat all patients with
warmth, respect and dignity, providing care that is both medically necessary and appropriate. We
involve patients in treatment planning and decisions affecting their care whenever appropriate.
We make no unlawful distinction in the admission, transfer, discharge or care of patients based on
race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, disability, veteran status or
other protected-class status. Each of us is required to adhere to DaVita policies and procedures,
laws and regulations regarding patient care, and this Code.

2. QUALIFIED PROVIDERS
Our teammates are appropriately trained to provide quality care. Only teammates who are properly
trained with appropriate professional credentials will be permitted to provide patient care services.
We follow the standards set forth by DaVita policies and procedures, laws and regulations regarding
patient care, and this Code.
Prior to being allowed to admit or treat patients at a DaVita facility, DaVita’s medical staff, including
physicians and other allied health professionals, are appropriately credentialed as required by local
laws and regulations. Medical staff who work in our facilities are required to adhere to DaVita
policies and procedures, applicable laws and regulations, and this Code.
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We care for our patients as we would our loved ones:
WITH EXPERTISE, COMPASSION AND RESPECT.

3. PATIENT CONFIDENTIALITY
We respect and protect confidential information obtained from our patients. We take proactive
measures to safeguard our documents, computers and other data devices that contain patient
information. We commit to the following privacy and security principles:
• We provide patients with notice of our privacy and security practices in accordance with
applicable laws and regulations.
• Patient information, including personal health information, is protected through reasonable
and appropriate technical and organizational security measures, including, where appropriate
and if allowed under local laws, encryption of patient information.
• We only use and disclose patient information as required or permitted by applicable laws and
regulations.
• Vendors who process patient information on our behalf may only process patient information
at our direction and as permitted by our privacy and security policies, and all applicable laws
and regulations.
• Teammates and vendors are not authorized to access, use or disclose patient information
which is not necessary to perform their individual job function or more than the minimum
necessary amount of information needed to fulfill their DaVita duties.
• Teammates and vendors who use DaVita patient information to perform services on DaVita’s
behalf are expected to promptly notify JLD of any unauthorized use or disclosure of patient
information.
• Teammates, patients, or visitors will not use any photographic or imaging device (e.g.,
digital cameras, devices such as a cell phone or handheld computer, etc.) to take pictures of
premises, teammates, visitors or patients without appropriate approval.
• DaVita will obtain patient and teammate consent in accordance with applicable laws and
regulations, prior to using patients’ or teammates’ pictures, testimonials or other information
for marketing or other purposes.
To the extent applicable laws or regulations require further safeguarding of patient information,
DaVita complies with all applicable requirements.
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Relationships with Others
We strive to build fair, open and ethical relationships
with everyone with whom we come in contact.
1. BUSINESS RELATIONSHIPS
We always treat our business partners, vendors, and third parties with integrity. Business is
conducted in a fair manner consistent with DaVita policies and procedures, applicable laws and
regulations, and this Code.
We select business partners, vendors and third parties based on objective criteria including
quality, price and service. We make partnering decisions based on the supplier’s ability to meet
our needs. Based on local laws and proposed business activities, DaVita may screen or conduct
appropriate due diligence on its business partners, vendors and third parties, including to determine
if they have been sanctioned by any government entity or are excluded from participation in
government programs.

2. PHYSICIAN RELATIONSHIPS
We only partner and work with physicians who comply with DaVita policies and procedures,
applicable laws and regulations, and this Code. Failure to meet these requirements may result in
serious consequences for teammates, our physician partners and DaVita.
Our business contracts with physicians address legal requirements governing the arrangement, and
where appropriate set forth expectations regarding compliance with applicable DaVita policies,
laws and regulations, and this Code. Two overarching principles that govern our interactions
with physicians:
• We do not pay for referrals. We accept patient referrals and admissions based on patients’
medical needs and our ability to render the needed services. We do not directly or indirectly
give or offer anything of value in exchange for patient referrals that would be a violation of
the law.
• We do not accept payments for referrals or authorizations to accept patients. Neither a
teammate nor any person acting on DaVita’s behalf is permitted to directly or indirectly
solicit or receive anything of value in exchange for a patient referral or authorization to accept
a patient that would be a violation of the law.
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3. PATIENT RELATIONSHIPS
We understand that close relationships form between patients and their healthcare providers.
However, we must avoid conducting business transactions with patients that may result in an actual
or potential conflict of interest. We do not want our patients to think they will receive better or worse
care if they have outside personal relationships or business arrangements with their healthcare
providers. We strive to have open, objective relationships with our patients.

4. BUSINESS COURTESIES
We understand that people who work together often exchange business courtesies—such as meals,
gifts, or entertainment—as an expression of goodwill and kindness. Because of regulatory concerns,
we only exchange business courtesies with our business partners in limited circumstances. We
never use gifts or other incentives to improperly influence relationships or business outcomes. All
business courtesies, whether offered, provided or received, must be reasonable, occasional and
modest in nature. We never offer, give, solicit or receive any form of bribe, kickback or improper
inducement. We never offer, give, or accept cash, gift cards or other cash equivalents.
When we are offered a business courtesy that is inconsistent with DaVita policies and procedures,
the business courtesy should be declined with a gracious thank you. If declining the business
courtesy would create an awkward situation, contact Team Quest for guidance.
Governments have strict laws and regulations regarding business courtesies for their employees.
We do not provide any business courtesies or anything else of value to any government official or
employee, or a government intermediary, except in limited circumstances permitted by DaVita
policies and procedures, local laws and regulations, and this Code. Review your local Country
Business Courtesy Guide or consult your supervisor or Team Quest for more information regarding
appropriate Business Courtesies.
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Avoid Conflicts of Interest
To avoid a question about our integrity, we must be able
to identify and disclose potential conflicts of interest
and excuse ourselves from making decisions where it
may appear our independence is compromised.
1. OUTSIDE EMPLOYMENT
Outside employment must not interfere with our duties at DaVita. As a general rule, we should
refrain from conducting or entering into business, financial or other relationships, or transactions
that conflict with the interests of DaVita, our ability to perform our DaVita duties, or otherwise
compromise our professional judgment. This may include employment or other arrangements
with DaVita business partners, vendors, contractors, patients, competitors, referral sources (e.g.,
physicians and other healthcare providers), governments or other third parties. In addition, we do
not accept employment or fees from business partners, vendors, contractors, patients, competitors,
referral sources, governments or other third parties of DaVita, if we have the ability to influence
their relationship with DaVita. We must disclose and discuss with our supervisors all outside jobs,
relationships or transactions that may create a conflict of interest.

2. BUSINESS OPPORTUNITIES
Business opportunities discovered through your work at DaVita belong first to DaVita. We owe
a duty to DaVita to advance its legitimate business interests. All teammates are prohibited from
using DaVita’s confidential or proprietary information for personal gain.

3. FRIENDS AND RELATIVES
Relationships may affect our judgment which can easily lead to a conflict of interest. We should
not participate in an existing or potential DaVita decision involving any personal relationship. Just
because we have a close relationship with a DaVita teammate, business partner, vendor, contractor,
patient, competitor, referral source, government official or employee, or other third party does not
automatically mean there is a conflict of interest. However, the right thing to do is to discuss the
potential conflict of interest with your supervisor or Team Quest.
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“

It’s not hard to make decisions WHEN YOU KNOW
WHAT YOUR VALUES ARE. —ROY DISNEY

”
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Respect Each Other
We are committed to providing a supportive work
environment where teammates have the opportunity
to reach their full potential. We are all expected to do
our utmost to create a respectful workplace.
1. EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYMENT
We are committed to providing a workplace that is diverse and free from improper discrimination
and harassment. We hire and promote teammates based on their ability to demonstrate excellence
in their work and dedication to meeting our patients’ needs. Our interactions with one another should
always be fair, objective and professional. Each of us is responsible for supporting fair employment
values by complying with applicable labor and employment laws, including anti-discrimination and
privacy laws. We will make reasonable accommodations for individuals with physical or mental
disabilities, in accordance with applicable laws. If you have questions or concerns about unlawful
discrimination or harassment in the workplace, bring these issues to your supervisor or People
Services. Anyone found to be engaging in unlawful discrimination or harassment will be subject to
corrective action, up to and including termination of employment, to the extent permitted by law.
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2. LEGAL EMPLOYMENT
We maintain all credentials, licenses and certifications that are necessary to perform our jobs.
Teammates in positions that require professional licenses, certifications or other credentials are
responsible for keeping their licenses, certifications or other credentials current and active. We
will comply with local law requirements applicable to our respective disciplines. If we are found
to have falsified credentials, licensure or certification for ourselves or others, we will be subject to
corrective action, up to and including termination, to the extent permitted by law.
DaVita has implemented screening procedures to identify individuals that governments have
publicly sanctioned or excluded from participation in government programs. This includes checks
of publicly available databases such as U.S. Office of Inspector General (OIG) list of excluded
individuals and entities, Office of Foreign Asset Control (OFAC) specifically designated nationals
and blocked persons lists, and GSA’s System for Award Management (SAM). If any of us become
aware that we are—or any other teammate is—or may be sanctioned or excluded from any
government program, we must immediately notify Team Quest.

3. DRUGS AND ALCOHOL
To protect our patients, teammates, business partners, vendors and third parties, we maintain an
alcohol- and drug-free work environment. During work hours, while operating a DaVita vehicle or
equipment, or delivery of patient care, we are prohibited from:
• Using, possessing, buying, selling, manufacturing, distributing, dispensing or transferring
illegal drugs
• Possessing or consuming alcohol or marijuana
• Being under the influence of illegal drugs, alcohol or marijuana
• Using drugs intended for patients
Anyone with problems involving drugs or alcohol is strongly encouraged to seek help from
appropriate internal and external resources. If we are found to be in violation of DaVita’s
alcohol-and drug-free work environment polices, we will be subject to corrective action, up
to and including termination of employment, to the extent permitted by law.
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4. HARASSMENT
We should all feel safe while at DaVita. Therefore, we will not tolerate violence, threats of violence
or any form of unlawful discrimination or harassment including sexual harassment in the workplace.
Anyone who experiences or observes unlawful harassment should immediately report the incident
to a supervisor or People Services. Similarly, supervisors who learn of any such alleged incident
or concern should immediately report it to People Services. People Services will promptly and
thoroughly investigate any complaints and take appropriate action. Anyone found to be engaging
in unlawful harassment will be subject to corrective action, up to and including termination of
employment, to the extent permitted by law.
DaVita prohibits all persons who enter DaVita property from carrying a prohibited weapon, regardless
of whether the person is licensed to carry the prohibited weapon. A prohibited weapon includes, but
is not limited to, any gun, rifle, firearm, explosive device, knives, stun guns, or any other weapon
restricted or outlawed by law or that could cause serious bodily injury. Police officers, security
guards or other persons who have been authorized by DaVita may carry a prohibited weapon.
Teammates are never permitted to have prohibited weapons in their possession while conducting
DaVita business, whether the business is conducted on DaVita premises or off-site.

5. HEALTH AND SAFETY
Each of us needs to do our part to keep facilities clean and well-functioning. We follow the health
and safety policies and procedures that are designed to ensure we are meeting all applicable laws
and regulations as they apply to our workplace. If we witness an injury, accident or dangerous
situation we need to immediately report it to our supervisor. It is important that we immediately
advise our supervisors of any serious workplace injury or dangerous situation so immediate action
may be taken to resolve the issue.
Providing a healthy and safe environment extends beyond patient care and into our communities.
Our facilities are part of our larger communities, and we are committed to their continued health as
well. We are committed to conserving resources and reducing our ecological footprint by complying
with environmental laws.
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Business Practices
Our reputation is one of our most valuable assets. It is up
to all of us to protect DaVita’s reputation. We will comply
with all laws and regulations relevant to our business and
engage in fair and honest business practices.
1. PROPER CODING, BILLING AND PATIENT ACCOUNTING
DaVita documents patient care completely and in a timely manner. The medical record is written
evidence of the quality care we deliver to our patients. We educate our teammates and work
diligently to prevent knowingly creating records that contain any false or misleading information.
We submit claims for payment or approval that are accurate, truthful, and contain properly
documented codes. We only bill for goods or services that we provide. DaVita has implemented
a process designed to identify mistakes in claims or reimbursements and timely make refunds
where applicable.

2. DOCUMENT RETENTION
We maintain all documents as required by DaVita policies and procedures, and applicable laws
and regulations. We are committed to maintaining thorough and accurate records in compliance
with sound business practices and all applicable laws. We never destroy or alter documents or
recommend their destruction or alteration for any illegal or improper reason.

3. ACCURATE FINANCIAL RECORDS
We create and maintain accurate financial records. We never falsify or improperly alter information
in any records, reports or other documents. All financial information must reflect actual transactions
and conform to industry standards. These records serve as a basis for managing our business and
are important in meeting our obligations to patients, teammates, business partners, vendors and
third parties. We maintain a system of internal controls to provide reasonable assurances that all
transactions are executed and recorded in a proper manner.
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Protect DaVita Assets
We always protect our company assets from theft,
carelessness and waste. We are as careful with our
Village resources as we are with our own.
1. PROTECTION AND PROPER USE OF VILLAGE ASSETS
Each of us must protect Village assets and ensure their authorized and efficient use. Village assets
are anything DaVita provides us to do our job, including technology, trade secrets or clinical items.
Theft, carelessness and waste directly impact our profitability and carbon footprint. We should use
DaVita assets solely for business purposes.
Everyone is responsible for protecting DaVita’s intellectual property and business information,
even if we leave the Village. Intellectual property and business information is information that may
not currently be known by the public or information about DaVita’s trade secrets or future plans.
Just like confidential teammate and patient information, we may only share intellectual property
and business information with other teammates, business partners, vendors, contractors or third
parties when it is required for work purposes. We may only share intellectual property and business
information with other parties when the appropriate agreements are in place.

2. INSIDER TRADING
We never use, for our personal gain, information about DaVita that is not available to the public.
There may be times, in the course of our day-to-day work, when we learn of information about
DaVita or a publicly traded business partner, vendor, or other third party of ours that is not yet
available to the general public. The use of such non-public or “insider” information for purposes of
securities trading is strictly prohibited under DaVita policy and procedures, and securities laws.

3. EXTERNAL COMMUNICATION
We are very careful about disclosing company information. We never disclose any confidential
information without authorization.
It may be inappropriate to post our opinions or information about DaVita on the Internet, even if not
confidential. Our comments to an external audience may be attributed to DaVita, even though we
did not intend that to be the case.
We must never speak with the media about DaVita, unless we have been explicitly authorized to
do so by DaVita’s Communications team (D-COMM) or JLD.
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4. SOCIAL MEDIA SITES
We are the face of DaVita and should conduct ourselves accordingly when discussing DaVita.
In keeping with applicable DaVita policies and procedures, teammates may use social media for
personal or work use from time to time. When doing so, we must always be clear that any opinions
expressed on the Internet are our own, and not the opinion of DaVita (managers or executives
should take special care, as anything they publish could be taken as representing the views and
opinions of DaVita). Posting details about individual job activities, patients, DaVita or the like
could violate DaVita confidentiality policies and procedures, and privacy laws. We must protect all
confidential information; failure to do so may subject teammates to appropriate corrective action,
up to and including termination, to the extent permitted by law.
We comply with all copyright, trademark, fair use and financial disclosure laws. D-COMM manages
DaVita’s U.S. social media channels. Outside the U.S., all questions regarding social media use
should be directed to the local management team overseeing social media.
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Obey the Law
DaVita is serious about its responsibilities to comply
with laws and regulations. While it’s impossible for
us to know all laws, we should understand how the
following laws and regulations apply to our work.
1. ANTITRUST LAWS
We conduct ourselves ethically, honestly and with integrity and comply with antitrust laws in our
dealings with competitors and customers. Antitrust laws and other laws governing competition
are designed to promote and protect free, lawful and fair competition in the marketplace; they
vary from country to country but exist virtually in all countries. These laws apply to conduct at all
levels of an organization. In general terms, antitrust and other laws governing competition require
DaVita to compete on an individual basis rather than join with other companies or competitors in
agreements to restrict competition or create monopolies.
Generally, antitrust laws prohibit:
• Abuse of market power to engage in unfair price discrimination and other forms of unfair
methods of competition
• Agreements or actions with competitors that restrain trade in some way or are inconsistent
with concepts of free, open and fair competition
• Abuse or exchange of intellectual property or confidential or proprietary business information
with competitors
• Transactions that may lessen competition or tend to create a monopoly, a dominant position
in the market, or market power
It is against the law and Company policy to agree with competitors on prices or supply levels,
division of customers or sales territories, or bids.
Teammates should pay particular attention to meetings with competitors, association meetings
and trade shows to avoid the appearance of any anti-competitive behavior. If you find yourself in a
questionable discussion, voice your concern, end the discussion, leave the meeting, and promptly
inform the JLD.
Failure to comply with the antitrust laws could lead to criminal and civil penalties for DaVita and for
Teammates personally, significant business disruptions, and harm to DaVita’s reputation.
We are committed to achieving success by fair, lawful and vigorous competition. Teammates
should discuss any concerns regarding a particular action or arrangement and the applicability of
the antitrust laws with JLD.
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2. ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY LAWS
When we conduct business internationally, we comply with the U.S. Foreign Corrupt Practices
Act (FCPA), as well as other anti-corruption and anti-bribery laws. We have a zero tolerance for
violations of these laws. The FCPA consists of two basic principles:
(1)	 Prohibition of bribes to non-U.S. government officials and employees; and
(2)	Maintenance of accurate books, records and accounting systems and proper internal
accounting controls.
In addition, in certain jurisdictions, local laws prohibit bribing individuals associated with
non-government entities in exchange for business favors or other advantages. This is known
as “private” or “commercial” bribery.
We will not directly or indirectly give, offer, or promise anything of value to any government official
or employee, referral source, or other person or entity whether affiliated with a government or
private entity, with the corrupt intent to obtain or retain business, or secure an unfair business
advantage. Nor will we use third parties to perform activities that would be in violations of DaVita’s
policies and procedures, applicable laws and regulations, or this Code.
Our business partners, vendors and third parties are also prohibited from giving, offering, or
promising anything of value to any individual in violation of the FCPA or other anti-corruption
and anti-bribery laws. All payments made on behalf of DaVita must include accurate, truthful and
complete written documentation regarding the payment and the purpose of the payment.
Conversely, we will not solicit or accept anything of value from any person or entity seeking,
entering into, or conducting a business transaction with DaVita that may compromise or appear to
compromise our business decisions.

3. ANTI-KICKBACK LAWS
We conduct business dealings with referral sources (e.g., physicians and other healthcare providers)
in accordance with local laws and regulations. In the U.S., this means business dealings with referral
sources are at fair market value and negotiated at arm’s length. DaVita’s policy prohibits improperly
accepting, soliciting or providing kickbacks of any kind. A kickback is an improper payment, gift,
service, or item of value offered or received in return for increased business or patient referrals. We
are all responsible for complying with DaVita’s Anti-kickback policies and all Anti-kickback laws
that apply to our business.

4. MARKETING AND ADVERTISING PRACTICES
We practice honest, straightforward and non-deceptive marketing techniques. Consistent with
laws and regulations, we may use marketing and advertising activities to educate the public,
increase awareness of our services and recruit teammates.
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Our Communities
DaVita strives to be a leader in our industry and a leader
in our communities. We want to send forth ripples.
1. POLITICAL ACTION
We may support issues of central importance to healthcare by taking action, as permitted by law,
to ensure government officials hear from patients and ourselves. Where appropriate, DaVita may
invite you to write letters, make phone calls and support grassroots efforts. Participation in any
DaVita-sponsored political action initiative has no impact on employment status at DaVita, and no
person may be pressured to participate in any DaVita-sponsored political action initiative.
We may participate fully in the political process. However, we will not make any political
contribution on DaVita’s behalf before first consulting with a member of DaVita’s Public Policy
team (G-Force) regarding U.S. contributions, or Team Quest for contributions outside the U.S. If we
choose to participate in partisan political activities, we do so solely on our own and may not leave
the impression that we speak on DaVita’s behalf.

2. CHARITABLE CONTRIBUTIONS
Charitable contributions may be made to outside charities, on DaVita’s behalf, with proper
approvals from D-COMM in the U.S. or Team Quest outside the U.S. We do not participate in
charitable activities or make charitable contributions to improperly induce referrals, to illegally
gain an unfair business advantage, or in violation of the law.
Because we are a Village, we help each other and our greater community. We are encouraged to
volunteer for charitable activities. However, no person may pressure another to do so. We may also
participate in non-DaVita-sponsored charitable activities as long as it does not affect our work.
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Conclusion
This Code of Conduct is a guide for our daily work.
This Code is just the beginning of the many resources available to teammates. Ultimately, we rely
on each teammate to use good judgment and to uphold our Core Values. If you have any questions,
please ask your supervisor, senior management, Team Quest, JLD or contact the Compliance Hotline.
In the U.S.: Dial 1-888-458-5848 or go to DaVitaComplianceHotline.com.
Outside the U.S.: Go to www.davita.com/compliancehotline to find the telephone number or
website for your local country.

Waiver
Any waiver of the Code for executive officers or directors may be made only by the board or a
board committee.
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Frequently Asked Questions
The following FAQs apply to all DaVita kidney care businesses.

COMPLIANCE HOTLINE
Q: If I make a report to the Compliance Hotline, will I have to speak with a DaVita teammate?
A: No. The Compliance Hotline is staffed by a third-party contractor with trained personnel.
Q: Do I have to provide personal information?
A: If allowable under local law, you do not have to provide your personal information. However, in some countries
local law prohibits anonymous reporting. In these countries, the Compliance Hotline may not be able to accept
your report if you do not provide your name and you may decide not to make the report. Please refer to your
local Compliance Hotline Policies or Country Hotline Guide for more information.
Q: What issues should I report to the Compliance Hotline?
A: Suspected or actual violations of DaVita’s Compliance policies and procedures, applicable laws and regulations,
and this Code. For example, improper gifts, bribes or kickbacks, falsification or destruction of information,
healthcare billing concerns, financial reporting issues, conflicts of interest, and misuse of DaVita funds
or property.
Q: How long will it take to follow up on my complaint?
A: All Compliance Hotline reports are investigated within a reasonable time frame based on priority. You can use
the report number and PIN provided by the Compliance Hotline vendor to check on the status of your report,
although detailed information is not provided.
Q: Is there any way my identity can be found out when I file a Compliance Hotline report?
A: DaVita strives to maintain the confidentiality of individuals who report concerns to the Compliance Hotline.
However, the individual making the report may become known during an investigation based on factual
circumstances. Teammates who file a Compliance Hotline report are reminded that DaVita will protect the
identity of each reporter to the extent possible and that DaVita prohibits retaliation for reporting Compliance
issues in good faith.
Q: Will individuals named in a Compliance Hotline report be notified that they have been identified in a Compliance
Hotline report?
A: Yes, in certain countries individuals identified in a Compliance Hotline report will be notified of the accusations
against them. This will occur once it is determined that such notification will not unduly compromise the
investigation. Such notice will not provide the identity of the individual who filed the report, unless required by
law. Refer to your local Compliance Hotline Policies or Country Compliance Hotline Guide for more information.
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NON-RETALIATION
Q: What is “good faith”?
A: Good faith means truthful and without malice or ill intent.
Q: What does it mean to file a Compliance Hotline report in “good faith”?
A: A Compliance Hotline report filed in “good faith” means a teammate believes a violation has occurred, and the
violation is reported truthfully and without malice or ill intent.

QUALITY PATIENT CARE
Q: I think a nurse may have made a mistake in administering a drug to a patient. When I mentioned it to the nurse,
he seemed annoyed and said he would handle it. I am not sure anything was done. Should I do anything else?
A: If you are uncertain, keep raising the issue. Talk to your supervisor or report the issue to the Compliance Hotline.
Errors do occur in practice, but with care and attention from everyone, they can be prevented or corrected.

PATIENT PRIVACY
Q: Mary, my neighbor, was recently admitted to our facility. I saw another neighbor while shopping. She asked me
if I knew how Mary was doing. How should I reply?
A: You cannot discuss Mary’s condition or the services she received. You have a professional obligation to respect
and protect Mary’s privacy. You may only discuss patient treatment or other health information as permitted
by DaVita policies and procedures, local laws and regulations, and this Code.
Q: Can I provide a copy of a patient’s most recent treatment information and lab values to another healthcare
provider?
A: Yes. You can provide patient information to another healthcare provider for the purpose of treating a patient,
if permitted by local law. Before doing so you need to verify the patient’s treatment relationship with the
healthcare provider making the request.

BUSINESS RELATIONSHIPS
Q: A patient wants to pay my son to do “odd jobs” around his home. Can I let my son take the job?
A: No. As a general rule, teammates should avoid business relationships with patients. We do not want patients
to think they will receive better or worse care if they “help” our teammates and their families.
Q: A new vendor is willing to give our facility a discounted contract for service on a new copier for our facility
if we sign with his company. I think the contract will save the company a lot of money. Can I consider using
this vendor?
A: Yes. If you think that DaVita would get a better deal with this vendor, bring it to your supervisor’s attention so
the terms can be compared to other bids. DaVita often has national contracts with vendors and bases selection
on price, quality and service. However, you may not receive a discount or other item of value from the vendor
for your own use in return for helping the vendor get DaVita’s business.
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Q: A vendor is offering to give me a free home computer just for signing a contract between DaVita and his
company. Am I allowed to accept the computer?
A: No. We should never allow personal gifts or discounts to influence our judgment in signing a contract. DaVita
selects its vendors based on price, quality and service, not on gifts.

BUSINESS COURTESIES
Q: What does DaVita consider a “business courtesy”?
A: A “business courtesy” includes any items, services, benefits, or anything of economic or personal value, which
can include: gifts, business meals, entertainment, travel, educational or promotional items, except for payments
in exchange for properly contracted services to DaVita.
Q: Can I invite physicians to a suite at a sporting event for a presentation and buffet?
A: No. While it is possible to conduct legitimate business at a sporting event, attendance at a sporting event is
inherently entertainment. Providing entertainment to a referral source could create the appearance that the
purpose of the event is to generate business by providing a valuable personal benefit. Accordingly, attendance
at a sporting event, and other entertainment or recreational event is not permitted.
Q: May I provide a physician with a gift basket of food?
A: This will be dependent upon the local laws of the intended recipient’s home country. Check the Business
Courtesies and Gift Policies, and applicable Country Business Courtesies Guide for specific guidance.
Q: I want to give another teammate a present for her birthday. Does the Business Courtesies or Gift Policies apply?
A: No. These rules do not apply to interactions solely between DaVita teammates. The birthday gift would be
acceptable as long as it is intended to be a genuine expression of personal esteem and does not influence
business decisions.
Q: May I give a gift to a patient?
A: Generally, you should refrain from giving and receiving gifts from patients. Gifts should not be given to
induce patients to use or continue to use DaVita as a healthcare provider. Occasionally you may give a gift
to a patient, if it is permitted by the local Gift policies. Cash, gift certificates, gift cards and money orders, in
any amount, are prohibited.
Q: A vendor is trying to give me an expensive gift that obviously violates the Gift Policy. Is it OK to refuse a gift?
A: Yes! It is perfectly acceptable to decline a gift. You should explain that the gift is very generous, but it could
create a conflict of interest. You should also notify Team Quest of the proposed gift.
Q: Can vendors give gifts to an entire group of teammates?
A: Yes, if the gift is provided to a team, facility or department, it is consistent with local policies regarding the
acceptance of gifts from vendors, and shared by the group. Some examples of acceptable gifts are holiday
gift baskets, cookie trays or a box of chocolates. Teammates may also accept promotional items like office
products with a vendor’s logo.
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CONFLICT OF INTEREST
Q: Am I allowed to have a second job?
A: Yes, as long as the second job does not conflict with your work at DaVita. If you wish to have a second job,
you need to disclose the potential job to your supervisor to ensure it will not impact your ability to fulfill your
obligations to DaVita, result in an improper benefit to you or DaVita, or otherwise create a conflict of interest.
Q: Is it against the rules for members of my family to provide products or services to DaVita?
A: Not necessarily. Your relationship to this person may not influence a purchasing decision. To avoid a possible
conflict, you should inform your supervisor or People Services of any close personal or family relationship with
a vendor or potential vendor.

EMPLOYMENT
Q. One of my teammates likes to tell jokes during down time. The jokes range from vulgar to sexual in nature. Is
there anything I can do?
A: Yes. If you feel comfortable with the teammate, you should ask the teammate to refrain from telling inappropriate
or offensive jokes. If you do not feel comfortable speaking with the teammate, discuss the situation with your
supervisor (unless the teammate is your supervisor) or People Services.

LEGAL EMPLOYMENT
Q: What does it mean to be a U.S. Office of Inspector General (OIG) excluded individual or entity?
A: An OIG excluded individual or entity is a person or company that has been “excluded” from participating in
healthcare programs funded by the U.S. federal government or state governments. Under U.S. law, anyone who
hires an OIG excluded individual or company may be subject to civil monetary penalties.
Q: How does DaVita identify excluded individuals?
A: DaVita checks if individuals and entities involved in DaVita’s U.S. business operations are on any publically
available government list of excluded individuals and entities, prior to, and during, the individuals’ or entities’
involvement in DaVita’s U.S. operations.

HEALTH AND SAFETY
Q: I witnessed another teammate dumping chemicals from a facility in the city drain. What do I do?
A: Chemicals could be harmful and must be handled and disposed of in the correct manner to protect our local
communities’ environment. You should report the incident to your supervisor or designee at the facility, and
others as required by your local Health and Safety policies and procedures.
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ACCURATE RECORDS
Q: What do I do if I see another teammate make a mistake in a patient’s medical record?
A: There are very specific procedures for correcting mistakes in the medical record. You should review the incident
with your supervisor and the teammate who made the mistake. If you are not comfortable approaching your
supervisor, you can always consult Team Quest or contact the Compliance Hotline. DaVita prohibits retaliation
against any teammate who seeks help or files a report in good faith.
Q: I was told by my supervisor to process charges for services even if the chart note did not support the level of
service. What should I do? Where should I report this information?
A: You should discuss your concerns with your supervisor. If you are not comfortable approaching your supervisor,
you can always consult Team Quest or contact the Compliance Hotline.
Q: A fellow RN called me from home after she completed her shift. She told me that she forgot to enter a verbal
order she received for a change in medication. The nurse asked me to log the change into the patient’s chart and
to use her initials. She said charts are often updated in this way and no harm is done. Is this okay?
A: No. While the nurse did the right thing by calling to report the chart error, the error should be promptly reported
to the supervisor. You should never record an order you did not hear. Never sign someone else’s signature or
initials, and never use another teammate’s password. The teammate who took the order can make the entry in
the medical record as a late entry the next time the teammate is in the facility.
Q: I reviewed a draft of an official financial report and noticed that some of the data was incorrect. Should I assume
someone else will catch this mistake?
A: No. Immediately bring this information to the attention of your supervisor. If an official statement is published
with incorrect information, there can be serious consequences for DaVita and those in charge of preparing
the document.
Q: A teammate or third party submitted an expense report for an event that never actually took place. What
should I do?
A: Tell your supervisor, senior management, Team Quest or call the Compliance Hotline. Incorrect expense reports
can be a way to defraud DaVita or to circumvent DaVita’s Compliance policies.

INVESTIGATIONS
Q: Someone called and said they were from a government agency. The person wanted specific patient information
forwarded to them right away via fax. What should I do?
A: Certain government employees and their agents have the right to review patient information. However, these
requests are usually in writing and delivered in a formal manner. Politely ask the person to submit the request in
writing through the proper channels. This will allow the request to be processed in accordance with applicable
Privacy policies.
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PROTECTION AND PROPER USE OF VILLAGE ASSETS
Q: I am a small business owner and perform consultations when I am not at DaVita. Can I email clients and fax
forms during my lunch break using DaVita computers or fax machines?
A: No. All DaVita assets and supplies are used to further DaVita’s business. Teammates should conduct outside
business on their own time and with their own resources.
Q: My cousin works in the billing department of another dialysis company. Can we discuss our jobs when we
are together?
A: There should be no problem, as long as you do not discuss proprietary, patient or confidential information. To
avoid a conflict of interest, you should inform your supervisor or People Services of any close friends or family
members employed by a competitor.

INSIDER TRADING
Q: My family and friends occasionally ask me whether they should buy DaVita stock. Can I give them my opinion?
A: Avoid any specific discussion of company plans, performance and or other important developments that have
not been made public. You should not make recommendations to anyone regarding buying or selling of DaVita
stock. The same rules about “inside” information apply whether you buy or sell stock yourself or if you give the
information to someone else, also known as a “tip.” If stock is purchased based on non-public information or
“tips” this can be a violation of federal security laws for the person who gave the tip as well as the person who
received the tip.

ANTI-CORRUPTION, ANTI-BRIBERY AND ANTI-KICKBACK LAWS
Q: An affiliated physician is short-staffed at his office practice. Is it okay for my administrative assistant to help
him with scheduling and paperwork?
A: No. Providing office assistance to a potential referral source, such as an affiliated physician, at no charge may
be considered a kickback.
Q: A local surveyor responsible for overseeing my facility told me that I can pay him an annual fee to limit the
number of surveys we receive in the course of a year. Is it okay?
A: No. Paying a surveyor to survey you less frequently than normal is a bribe. If anything like this ever arises, refuse
the request and immediately contact a member of Team Quest.
Q: A consultant has been negotiating a government contract for DaVita and asks me to be reimbursed for a first
class airline ticket to an undisclosed location. Should I inquire about the nature of the trip?
A: Yes. While the trip may be legitimate, an incomplete expense report is a red flag that the consultant may have
improperly provided something of value to a government official or employee. You should inquire further about
the business reason for the trip, ask for a copy of the airline ticket or invoice, and immediately contact a member
of Team Quest if you suspect or know something is not right with the travel.
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Q: We are leasing space from a public teaching hospital. One of the hospital’s nephrologists has asked to use
one of the conference rooms a couple days a week to meet with students. Is it okay to sub-lease the space to
the nephrologist?
A: Yes, as long as the nephrologist pays fair market value or market rate to sublease the space, and a sub-lease
agreement is executed. Contact JLD or Team Quest for approval.

CHARITABLE CONTRIBUTIONS
Q: I volunteer for a few organizations. Can I approach DaVita for a donation?
A: Yes. DaVita may make a charitable contribution, if it is not given in order to induce or receive patient referrals
or gain an unfair business advantage, and you obtain appropriate approvals in accordance with local policies.
Q: Can my facility make a charitable contribution to a charitable organization or event that is sponsored or
associated with a referral source?
A: It depends. Before you make any promises, you should obtain appropriate approvals in accordance with
local policies.
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Resources To Support Making The Right Choice
THE COMPLIANCE HOTLINE
The Compliance Hotline is available 24 hours a day, 365 days a year. If permitted by local law, Hotline callers
may remain anonymous, and those who choose to give their name will have their identity protected to the extent
practical and possible by law. An outside company receives the Compliance Hotline reports and will assist you in
making your report. DaVita prohibits retaliation and harassment against any teammate who sought help or filed
a report in good faith.
• In the U.S.: Dial 1-888-458-5848 or go to DaVitaComplianceHotline.com
• Outside the U.S.: Go to www.davita.com/compliancehotline to find the telephone number or website for
your local country

GENERAL COMPLIANCE QUESTIONS
Have a Compliance question that needs to be answered? Need help interpreting a specific policy?
• In the U.S.: Dial 1-855-687-9645 or email: Questionline@DaVita.com
• Outside the U.S.: Contact your Regional Compliance Lead

PRIVACY OFFICE
Have a privacy or security question or concern? In addition to the Compliance Hotline, you may also call the
Privacy office.
• In the U.S.: 1-855-472-9822
• Outside the U.S.: Consult a member of JLD

PEOPLE SERVICES RESOURCE CENTER
• U.S. Phone: 1-800-381-7063
• Outside the U.S.: Contact your local People Services Director or Manager
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Glossary Of Terms And Abbreviations
D-COMM
G-Force

DaVita’s Corporate Communications team
DaVita’s U.S. Public Policy team

Justice League of DaVita (JLD) Legal Department
People Services
Teammate
Team Quest

Human Resources
Employee of DaVita’s global kidney-care business
Corporate Compliance team
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