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עניינים רגולטוריים ומדיניות הבטחת איכות
תחומי אחריות ונהלים
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מחויבות לציות לתקנים רגולטוריים ולתקני איכות Stryker :מחויבת לפיתוח ,לייצור ולשיווק של מוצרים רפואיים ,שהם בטוחים ויעילים ,ואשר עונים על
החוקים והתקנות הרלוונטים ,כולל אלו עליהם מפקח מינהל המזון והתרופות של ארה"ב ) ,(FDAוגופים רגולטוריים במדינות אחרות ,בהן יש ל-
 Strykerעסקים .הציות לחוקים ולתקנות אלו נמצא באחריות כל עובד ב.Stryker-
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נשיאי החטיבות :לנשיא או למנהל האחראי על כל חטיבה ב") Stryker-נשיא החטיבה"( יש אחריות ראשית להבטיח ,שהחטיבה שלו מצייתת לכל
הדרישות הרגולטוריות ודרישות האיכות הרלוונטיות .תחומי האחריות של נשיא החטיבות כוללים קביעה ושמירה על :קווי מדיניות ותכניות באשר
לרגולציה/איכות עבור החטיבה; מערכות ונהלים ,המטפלים כראוי בכל תחום של ציות לדרישות רגולטוריות ולדרישות איכות; תכניות הדרכה בנושאים
של רגולציה ואיכות עבור עובדי החטיבה; וארגון רגולציה/איכות )“ (”RA/QAבעל כוח-אדם מתאים ,שבראשו יעמוד הממונה החטיבתי על ,RA/QA
אשר יסייע לחטיבה לעמוד במחויבויותיה ולציית להן .בנוסף לכך ,נשיא החטיבה אחראי להבטיח שיוזמות הרגולציה/איכות ,המזוהות על-ידי וועדת
ההיגוי של התאגיד לענייני  RA/QAמיושמות ,וכן לדווח על ענייני  ,RA/QAכפי שמוגדר בסעיף  4של מדיניות זו.
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ועדת ההיגוי של  Strykerלענייני RA/QA
 .3.1וועדת היגוי לענייני  ,RA/QAהמורכבת ממנהלי  RA/QAבכירים מכל חטיבות החברה ,תיפגש לפחות אחת לרבעון ותהיה אחראית לפקח על
פעילויות הבטחת האיכות והרגולציה של החברה ,בכל רחבי העולם .תפקידי הוועדה יכללו:
ניהול ו/או פיקוח על מערכות איכות עצמאיות במתקני הייצור של Stryker
•
בחינת טופסי  ,483sדו"חות ביקורת ,דו"חות  ,MDRדו"חות ממשלתיים ,החזרת מוצרים ,מכתבי אזהרה ,והודעות שליליות אחרות בענייני
•
רגולציה/איכות ,המוגשים ע"י החטיבות או המתקבלים אצלן ,וכן תכניות ביקורת חטיבתיות וממצאים שלהן ,לשם זיהוי סוגיות RA/QA
המצריכות פעולה עולמית ו/או תאגידית
סיוע לחטיבות במתן תשובה לממצאי  RA/QAשליליים שמקורם בגופי רגולציה של ארה"ב או בינלאומיים
•
סיוע לחטיבות ביישום היוזמות שזוהו בתוכניות האיכות שלהן או ע"י הוועדה
•
זיהוי ,קידום ושיתוף של נוהגים טובים ביותר בכל החטיבות
•
דיווח על נושאי  RA/QAכפי שנקבע בסעיף  4של מדיניות זו
•

.4

דיווח
 .4.1החברה תתחרה על הזדמנויות עסקיות באופן נמרץ ,הוגן ,אתי ובהתאם לחוק .החברה תציית לכל חוקי ההגבלים העסקיים ולחוקים אחרים
המווסתים תחרות וסחר ,בכל מדינה שבה תנהל החברה את עסקיה ,ולא תדון עם מתחריה בנושאי תמחור ,עלות ,תכניות ייצור ,אסטרטגיות
עסקיות או כל מידע קנייני או חוקי אחר.
נשיא החטיבה ידווח למנכ"ל  Strykerולוועדת ההיגוי של התאגיד לענייני  RA/QAעל כל הדברים הבאים:
•
 oביקורות של מערכות האיכות ,המוצרים או המתקנים של החטיבה מצד כל גוף או ארגון ממשלתי
 oפעולות רגולטוריות/איכות שליליות שננקטו ע"י סוכנות ממשלתית כלשהי
 oהחזרות מוצרים ,או פעולות אחרות ביחס למוצרים ,שהתבצעו ע"י החטיבה
 oדיווחים על כשלים או תקלות לכאורה במוצרים ,עליהם מחויבת החטיבה לדווח לסוכנות ממשלתית כלשהי
 oסוגיות משמעותיות אחרות בנושאי רגולציה ,איכות ,או בטיחות המוצר
וועדת ההיגוי לענייני  RA/QAתדווח מיד על כל סוגיות הרגולציה והאיכות המהותיות למנכ"ל  ,Strykerלנשיאי החטיבות ולמנהלי RA/QA
•
החטיבתיים הרלוונטיים ,וליועץ המשפטי של  .Strykerהוועדה תיפגש עם המנכ"ל לפחות פעמיים בשנה ,כדי לבחון את ציות החברה
לדרישות ארה"ב והבינלאומיות למערכות רגולציה ואיכות.
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שאלות :אם יש לך שאלות באשר לעסקאות ספציפיות או ספקות באשר לאחריות שלך במסגרת הצהרת מדיניות זו ,נא ליצור קשר עם מנהל הכספים
הראשי של  Strykerאו עם היועץ המשפטי שלה .עם זאת ,האחריות הסופית לציות מוטלת עליך.
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