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Strefy Zdrowia
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DLA FIRM

Zdrowie jest dla nas cenną wartością

…ale nie dbamy o nie

57% Polaków wskazuje zdrowie jako
najcenniejszą wartość, a popularność
prozdrowotnego stylu życia
systematycznie rośnie.
80%

46,1%

60%

pracowników liczy
na beneﬁt w postaci opieki
medycznej

Nie jemy śniadania, cały dzień spędzamy
w pracy w permanentnym stresie, w przerwie
palimy papierosy, podjadamy niezdrowe
przekąski, nadmiarowo pijemy kawę.
Posiłki jemy szybko przy komputerze.

...oszczędzamy na zdrowiu i czasie...

40%

20%

Dla 46,1% pracowników najbardziej
pożądanym beneﬁtem jest opieka medyczna.

0%
Zdrowie
Rodzina
Uczciwość

Praca
Spokój

Źródło: Raport CBOS „Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków”, 2016 r.
Raport Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników
w 2018 roku”.
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Żyjemy „w biegu”...

Obecnie świadczenia dodatkowe otrzymuje
74% zatrudnionych – w organizacjach
zatrudniających ponad 500 osób, aż 90% pracowników.
Rośnie świadomość pracodawców na temat
konieczności wzbogacania oferty zatrudnienia
o beneﬁty pozapłacowe. Pracownicy coraz częściej,
rozważając ofertę pracy, biorą pod uwagę dodatkowe
elementy wynagrodzenia.

Wydatki na opiekę medyczną stanowią znaczny
i rosnący udział w budżetach domowych.
Nadal jednak część osób rezygnuje z zakupu leków
czy z wizyty u specjalistów. Według badań CBOS
w I półroczu 2016 r. w 15% gospodarstw domowych
zrezygnowano z niektórych usług lub świadczeń
medycznych ze względów ﬁnansowych. Natomiast
prawie co piąty ankietowany (18%) nie otrzymał
pomocy specjalisty ze względu na brak dostępności
- długi czas oczekiwania na wizytę wskazało jako
powód 57% ankietowanych.

...i przychodzimy do pracy chorzy
W czasie choroby mamy obniżoną koncentrację,
zarażamy innych i ryzykujemy powikłaniami.
Według danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
w ciągu ostatnich 12 miesięcy nawet 25% Polaków
zaraziło się od współpracowników przychodzących
do pracy z infekcją.

Brak odpowiedniej proﬁlaktyki zdrowotnej
i szybkiego dostępu do usług medycznych
oraz bagatelizowanie pierwszych objawów
prowadzi w efekcie do długotrwałych
zwolnień lekarskich.
• Z danych ZUS wynika, że w 2017 r. Polacy spędzili
na zwolnieniach lekarskich łącznie 229 mln dni.
• Oznacza to, że statystycznie każdy pracownik był
nieobecny z powodu choroby średnio kilkanaście
dni w roku.
• Firmy i ZUS na zasiłki wydały ponad 17,5 mld zł,
z czego pracodawcy – 6,3 mld zł.
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W konsekwencji koszty ponoszą pracownik i pracodawca
Dla pracodawcy

Dla pracownika

Wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa i nadgodziny.

Wypłata niższego wynagrodzenia.

Koszty administracyjne obsługi zwolnienia, rekrutacji
i przeszkolenia nowych/zastępujących pracowników.

Mniejsza wydajność w pracy.

Koszty związane z opóźnieniami w produkcji,
realizacji zamówień i obsługi klienta.

Zaległości w bieżących obowiązkach.
Ryzyko powikłań zdrowotnych.

Zarażanie pozostałych pracowników.

Jak ograniczyć koszty absencji
chorobowej w Twojej ﬁrmie
oraz zbudować pozytywny
wizerunek wśród pracowników?
Zaoferuj pracownikom dodatkowe
świadczenia medyczne.
Promuj zdrowy tryb życia
w miejscu pracy.
Prowadź edukację prozdrowotną.
Zapewnij programy
proﬁlaktyczne pracownikom.

Skumulowane koszty absencji w pracy z powodu choroby i przychodzenia
z niedoleczoną chorobą wynoszą prawie 30 tys. zł na pracownika rocznie*.
* Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” (2017)
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Zobacz jak możemy Ci pomóc...
Propagujemy ideę dbania o zdrowie i samopoczucie
pracowników, dlatego oferujemy zorganizowanie
i przeprowadzenie akcji profilaktycznych w Twojej
firmie, a w szczególności:
pomoc przy wypracowaniu
najlepszego modelu działania
dostosowanego do grupy celowej
Od lat agregujemy, analizujemy
i monitorujemy dane na temat zdrowia
Polaków i potrzeb zdrowotnych.

organizację akcji w dowolnym
miejscu – sala konferencyjna,
salka biurowa, sala spotkań
Wystarczy powierzchnia 30-40 mkw.
oraz stoły i krzesła.

organizację akcji
w wybranym terminie

W ciągu dnia pracy (8 h) przebadamy
od 50 do 500 pracowników (w zależności
od wybranego wariantu).

organizację zapisów

Tworzymy listę wizyt i badań, aby pracownicy
przychodzili na badania we wskazanym
terminie, bez konieczności opuszczania
miejsca pracy.
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obsługę logistyczną

Transport i organizację niezbędnych środków
medycznych. Dostarczamy wszystkie
elementy niezbędne do badań (parawany,
sprzęt medyczny, środki higieniczne).

doświadczony personel medyczny

Od wielu lat, w ramach własnych działań,
organizujemy Strefy Zdrowia dla klientów,
społeczności lokalnych oraz pracowników
PZU. Stworzyliśmy zespół odpowiedzialny
za działania proﬁlaktyczne, który koordynuje
dziesiątki akcji w całym kraju.

szerokie spektrum specjalizacji

Dzięki dużym zasobom lekarzy pracujących
w naszych placówkach (ponad 1000 lekarzy)
jesteśmy w stanie przeprowadzić badania
o bardzo szerokim zakresie.

wsparcie komunikacyjne w zakresie
poinformowania pracowników
o wydarzeniu przygotowanym
specjalnie dla nich:
•
•
•
•

plakaty,
ulotki,
mailing,
baner na stronę intranetową ﬁrmy.

Zapoznaj się ze Strefami Zdrowia,
które najczęściej realizujemy lub zapytaj nas
o ofertę indywidualną dla Twojej firmy.
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PZU Zdrowie pod kontrolą
Twoi pracownicy często
chorują i nie ma
ich w pracy?

PZU Kręgosłup
pod kontrolą
Twoi pracownicy skarżą
się na bóle pleców?

Chcesz wzmocnić potencjał zdrowotny zespołu,
by nie zmniejszać realnego zysku ﬁrmy?

Ponad połowa osób zatrudnionych w Polsce
przynajmniej raz doświadczyła bólów mięśni
podczas wykonywania pracy.

Choroba każdego pracownika wpływa na obniżenie
efektywności ﬁrmy. Możesz temu zapobiec. Podejmij
działania, które zapobiegną chorobom i je wcześniej
wykryją. Pomóż swoim pracownikom.
Dzięki programowi proﬁlaktycznemu PZU Zdrowie
przebadamy Twoich pracowników.
Badania zorganizujemy w miejscu pracy.

Oferta (8 godzin)
Konsultacje lekarza internisty
i pielęgniarki
Badania: ciśnienie krwi, poziom
cukru, poziom cholesterolu, EKG
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Pakiet
I

Pakiet
II

Czwarte europejskie badanie warunków pracy
(European Working Conditions Survey – EWCS)
wykazało, że niemal 46% polskich pracowników
uskarżało się na związany z pracą ból pleców.
Komisja Europejska szacuje, że choroby układu
mięśniowo-szkieletowego są przyczyną 50%
nieobecności w pracy, które trwają trzy lub więcej dni.
Proﬁlaktyka chorób i dysfunkcji to kluczowe wyzwanie
dla pracodawcy. Dlatego nasza oferta koncentruje się
przede wszystkim na działaniach, które zapobiegną
chorobom, a nie na ich leczeniu.

Oferta (8 godzin)

Pakiet
I

Pakiet
II

Konsultacja ﬁzjoterapeuty

Konsultacja dietetyka

Ćwiczenia w grupie (4-5 osób)
kształtujące i wzmacniające mięśnie
posturalne – 20 min

Badanie analiza składu ciała

Masaż kręgosłupa – 20 min

Konsultacja dermatologa

Konsultacja ortopedy/lekarza
rehabilitacji

Badanie zmian skórnych

Kinesiotaping
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PZU Serce pod kontrolą
Choroby układu krążenia
są głównymi przyczynami
zgonów w Polsce.

PZU Stres pod kontrolą
85% Рolaków codziennie
odсzuwa stres.

To prawie 50% wszystkich
przypadków śmierci.

Szybkie temрo żyсia, natłok obowiązków,
рresja otoсzenia i długotrwałe рrzemęсzenie.

Choroby serca są poważnym problemem cywilizacyjnym.
Dlatego tak ważna jest polityka prozdrowotna,
promocja prawidłowego stylu życia i proﬁlaktyka.
Możesz zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby
serca. Zorganizuj swoim pracownikom badania
i specjalistyczne konsultacje, które pomogą
zdiagnozować choroby i zapobiec długotrwałym
nieobecnościom w pracy. Dzięki programowi
proﬁlaktycznemu PZU Serce pod kontrolą pracownicy
poczują, że ktoś o nich dba. Proﬁlaktyka zawsze jest
tańsza i efektywniejsza od leczenia.

Świat staje się сoraz bardziej wymagająсy, a ludzie
сoraz mniej odрorni. Według badań TNS OBOP
aż 82% Polaków przyznało, że odczuwa negatywny
wpływ stresu na życie codzienne, a przede wszystkim
na stan zdrowia ﬁzycznego i psychicznego. Tylko 60%
z tych osób stara się rozładować negatywne emocje,
choć nie zawsze w zdrowy sposób. Światowa
Organizacja Zdrowia zapowiada, że jeśli nic się nie
zmieni, to w 2020 roku depresja stanie się jedną
z najczęstszych chorób dotykających
społeczeństwa krajów najbardziej uprzemysłowionych,
w tym Polskę.

Oferta (8 godzin)
Konsultacja kardiologa, pielęgniarki
Badania: ciśnienie krwi, poziom
cukru, poziom cholesterolu, EKG
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Pakiet
I

Pakiet
II

Oferta (8 godzin)

Pakiet
I

Pakiet
II

Konsultacje dietetyka, psychologa,
pielęgniarki

Konsultacja dietetyka

Badania: ciśnienie krwi, poziom
cukru, poziom cholesterolu

Badanie analiza składu ciała

Konsultacja ﬁzjoterapeuty

Konsultacja ﬁzjoterapeuty
albo trenera personalnego

Konsultacja kardiologa
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PZU Profilaktyka
chorób nowotworowych
Zarówno w Polsce, jak
i na świecie coraz więcej
ludzi choruje na raka.

PZU Dieta pod kontrolą
W Polsce nadwagę
lub otyłość ma już 64%
mężczyzn i 49% kobiet.*

W ciągu ostatnich pięciu lat z rakiem w Polsce
zmagało się ponad półtora miliona osób1.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała
otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą,
która nieleczona prowadzi do rozwoju chorób
układu krążenia, cukrzycy typu 2, zespołu
metabolicznego, zaburzeń hormonalnych,
a także zwiększa ryzyko zachorowań
na niektóre nowotwory.

Każdego roku diagnozuje się raka u ponad 150 tys.
Polaków2.
W ciągu trzech ostatnich dekad zachorowalność na
nowotwory w Polsce wzrosła dwukrotnie3.
Obecnie rak jest drugą – po chorobach układu
krążenia – najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce.
Prawdopodobnie niedługo znajdzie się na miejscu
pierwszym4.

Pomóż swoim pracownikom w walce z otyłością
i zorganizuj dla nich Strefę PZU Dieta pod kontrolą.

Możesz zmniejszyć negatywne skutki zachorowania
na choroby nowotworowe. Zorganizuj swoim pracownikom
badania i specjalistyczne konsultacje, które pomogą
zdiagnozować chorobę we wczesnym jej stadium.

Oferta (8 godzin)

Źródła:
1. Polskie Towarzystwo Onkologiczne, 2016
2. Krajowy Rejestr Nowotworów, GUS
3. Krajowy Rejestr Nowotworów
4. Raport GUS „Zachorowalność i umieralność na choroby
układu krążenia a sytuacja demograﬁczna Polski”, 2016
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Pakiet
I

Oferta (8 godzin)

USG sutka (kobiety i mężczyźni)

Konsultacja dietetyka

USG jamy brzusznej (kobiety i mężczyźni)

Badanie analiza składu ciała

USG prostaty przez jamę brzuszną (mężczyźni)
USG tarczycy (kobiety i mężczyźni)

Pakiet
I

Warsztaty edukacyjne na temat
zasad zdrowego żywienia
*Źródło: Rynek Zdrowia 2017
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PZU Płuca pod kontrolą
Przewlekłe choroby płuc
to jedno z największych
wyzwań zdrowotnych
w Polsce.

Jak to działa?

Na przewlekłe choroby płuc cierpi ponad
6 mln Polaków, co roku z ich powodu umiera
ok. 40 tys. osób. Liczby te będą stale rosły
ze względu na zanieczyszczenie powietrza
i nałóg palenia.
Możesz wspomóc swoich pracowników w walce
z nałogiem i zorganizować dla nich Strefę PZU Płuca
pod kontrolą.

Kontaktujesz się z nami pod adresem
proﬁlaktyka@pzu.pl i wskazujesz czego potrzebują
Twoi pracownicy.
W ciągu kilku dni otrzymujesz ofertę.

Oferta (8 godzin)

Pakiet
I

Dostarczamy niezbędne materiały do komunikacji akcji.

Konsultacja z pulmonologiem

Przed rozpoczęciem akcji przygotowujemy miejsce
pracy oraz organizujemy zapisy.

Badania pirometryczne

Przeprowadzamy akcję zgodnie
z ustalonym zakresem.

Warsztaty edukacyjne w zakresie szkodliwości
palenia tytoniu
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Po uzgodnieniu zakresu strefy zdrowia ustalamy
termin akcji i podpisujemy umowę. Wyznaczasz
osobę z Twojej ﬁrmy odpowiedzialną za kontakt
z nami w kwestiach orgnizacyjnych.

*Źródło: Medonet 2016

Po akcji przesyłamy raport ilościowy zrealizowanych
usług medycznych wraz ze zdjęciami.
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profilaktyka@pzu.pl

