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Edukační program na pomoc
zvýšení nebo udržení kvality života
po 40 roku věku

PROGRAM PREVENCE
pro ZAMĚSTNAVATELE
Stručná příručka pro zaměstnavatele,
kteří mají zájem o nastavení
komplexního programu péče
o zdraví zaměstnanců.

V prvé řadě je potřeba provést důkladný
audit stávajících programů péče o zdraví
zaměstnanců, jejichž nedílnou součástí
je prevence v různých oblastech
lidského zdraví.
Na základě výsledků auditu, zkoumání
firemní kultury a faktorů, zmíněných na
dalších stranách, lze vypracovat návrh
opatření, která podpoří systém prevence
a predevším sníží zdravotní obtíže
zaměstnanců. Tím se pochopitelně sníží
počet pracovních neschopností a s tím
spojených finančních nákladů.

Důležité faktory:
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
O ZAMĚSTNANCÍCH
věk
pohlaví
ukončené vzdělání
národnost
rodinný stav
a další

Z nejrůznějších případů víme, že kvalitní
péče o zdraví zaměstnanců též silně
přispívá k vyšší loajálnosti zaměstnanců,
a tím i nižší fluktuaci.
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TYPY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ
administrativní pracovník
manažer
dělník
účetní
řidič
konstruktér
prodavačka
programátor
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PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
kancelář
obchod
sklad
stavba
zdravotní či sociální zařízení
továrna
jiné
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Při samotném auditním šetření se
zaměříme na definici rizik v daném
pracovním prostředí, ale též preventivním
a životním návykům zaměstnanců.
Tyto se ve velké míře dají ovlivnit
vzděláváním a informovaností.

Naprostou většinu zmíněných rizik může
zaměstnavatel ovlivnit a v nejlepším
případě eliminovat.
Jedním z nejdůležitějších úkolů zaměstnavatele je dostatečná informovanost
zaměstnanců o důležitosti a možnostech
prevence a správných návycích.

V široké míře jsou to především rizika
v této oblasti:
stres
nedostatek pohybu
ergonomie při pracovní činnosti
výživa
kouření
nadváha
nedostatek informací o následcích
nevhodných návyků
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Uveďme si nyní různé možnosti
preventivních opatření.
Je ovšem nutné vzít v úvahu specifika
jednotlivých firem a prostředí. Proto
doporučujeme stavět program prevence
na míru.

Zaměstnavatel, který se rozhodne měnit
systém prevence, by k tomu měl přistupovat celistvě a rozhodně zapojit do
změny všechny úrovně zaměstnanců.
Jen tak docílí toho, že se opatření nestanou pouze psaným nařízením, ale
zaměstnanci tím budou opravdu žít,
přijmou osobní zodpovědnost za své
zdraví a budou v tom vidět smysl.
Velkým přínosem mohou být zaměstnanecké dotazníky, ve kterých lidé mohou
sdílet nápady a názory na to, jak vytvořit
příjemné pracovní prostředí.
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JE TEDY VHODNÉ:
Vytvořit systematický, efektivní
a smyslupný proces ochrany zdraví
zaměstnanců a prevence.
Proškolit vedoucí zaměstnanců tak,
aby bylo zdraví a prevence vždy na
prvním místě.
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Organizovat pravidelná školení
v oblasti zdraví a prevence.
Nastavit otevřený vztah mezi
závodním lékařem a zaměstnanci.
V nejlepším případě otevřít zdravotnícké zařízení přímo na pracovišti tak,
aby se zaměstnanci mohli osobně
obrátit na lékaře s otázkami.
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Nastavit systém ergonomie při
pracovní činnosti (např. ergonomie
práce u počítače – tady jsou velké
možnosti preventivních opatření
jako správných pozic sezení
u počítače, potřebné pomůcky).
Nastavit systém komunikace v případě
zjištění rizik na všech úrovních
společnosti.
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Organizovat pravidelné preventivní
lékařské prohlídky v různých
oblastech zdraví:
- oční prohlídky
- prevence rakoviny
- cukrovky
- vyšetření cholesterol
- kardiovaskulární onemocnění
- kožní vyšetření
- prohlídka po návratu z mateřské
dovolené
- a další
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V rámci benefitního programu zavést
možnost nestandardních preventivních
lékařských prohlídek, které nejsou
hrazené zdravotní pojišťovnou, ale
přitom mohou předcházet vážným
zdravotním potížím (diagnostická
koronarografie, genetické vyšetření,
biometrie).

Jedním z hlavních nástrojů, jak docílit
angažovanosti zaměstnanců v oblasti
prevence, je osvěta.
Proto je vhodné využít nejrůznější
formy komunikace ke vzdělávání
zaměstnanců v oblasti prevence,
jako jsou:
- kampaně
- workshopy
- přednášky, kvízy
- individuální konzultace s odborníky
- týden zdraví
- tisk propagačních letáků
- pravidelné emaily s tipy na zdravý
životní styl
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V poslední době se velmi osvědčily tzv.
zážitkové formy přednášek o prevenci,
kdy je účastník vtažen do tématu na
vlastní kůži a většinou celou akcí provází
člověk, který nemocí či úrazem prošel
sám (ErgoAktiv, PrsaKoule, STK chlapi
a mnoho dalších).

Uveďme si nyní příklady nástrojů,
které může zaměstnavatel využít
jako reakci na konkrétní rizika:
Nedostatek pohybu:
- Nabídnout nejrůznější druhy cvičení
v rámci zaměstnání – yoga, pilates,
cvičení na gym balls.
- Organizovat krátké a pravidelné
protahovací cvičení přímo na
pracovišti s profesionálními cvičiteli
a fyzioterapeuty.
- Organizace maratonu pro zaměstnance a jiných soutěží podporujích
dostatek pohybu jako např.
krokovací soutěž s pedometry.
Poznámky
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Stres:
- Zajistit nepřetržitou možnost
profesionálních konzultací pro
zaměstnance a jejich rodiny
(psychologická a psychiatrická poradna)
Poznámky

- Organizovat přednášky a workshopy
na téma osobního rozvoje, práce
v týmu, efektivní komunikace, řešení
konfliktů na pracovišti, sebepoznání
a sebevědomí a mnoho dalších,
podporujících spokojenost člověka
se sebou sama
Poznámky

- Organizovat přednášky na téma
sladění pracovního a rodinného
života, vyrovnání se se ztrátou
blízkého člověka atd.
Poznámky

- V rámci možností pracovní aktivity
nabídnout různé dostupné formy
relaxace a odpočinku na pracovišti
jako např. odpočinkové místnosti,
masáže, relaxační cvičení, knižní
koutky atd.
Poznámky
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- Zapojit zaměstnance do
dobročinných akcí a společenské
zodpovědnosti
Poznámky

Výživa:
- Organizace osobních konzultací pro
zaměstnance s výživovým poradcem,
který může nastavit individuální
stravovací plán, včetně pravidelného
biometrického měření jako příslušná
motivace
- Organizace dnů zdravé výživy

- Organizovat kulturní akce, kurzy
malování, výstavy děl zaměstnanců
Poznámky

- Zajištění čerstvého ovoce
na pracovišti
- Zajištění zdravé výživy ve firemním
či přilehlém stravovacím zařízení
Poznámky
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Kouření:
- Zajistit zákaz kouření na celém
pracovišti
- Organizovat kampaně proti kouření
Poznámky

Jak už bylo výše zmíněno, všechny
jmenované aktivity je ovšem nutné
důkladně promyslet na základě
individuálních rizik,
demografie zaměstnanců,
typu pracovních činností, atd.

Velkou oporu při hledání možností
prevence může poskytnout Státní
zdravotní ústav a nebo různé neziskové
organizace, jako např.
Studujte.cz.
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Na začátek si zaměstnavatel může
zodpovědět pár otázek, které mu
pomohou definovat potřeby a nutnost
zaměření v programu péče o zdraví
zaměstnanců:

Typ pracovních činností:
- administrativní pracovník, manažer,
dělník, účetní, řidič, konstruktér,
prodavačka, programátor či jiné
Poznámky

Demografie zaměstnanců
- věk, pohlaví, ukončené vzdělání,
národnost, rodinný stav, zaměstnanci
s handicapem
Poznámky
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Pracovní prostředí:
- kancelář, obchod, sklad, stavba,
zdravotní či sociální zařízení, továrna
a jiné

Rizika při pracovní činnosti:
- úraz, stres, dlouhodobá fyzická zátěž,
dlouhodobé vystavení se nevhodným
látkám či prostředí, málo pohybu

Poznámky

Poznámky

Definujte pracovní zátěž:
Poznámky
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Firemní kultura zdraví:
- Jak je program zdraví a prevence
vnímán zaměstnanci na všech
úrovních? Považují to za povinnost
nebo se s ním ztotožňují?
- Jakým způsobem se sami angažují
v aktivitách?
Poznámky

Program zdraví a prevence:
- Jaké aktivity vaše společnost podniká
v této oblasti?
- Má k dispozici firemního lékaře,
specialisty jako např. fyzioterapeuty,
cvičitele a jiné?
- Poskytuje možnost preventivních
prohlídek na základě zjištěných rizik?
- Jakým způsobem pomáhá společnost
v rovnováze mezi rodinným
a pracovním životem?
- Podporuje pohybové aktivity?
Poznámky
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Jedna z ukázek obsahu programu
prevence zdraví hrazeného
z benefitního programu:
Program prevence zdraví zaměstnanců
- kardiovaskulární systém
1. Zpracování “Úvodní auditní zprávy
pro zaměstnavatele a zaměstnance”
2. Odborná vyšetření

6. Ovlivnění rizikových faktorů – kouření,
nadváha – obezita
7. Identifikace a zvládání stresových
faktorů
8. Zpracování “Závěrečné auditní zprávy
pro zaměstnavatele a zaměstnance”
9. Publicita výstupu programu – interně
popřípadě veřejně

3. Zpracování výsledků odborných
vyšetření a nastavení aktivit prevence:
4. Zdravá výživa – nabídka zdravých
potravin
5. Zvýšení tělesné aktivity s pozitivním
vlivem na kardiovaskulární systém
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Informace o zpracování
a mo vaci této brožury
se dočtete na
www.studujte.cz/prevence-zdravi
a na www.studujte.cz

Realizaci projektu
podporuje Nadace ČEZ.
www.nadacecez.cz
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