10΄

για την Υγεία των Εργαζομένων σας

Ιατρικές υπηρεσίες στην εργασία

Μειώστε τους κινδύνους Υγείας των
Eργαζομένων σας με το

Employee Health Management
Η κρισιμότητα των προληπτικών εξετάσεων στον χώρο της εργασίας
Η Υγεία έχει τεράστια επίδραση στην ποιότητα ζωής και
την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σας, το
εργασιακό κόστος και την απόδοση της εταιρείας συνολικά.
Στην τρέχουσα απαιτητική περιόδο τα προβλήματα υγείας
αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση
της εταιρικής δυναμικής και της οργανωσιακής κουλτούρας.
Προφυλάξτε τους εργαζόμενους και την εταιρεία σας από
τους κινδύνους αυτούς με το νέο πρόγραμμα που
δημιούργησε η ΑΝΑΔΕΙΞΗ πρωτοπόρος εταιρεία σε θέματα
διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε συνεργασία με την
AIDPLUSCARE εταιρεία παροχής δυναμικών προγραμμάτων
υγείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
Το πρόγραμμα Εmployee Health Management
δημιουργήθηκε με γνώμονα την ολική υποστήριξη των
εργαζομένων και της εταιρείας με σημαντικές παρεμβάσεις:

Παρουσίαση σωστής υποστήριξης Υγείας

Μετρήσεις – Δείκτες Υγείας

Corporate Wellness Programs

Tα Corporate Wellness Programs αφορούν τη διαχείριση
της υγείας των εργαζομένων με προσωπική καθοδήγηση
και υποστήριξη για θέματα όπως το κάπνισμα, το βάρος,
την διατροφή, την φυσική κατάσταση, την συμμόρφωση
στην θεραπεία.

Σημαντικά οφέλη
για την εταιρεία σας

Μεθοδολογία
Η υπηρεσία αφορά την επιτόπου λήψη αποτελεσμάτων των εξετάσεων του κάθε
εργαζόμενου ώστε να λάβει έγκαιρα τις απαραίτητες οδηγίες προστασίας της υγείας
του, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του, την εργασία του και την
οικογένεια του. Μπορεί να εφαρμοστεί στα κατά τόπους καταστήματα και σε
αίθουσες τις εταιρείας σας, σε όλη την Ελλάδα. Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές της
μέσης κατάστασης κάθε εργαζόμενου και είναι χρήσιμες στην πρόληψη σοβαρών
ασθενειών και κινδύνων διαταραχών της υγείας. Τα αποτελέσματα συλλέγονται είτε
επώνυμα είτε ανώνυμα και δίδονται μόνον στον εργαζόμενο, μαζί με πληροφοριακό
έντυπο προστασίας της υγείας του. Η εταιρεία λαμβάνει ανώνυμα στατιστικά για την
υγεία των εργαζομένων της για τη δική της ενημέρωση και για την επιλογή
περαιτέρω παρεμφερών δράσεων όπως τα Corporate Wellness Programs και τα
σεμινάρια εκπαίδευσης Stress Management, Corporate Responsibility for Stress
Management, 360° Management, Crisis Management.
Παρουσίαση - Ομιλία 45΄
- Σύγχρονο μοντέλο διατροφής για εργαζόμενους
- Παρακίνηση και οδηγίες για σωματική άσκηση
- Σημασία των προληπτικών εξετάσεων
- Σημασία της συμμόρφωσης στην θεραπεία
Μετρήσεις 10΄ ανά εργαζόμενο
- Σωματικού βάρους - ύψους και υπολογισμός Δ.Μ.Σ. - Δείκτης Μάζας Σώματος
- Αρτηριακή πίεση - έλεγχος για πιθανή υπέρταση
- Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ΗbA1c) - έλεγχος για ζαχαρώδη διαβήτη
- Λιπιδαιμικό προφίλ - έλεγχος για πιθανή υπερλιπιδαιμία
Corporate Wellness Programs
- Διαχείριση σωματικού βάρους
- Μείωση χοληστερίνης
- Διαχείριση σωματικής κατάστασης
- Μείωση καπνίσματος

Η πρόληψη και η διάγνωση είναι κρίσιμοι
παράγοντες για την προστασία της υγείας. Με την
επιλογή σας να προσφέρετε την πρωτοποριακή
υπηρεσία στους εργαζόμενους σας, αποδεικνύετε
ενδιαφέρον, διαμορφώνετε ανθρωποκεντρική
εταιρική κουλτούρα, επιβεβαιώνετε στην πράξη την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εξοικονομείτε πολύτιμους
εταιρικούς πόρους σε περιπτώσεις ολιγοήμερων ή
πολύμηνων απουσιών λόγω προβλημάτων υγείας.

Πολλά θέματα υγείας δημιουργούν προβλήματα
επικοινωνίας μέσα στην εταιρεία, όπως μειωμένη
κοινωνικοποίηση, αποφυγή δραστηριοτήτων, κακή
εξυπηρέτηση πελατών, ευερεθιστότητα, ατυχήματα,
αδυναμία προσαρμογής, αντίσταση στις αλλαγές και
τις τρέχουσες απαιτήσεις, μειωμένη σωματική και
νοητική ικανότητα, αύξηση του στρες.
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Οι μετρήσεις και η κρισιμότητα τους
Οι επιλεγμένες μετρήσεις του Εmployee Health Management δίνουν την εικόνα υγείας του κάθε εργαζόμενου ο οποίος έχει την ευκαιρία να αποταθεί
εγκαίρως στη κατάλληλη ιατρική υποστήριξη και θεραπεία, ώστε να επιτύχει τις φυσιολογικές τιμές των μετρήσεων και να αποφύγει σοβαρά
προβλήματα υγείας όπως καρδιαγγειακά επεισόδια, διαβήτη, φλεβική ανεπάρκεια, προβλήματα στις αρτηρίες, τα νεφρά και τα μάτια κ.ά.
Παρουσίαση
σωστής υποστήριξης Υγείας

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ εταιρεία συμβούλων Ανθρώπινου Δυναμικού έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα.
Η ακτίνα δράσης παροχής των υπηρεσιών της περιλαμβάνει την Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκανικές χώρες.
Όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία από πολυεθνικές
και ελληνικές εταιρείες και εξαιρετικές σπουδές στο Ανθρώπινο Δυναμικό, το Μάρκετινγκ, τις Οικονομικές
Επιστήμες και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Οι τομείς δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε εταιρείες όσο και σε
εργαζόμενους: Οργάνωση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πωλήσεις, Δημόσιες Σχέσεις
και Εταιρική Προβολή, Μάρκετινγκ και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ δημιουργεί διαρκώς καινοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες και συνεργάζεται με κορυφαίες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
www.anadeixi.gr

Σημαντικά οφέλη
για τους εργαζόμενους
Αποκτούν μια άμεση και επιστημονική εικόνα της
σημερινής κατάστασης της υγείας τους ώστε να
διαχειριστούν καλύτερα τις ανάγκες που μπορεί να
προκύψουν, εξοικονομούν χρόνο που σπάνια έχουν
στη διάθεσή τους λόγω προσωπικών και
επαγγελματικών υποχρεώσεων, εξοικονομούν
χρήματα από τη διεξαγωγή αντίστοιχων εξετάσεων
με προσωπικό κόστος, ενισχύοντας το εισόδημα τους.

Μετρήσεις – Δείκτες Υγείας
H AidPlusCare είναι εταιρεία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων υγείας και συμμόρφωσης ασθενών
με χρόνιες παθήσεις.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διεξαγωγή αντίστοιχων υπηρεσιών και συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες
όπως Novo Nordisk, Leo, Janssen, Bayer Diagnostics, Genesis, Vianex, Bayer Pharmaceuticals, Menarini
Diagnostics και με Επιστημονικές εταιρείες όπως η ΕΜΠΑΚΑΝ και Ε.Ε.Ε.Ε.Π, Ελληνική Ενδοκρινολογική
Εταιρεία, Ελληνικό Κολλέγιο Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Ινστιτούτο Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης για
τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα.
www.aidpluscare.com

Corporate Wellness Programs
Αθήνα
Α. Διάκου 21,
152 35
ΤΗΛ. 2313033123
athens@anadeixi.gr

Θεσσαλονίκη
Ν.Μάντζαρου 16,
546 27
ΤΗΛ. 2310253713
info@anadeixi.gr

Η έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση σε θέματα υγείας,
μπορεί να σώσει ζωές. Η επιλογή του πρωτοποριακού
προγράμματος, συμβάλλει έμμεσα στην παρακίνηση
και δέσμευση των εργαζομένων στην εταιρεία σας.

