
TEAM GESUNDHEIT  

Management Strategic al Sănătății 

Team Gesundheit, o companie a fondurilor de 

asigurare a sănătății BKK Bundesverband și BKK 

Landesverbände, operează în domeniul consultanței 

adresate companiilor pe teme de sănătate. 

 

Din Essen, Berlin, Frankfurt, Hanovra și Munich, 

oferim la nivel național soluții adaptate problemelor 

dumneavoastră de sănătate.  

 

De peste 10 ani, am realizat cu succes evaluări și 

proiecte în peste 250 de companii. 



Eficienta si 

Proximitate  

fata de  

clienti 

   Cel de-al treilea cel mai mare 
asigurator de sanatate  
 

   Peste 14 mil. persoane asigurate  
 

   Aprox. 180 BKK‘s 
 

   Sediul in Essen/Germania 
 

   Nucleul afacerii/activitatii:  
  Managementul ingrijirii sanatatii 
 

   www.bkk.de 

Despre BKK 



§ 20 Prevention … 

(1) Die Krankenkasse soll Leistungen zur primären Prävention 

vorsehen. Leistungen zur Primärprävention sollen den allgemeinen 

Gesundheitszustand verbessern und insbesondere einen Beitrag zur 

Verminderung sozial bedingter Ungleichheit von Gesundheitschancen 

erbringen. … 

(2) Die Krankenkassen können den Arbeitsschutz ergänzende 

Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung durchführen. 

Die Krankenkassen arbeiten bei der Verhütung arbeitsbedingter 

Gesundheitsgefahren mit den Trägern der gesetzlichen 

Unfallversicherung zusammen … 

(3)  ... (Budget) 

Social code V 
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BKK 2008 BKK 2009 GKV 2009 

Setting 

BGF 

Individual 

Euro 

Finantare  

Finantare per asigurat (persoana asigurata) 

81.809.446 € 

In 2010, apr. 8 Mil. pentru 

Promovarea Sanatatii la 

Locul de Munca  

Locatie  
 
 
BGF  
 
 
Individual  



Situatie 



 Reducerea cheltuielilor de personal  

  Modificarea cerintelor legate de muncitori/lucratori 

  Cerinte din partea muncitorilor/lucratorilor 

 Starea de sanatate si povara starii de sanatate, cresterea 

numarului de probleme psihosociale (prin deradere) si a bolilor 

mintale  

 Structurarea muncitorilor/lucratorilor per grupe de varsta 

(modificari demografice) 

 Parametri statutari 

Necesitatea Managementului 

Resurselor Umane de a actiona  



“Sanatatea este starea de completa 

bunastare fizica, mentala si sociala si nu 

numai lipsa bolii” 

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii:  

Definitia “Sanatatii” 



Definitia “Sanatatii” 

“Sensul sanatatii este inteles tocmai prin boala.” 

Georg Christoph Lichtenberg 

 

“O persoana sanatoasa este una ce nu a fost inca examinata  

sau cel putin nu suficient de bine.” 

Sursa necunoscuta 

 

“Sanatatea este suma tuturor bolilor pe care nu le are un om.” 

Gerhardt Uhlenbruck 

 

“Sanatatea este ceea ce oamenii beau pana ce cad morti.” 

Sursa necunoscuta 

 

"In prima jumatate a vietii, ne sacrificam sanatatea pentru a obtine bani;  

in a doua jumatate, ne sacrificam banii pentru a ne recastiga sanatatea.  

Si, intre timp, se fac nevazute si sanatatea, si viata." 

Voltaire 



Managementul Sănătății  

Dezvoltarea Personala 
Dezvoltarea Personalului 

și  

Dezvoltare Organizațională 
Cultură Corporatistă  Promovarea sănătății 

Sănătate și Siguranță 

Ocupațională  

Îmbătrânirea forței de muncă  

Echilibru Muncă-Viața personală 

Diverstate  

Proiectarea activității  

Stresul 

Autoritatea  

Participare la 

beneficiu/câștig  

Securitatea forței de muncă 

Participarea personalului  

Nutriția  

Exercițiul fizic 

Companie fără alcool 

Protejarea nefumătorilor  

Suport pentru /anti-dependență 

Ergonomie 



Programul BKK 



 Raport asupra starii de sanatate 

  Analize ale  

   Locului de Munca 

  Examinari & Verificari 

   ale Starii de Sanatate  

  Sondare/chestionare  

    Muncitor & Expert 

 Cerc de Sanatate  Workshop privind Strategia  

 Supra-Verificare/ 

   Dubla-verificare 

 Program pentru Locul de Munca 
 Programe pentru tinerii lucratori/muncitori 

 Conducerea personalului 

 Managementul stresului 

 Consultanta in domeniul Sanatatii 

 Sondarea/Chestionarea 

   Muncitorilor 

 CIP & Asigurarea Calitatii 

 Companie  

Sanatoasa 

 
 Grup de Lucru  

   pentru Sanatate 

 Stabilirea obiectivelor 

 Analiza Caracteristicilor Corporatiei 

Managementul Sanatatii  

ca Proces 

 Locatie pentru Fitness 



Raport asupra  

starii de sanatate  

realizat de BKK  

pentru companii  

si intreprinderi 



 Raportul asupra Starii de Sanatate exista cu adevarat 

(vezi raportul real de la Carsten) 

 Punctele tari ale Raportului de Sanatate:  

- analiza interna asupra zilelor de concediu medical ale 

companiei  

- comparatie cu bransa  

- comparatie cu nivelul national  

- comparatie cu alte companii 

 



 

Incapacitatea de muncă - comparație externă 

Zile de incapacitate de muncă per angajat           Cazuri de incapacitate de muncă per angajat  

            Germania                                   Branșă: construcții de mașini             Model SRL 

 
Zile de incapacitate de muncă     Cazuri de incapacitate de muncă 



Grupe importante de boli  

comparație internă 

Zile de incapacitate de muncă Cazuri de incapacitate de muncă 

Zile inc. = 11.312  Cazuri inc. = 972 

Altele 
Altele 

Accidente 

de muncă 

Aparat 

respirator 

Răniri       

Mușchi/ 

schelet 

Mușchi/ 

schelet 

Răniri       

Aparat 

respirator 

Accidente 

de muncă 

Piele 3% 

Simptome 1% 

 

Boli psihice 

10% 

Piele 3% 

Simptome 2% 

 

Boli psihice 3% 

Digestie 5% 

    Circulație 4% 

                     Nervi/simțuri 2% 

Digestie 14% 

                           Circulație 4% 

                                       Nervi/simțuri 3% 



Grupe importante de boli  

Zile de incapacitate de muncă în comparație cu branșa 

Model SRL 

Zile de incap. = 

11.312 

Branșă: construcții de mașini 

 Zile de incap. = 3.520.208 

Mușchi/schelet 32% 

Aparat respirator 

13% 

Aparat digestiv 5% 

Aparat circulator 4 

Nervi/simțuri 2% 

Răniri 7% 

Accidente de muncă 

10% 

Piele 3% 

Simptome 1% 

Îmbolnăviri psihice 

10% 

Altele 12% 

Mușchi/schelet 28% 

Aparat respirator 

17% 

Aparat digestiv 7% 

Aparat circulator 

6% 

Nervi/simțuri 4%% 

Răniri 11% 

Accidente de muncă 

6% 

Simptome 3% 

Îmbolnăviri psihice 

5% 

Altele 13% 



Grupe importante de boli  

Cazuri incapacitate de muncă comparativ cu branșa 

Branșă: construcții de mașini 

 Cazuri incapacitate 

de muncă = 972 

Model SRL 

 Cazuri incapacitate de  

muncă = 154.796 

Mușchi/schelet 21% 

Aparat respirator 

24% 

Aparat digestiv 14% 

Aparat circulator 

4% 

Nervi/simțuri 3% 

Răniri 6% 

Accidente de muncă 

5% 

Piele 3% 

Simptome 2% 

Îmbolnăviri psihice 

3% 

Altele 15% 

Mușchi/schelet 20% 

Aparat respirator 

29% 

Aparat digestiv 12% 

Aparat circulator 

3% 

Nervi/simțuri 4% 

Răniri 8% 

Accidente de muncă 

4% 

Simptome 4% 

Îmbolnăviri psihice 

2% 

Altele 14% 



Indicatori importanți ai îmbolnăvirilor  

Volumul incapacității de muncă pe termen scurt și pe termen lung este 

reprezentată în intervale de 5%. Este indicată valoarea superioară a 

intervalului.  

Cotă incapacitate de muncă 

 

Cotă persoane cu îmbolnăviri 

repetate 

Cotă persoane cu îmbolnăviri 

de lungă durată 

 

Cotă persoane cu îmbolnăviri 

de lungă durată 

Volum incapacitate de muncă 

pe termen lung 

Volum incapacitate de muncă 

pe termen scurt 

 



Grupe de diagnostic  

Zile de incapacitate de muncă (per 100) și cazuri –  

Perspectiva interna  

Zile de incap. Cazuri incapacitate de muncă 

Mușchi/schelet  

Aparat respirator  

 

Aparat digestiv 

Aparat circulator  

Nervi/simțuri 

Îmbolnăviri psihice  

 

Simptome  

Piele 

Accidente de muncă  

 

Răniri 



461,1

188

76,3

55,6

34,2

146,4

21,5

44,3

139,8

103,9
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Grupe importante de boli  

Zile de incapacitate de muncă (per 100) –  

In comparatie cu Bransa 

Zile de incapacitate de munca  

Mușchi/schelet  

Aparat respirator  

Aparat digestiv 

Aparat circulator  

Nervi/simțuri 

Îmbolnăviri psihice  

Simptome  

Piele 

Accidente de muncă  

Răniri 



25,4

29,9

16,8

5,5

3,7

3,7

2,9

3,4

6,1

7,4

19,3

30,2

14,8

5,6

3,5

3,5

3,4

3,2
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Grupe importante de boli  

Cazuri de incapacitate de muncă (per 100) –  

In comparatie cu Bransa 

Cazuri de incapacitate de munca  

Mușchi/schelet  

Aparat respirator  

Aparat digestiv 

Aparat circulator  

Nervi/simțuri 

Îmbolnăviri psihice  

Simptome  

Piele 

Accidente de muncă  

Răniri 



Cota incapacității de muncă și a persoanelor cu 

 îmbolnăviri repetate per grupe de diagnostic 

Cotă incapacitate de muncă Cotă persoane cu îmbolnăviri repetate 

Mușchi/schelet  

Aparat respirator  

 

Aparat digestiv 

Aparat circulator  

Nervi/simțuri 

Îmbolnăviri psihice  

 

Simptome  

Piele 

Accidente de muncă  

 

Răniri 



Volumul incapacității de muncă pe termen lung și 

pe termen scurt, per grupe de diagnostic 

Volum incapacitate de muncă  

pe termen lung 

Volum incapacitate de muncă  

pe termen scurt 

n<5 

n<5 

Calcule pe bază de intervale de 5% 

n<5: Această valoare nu poate fi menționată din rațiuni ce țin de protecția datelor.  

Mușchi/schelet  

Aparat respirator  

 

Aparat digestiv 

Aparat circulator  

Nervi/simțuri 

Îmbolnăviri psihice  

 

Simptome  

Piele 

Accidente de muncă  

 

Răniri 



Cotă bolnavi pe termen lung Cotă bolnavi pe termen scurt 

Cota bolnavi pe termen lung și pe termen scurt 

pe grupe de diagnostic 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5: Cazuri incapacitate de muncă; această valoare nu poate fi menționată din 

rațiuni ce țin de protecția datelor.  

Mușchi/schelet  

Aparat respirator  

 

Aparat digestiv 

Aparat circulator  

Nervi/simțuri 

Îmbolnăviri psihice  

 

Simptome  

Piele 

Accidente de muncă  

 

Răniri 



Incapacitatea de muncă pe sexe  

– in comparatie cu bransa  

Zile de incapacitate de muncă pe angajat                   Cazuri de incapacitate de muncă pe angajat  

Model SRL                                                   Bărbați                                         Femei  

Zile de incapacitate de muncă     Cazuri de incapacitate de muncă         

Bransa: Constructii de Masini  



Incapacitatea de muncă în funcție de vârstă  

– comparatie cu bransa  

Zile de incap. per 100 Cazuri incapacitate de muncă per 100 

Zile inc.2009 

Zile inc.2008 

Cazuri inc.2009   Bransa: Constructii 

Cazuri inc.2008   de Masini 

Model SRL 

 

 

Până la 24 ani (PJ =82) 

 

25-29 ani (PJ=46) 

 

30-34 ani (PJ=56) 

35-39 ani (PJ=91) 

 

40-44 ani (PJ=113) 

 

45-49 ani (PJ=129) 

50-54 ani (PJ=113) 

 

55-59 ani (PJ=117) 

Peste 60 ani (PJ=36) 

 

PJ = persoana / ani = 

numar de zile insumate in 

ani cu care angajatii sunt 

inregistrati la asigurari si in 

companie  

 



Zile de incapacitate  

în funcție de vârstă și de grupe de diagnostic 

Zile de incap. per 100 

Mușchi/schelet 

 

Ap. digestiv 

Ap. respirator 

 

Accidente de muncă 
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Cota incapacității de muncă și  

Cota persoanelor cu imbolnăviri repetate  

in functie de unitatea de evaluare 

Cotă inc. muncă Cotă pers. îmbolnăviri repetate 

Model SRL 

 

 

Departament A 

Departament B 

 

Departament C 

Departament D 

 

Departament E 

Departament F 

 

Departament G 

Departament H 

 

Departament I 

Departament J 

 

Departament K 

Altele 

 



Volum incap. pe termen lung Volum incap. pe termen scurt 

Calcule pe baza intervalelor de 5% 

n<5: Cazuri incapacitate de muncă  Această valoare nu poate fi menționată din rațiuni ce țin de protecția datelor.  

n<5 

n<5 

Volumul incapacității de muncă pe termen lung și  

pe termen scurt în funcție de unitatea de evaluare 

 

Model SRL 

 

 

Departament A 

Departament B 

 

Departament C 

Departament D 

Departament E 

 

Departament F 

Departament G 

Departament H 

 

Departament I 

Departament J 

 

Departament K 

Altele 

 



n<5: Cazuri incapacitate de muncă. Această valoare nu poate fi menționată din rațiuni ce țin 

de protecția datelor.  

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

n<5 

Cotă persoane cu îmbolnăviri pe termen lung Cotă persoane cu îmbolnăviri pe termen scurt 

Cota persoanelor cu îmbolnăviri pe termen lung 

și pe termen scurt în funcție de unități de evaluare 

Model SRL 

 

 

Departament A 

Departament B 

 

Departament C 

Departament D 

 

Departament E 

Departament F 

Departament G 

Departament H 

 

Departament I 

Departament J 

 

Departament K 

Altele 

 



Zile de incapacitate Cazuri incapacitate de muncă 

Abatere de la media pe întreprindere a numarului de  

zile de incapacitate și cazuri incapacitate de muncă 

Standardizate per varsta si sex  

Model SRL 

 

 

Departament A 

Departament B 

 

Departament C 

Departament D 

 

Departament E 

Departament F 

 

Departament G 

Departament H 

 

Departament I 

Departament J 

 

Departament K 

Altele 

 



 

Departament A (PJ = 59,42) 

Valori standardizate Valori absolute (755 Zile de incap.) 

Zile de incapacitate Abatere de la medie a numarului  

de zile de incapacitate (-18%) 

Mușchi/schelet 49% 

Aparat respirator 

10% 

Aparat digestiv 9% 

Piele 6% 

Altele 26% 

    Mușchi/schelet    Aparat respirator       Aparat digestiv           Piele 



Valori absolute (1.025 Zile de incap.) 

Zile de incapacitate Abatere zile de incap. 

față de medie (+27%) 

Valori standardizate  

 

Departament B (PJ = 53,58) 

Mușchi/schelet 14% 

Aparat respirator 

6% 

Aparat digestiv 2% 

Accidente de muncă 

42% 

Răniri 21% 

Altele 15% 
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Exemple de 

Proiecte de PSLM 



Exemplul 1 –  

Proiect pentru 

durerile de spate  



Etapele Procesuale ale unui Proiect de  
Prevenire a Durerilor de Spate  

Analiza Eficientei 

Control al Proiectului 

Analiza 

Interventie (organizational) 

Implementare 

Evaluare 

Grup de Lucru pentru Sanatate  
(Factorii de Decizie ai Corporatiei) 

Raport de Sanatate/Analiza Absenteism  

Sondaj in randul Muncitorilor/Lucratorilor  

Analiza Situatiei Muncii  

Implementarea Imbunatatirilor Sugerate 

Input 

Prezentare si Decizie asupra Implementarii 

Misiune 

Interventie (individual)  Program la Locul de Munca: “Coloana Vertebrala” 

a
p

ro
x
. 3

 lu
n

i 

Lansare  Ziua Actiunii pentru Sanatate  



Exemplul 2 – 

Programe pentru 

Incepatori  



Bloc 4: Nutritia/Alimentatia  
-Nutritia/Alimentatia si capacitatea de munca 

-Verificarea nutritiei/alimentatiei   

-Consecintele unei alimentatii incorecte  

-Sfaturi pentru o alimentatie corecta la locul de munca – dar care sa produca placere  

Bloc 1: Munca si Sanatate: 
-Reflectii asupra propriei notiuni privind sanatatea 

-Relatia dintre munca si sanatate si greutatile de la locul de munca 

-Factori de influenta ai sanatatii  

-Dezvoltarea de idei pentru rezolvarea de probleme, in vederea promovarii sanatatii  

Bloc 2: Ergonomica Miscarii si Comportamentala la Locul de Munca  
-Cunostinte fiziologice si ergonomice de baza 

-Consultanta pe teme de Ergonomie: implementare la nivel individual, la locul de munca  

 (ex. Workshop de instruire) 

-Miscarea in situatiile de zi cu zi si la locul de munca  

-Exercitii compensatorii 

Bloc 3: Stresul si Managementul Resurselor 
-Teoria stresului: definitie si geneza 

-Consecintele stresului  

-Depasirea si Prevenirea stresului  

-Comunicarea si gestionarea conflictelor (realizabil si ca bloc separat) 

-Exercitii de relaxare 

Bloc 5: Unitatea de Reflectie/Analiza 
-Retrospectiva tematica: prezentarea materialelor utilizate/abordate in clasa 

-Reflectii asupra a ceea ce s-a invatat/transmis si a transferului acestor cunostinte 

-Conceperea/Extragerea obiectivelor individuale legate de sanatate 

-Evaluarea programului  

Blocuri tematice 



Exemplul 3 – 

Campanie - tema 

Cardio-vasculara 



Elementul care atrage atentia  



“Ai inima pentru inima ta” 

In
fo

rm
a

ti
i 

Analiza de Evaluare a Eficientei  

Dezvoltarea Materialelor pentru Campanie (Poster, Brosuri etc.) 

1. Masurarea tensiunii arteriale  

Actiune la Cantina “Ia-ti un meniu sanatos si gustos” 

 
 

1. Masurarea colesterolului si 2. Masurarea tensiunii arteriale  

Cursuri pentru renuntarea la fumat  

Fitness -  Verificare/Control  

Fitness si Program de slabit  

2. Masurarea colesterolului si 3. Masurarea tensiunii arteriale  

Workshop de lansare cu factorii de decizie 



Evaluare 

Nu se inregistreaza datele electronic 

Este posibila examinarea in sectiune 

longitudinala 

Face parte din sectorul Relatii Publice  

Inalta valoare privind identificarea 

    Card personal de examinare/control  



Factori de Succes pentru  

Promovarea Sanatatii la Locul de Munca  

 Participare 

 Integrare 

 Holism/Viziune holistica  

 Management Sanatos al proiectului  

1 

2 

3 

4 



Mii de multumiri pentru atentia acordata ... 

"... Si ramaneti sanatosi,  

altfel veti avea o problema" 

Pentru a-l parafraza pe Ulla Schmidt (fost Ministru German al Sanatatii )... 



Multumesc foarte mult  

pentru atentia acordata  



Arbeitsplatzprogramm (1) 

46 

EINSTIEGSPHASE 

 
 

Motivation durch  

Information 

 

 Information 

 Grundlagen aus der  

    Rückenschule 

 Interesse wecken 

 Basiswissen 

ARBEITSPLATZPHASE 

 
 

Bewusstsein durch Erleben 

 

 

 Erlernen gesundheits- 

    förderlicher Arbeitstechniken 

 Individuelle Problemlösung 

 Vermittlung von Ausgleichs- 

    übungen 



RückenCheck 

32 %                       

Muskel- und 

Skeletterkrankungen 

Stellen die häufigsten Ursachen der 

krankheitsbedingten Fehlzeiten dar! 

Ursachen 

•  Stress/Hektik 

•  Anspannung/Unzufriedenheit 

•  schwere / einseitige körperliche Belastungen   

•  Bewegungsmangel 

Folgen 

•  Verspannungen 

•  Muskuläre Dysbalancen 

•  Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule 


