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Naše cíle s P4P

Live 
longer

Feel 
better

Do more

Porozumět vlastnímu zdraví 

Chránit zdraví rodiny i své 
vlastní

Žít plnohodnotný život



Představení programu P4P

Bezplatně Bez dojíždění
Bez čekacích 

dob
V maximální 

kvalitě

Globální závazek 
poskytovat služby 
zdravotní péče bez 
bariér

Základní principy:
Absolutní důvěrnost
Nulové náklady
VIP přístup



Představení programu P4P

Pomáhat 
zaměstnancům, 

aby byli 
produktivnější, 
cítili se lépe a 
mohli žít déle

Přístup až ke 40 
preventivním 

zdravotnickým 
službám s 
nulovými 
náklady

Vybrané služby 
jsou v souladu s 
doporučeními 

Světové 
zdravotnické 

organizace WHO



Jak to vypadá v praxi?

Partnership for Prevention



Preventivní vyšetření

Očkování pro děti i 
dospělé

Zdravotní péče plně 

hrazená GSK

• Měření životních 
fukcí

• Kontrola rodinné 
anamnézy

• Krevní testy
• Digitální 

dermatoskop

Hradíme veškerá preventivní 
očkování, která nejsou kryta 
zdravotními pojišťovnami

Vyšetření a léčba HIV/AIDS
Úhrada screeningu a případné 
antiretrovirové léčby

Odvykání kouření
Pokrytí celkových nákladů až na 4 pokusy o 
skončení s kouřením: náhražka nikotinu, léky 
na předpis a protikuřácká poradna



Partnerské kliniky:

• Agel

• - Preventivní 

prohlídky

• - Odvykání kouření

• - HIV prevence

• Avenier

• - Očkování

• Teamprevent

• - Preventivní 

prohlídky v regionech

Dostupnost služeb:

• V každém kraji 

minimálně jedna 

dostupná klinika

• Nejčastěji přímo v 

krajském městě

Pro koho:

• zaměstnanci

134

• děti zaměstnanců

• rodiče 
zaměstnanců

• partner/partnerka 
zaměstnance

289



Jak jsme P4P přivedli k životu?

Partnership for Prevention



Zavedení programu v České republice

 Indentifikace projektového týmu

 Důkladná Gap analýza 
dostupnosti preventivní péče v 
ČR

• Porovnání 40 vybraných služeb se 

službami hrazenými prostřednictvím 

zdravotního pojištění

 Nalezení dodavatele

 Komunikační plán

• Masivní interní komunikace

• Akce pro zaměstnance 

• Externí webové stránky pro rodinné 

příslušníky



Engagement aktivity



Jak jsme na tom dnes?

Hodnocení projektu

 70 % zaměstnanců program aktivně využívá
 Celkem 400 osob
 Za 14 měsíců bylo využito 655 služeb
Nejčastější z nich jsou:

 očkování proti klíšťové encefalitidě
a meningokokovým onemocněním

 detailní preventivní prohlídky 

 Navýšení EVP
 Skvělá zpětná vazba od zaměstnanců 
 Snížení dobrovolné fluktuace 
 Snížení nemocnosti
 Zvýšení engagement indexu o 11 %



Děkuji za Vaši 
pozornost

Karolína Holušová, HR Country Manager
Sandra Tomečková, HR Advisor


