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GSK w Polsce – działalność na wielu polach
Poznań:
• GMS – zakład produkcyjny
• BSC – zarządzanie infrastrukturą IT dla
ponad 100 000 użytkowników na całym
świecie
• Jedno z 4 europejskich centrów dystrybucji

ponad

GSK w Polsce:

1600

Ponad

1600
zatrudnionych
zatrudnionych
osóbosób

Warszawa:
• Pharma
• Consumer Healthcare

• 3 jednostki biznesowe:
- GMS,
- Pharma,
- Consumer Healthcare.
• Ośrodek Usług
Biznesowych (BSC)
• MMW ESCOM
• Centrum logistyczne
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Zarządzanie Zdrowiem w
GlaxoSmithKline w Poznaniu
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Zarządzanie zdrowiem
GSK Poznań

Promocja zdrowia

Ochrona zdrowia

strategia zdrowia GSK
dobre praktyki
akcje „Weź zdrowie w swoje
ręce” i „Perfekcyjna obecność”

oceny ryzyka
zarządzanie absencją
badania profilaktyczne
dochodzenia po wypadkach
spotkania Komisji BHP

ZARZĄDZANIE
ZDROWIEM
W GSK
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Ochrona zdrowia
Oceny ryzyka i zarządzanie absencją
Comiesięczny monitoring absencji pozwala
na planowanie produkcji, kontrolę kosztów
i śledzenie zależności pomiędzy absencją
a ilością zdarzeń potencjalnie wypadkowych
i wypadkowych.

Ocenę ryzyka stanowiskowego wykonujemy
w celu identyfikacji zagrożeń i mitygacji ich
wpływu na zdrowie człowieka np.:
narażenie na pył
hałas

Dostawca usług medycznych co kwartał
przygotowuje Firmowy Bilans Zdrowotny,
który zawiera informacje dot. m.in.

mikroklimat
zagrożenia chemiczne
zagrożenia ergonomiczne.

ilości i rodzaje usług medycznych wykonanych
w ramach abonamentu

Badania środowiska pracy wykonywane
przez certyfikowane laboratorium pozwalają
nam na dokładną ocenę warunków na danym
stanowisku.

najczęstszych przyczyn zwolnień
zależności zdrowotne
epidemiologia
obserwacje i rekomendacje.
Na podstawie Bilansu, wraz z dostawcą usług
opracowywany jest
harmonogram akcji
„Weź zdrowie w swoje ręce” wspierających
minimalizację
najczęstszych
powodów
absencji chorobowych.

Ochrona zdrowia
Badania profilaktyczne pracowników - schemat postępowania
przed rozpoczęciem pracy

Rodzaje badań
profilaktycznych

okresowe
po dłuższej nieobecności
na zakończenie pracy

• Generowanie raportu systemowego z terminami ważności
badań lekarskich pracowników (1x w miesiącu za okres
Specjalista trzech miesięcy)
• Wysłanie raportu do asystentów obszarów
EHS

Asystent
obszaru

Placówka
medyczna

• Przygotowanie skierowania na badania zgodnie ze specyfikacją
stanowiska pracy (każde stanowisko posiada dedykowane
skierowanie uwzględniające dane warunki środowiska pracy, np.
zmianowość lub narażenie na substancje chemiczne).
• Umówienie wizyty w Placówce Medycznej i poinformowanie
pracownika lub przełożonego pracownika

• Wykonanie badań zgodnie ze specyfikacją dla danego
stanowiska pracy
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Ochrona zdrowia
Dochodzenia po wypadkach, incydentach lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Zidentyfikowane zdarzenia niepomyślnego
Udzielenie pierwszej pomocy(jeśli konieczne)
i/lub wezwanie Ochrony
Natychmiastowe poinformowanie przełożonego
i Działu EHS
Zgłoszenie
zdarzenia na
druku KDKZ

Ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia
– kwalifikacja zdarzenia

Inne zdarzenie
niepomyślne

Wypadek
(RIIR)

Przeprowadzenie dochodzenia
powypadkowego:
- powołanie zespołu RCA
- 6 stopniowy proces rozwiązywania problemów
- lista kontrolna w obszarach
- zadania CAPA w ERDO
- omówienie zdarzenia na dziennych
spotkaniach obszarowych

Zgłoszenie do władz lokalnych
w przypadkach wymaganych
prawem

Określenie działań korygujących i/lub zapobiegawczych w KDKZ

Poinformowanie o zdarzeniu
raportowanym głównego szefa
EHS w korporacji

Ocena skuteczności działań

Ochrona zdrowia
Cele spotkań Komisji BHP
Komisja zbiera się cyklicznie co dwa miesiące.
W skład Komisji BHP wchodzą:
- Przewodniczący Komisji BHP – Menedżer Działu Zapewnienia Standardów Inżynieryjnych
- Sekretarz Komisji – Specjalista EHS
- Lekarz Medycyny Pracy
- Społeczny Inspektor Pracy – Operator produkcji
- Menedżer Działu EHS i Zarządzania Ryzykiem
- tzw. Reprezentanci Bezpieczeństwa z obszarów ( 7 osób)
- Członek SLT

Co trzy miesiące losowanie laureatów konkursu „Perfekcyjna Obecność”
Dzielenie się wypracowanymi dobrymi praktykami
Rozwiązywanie/zarządzanie problemami obszarów
Wsparcie Lekarza w zakresie Medycyny Pracy
Oczekiwania pracowników zgłaszane poprzez Społecznego Inspektora Pracy
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Promocja zdrowia
Strategia na 2016 rok

Balans
personalny
szkolenia on-line dla
Liderów
szkolenia dla pozostałych
pracowników w fabryce

Program
Wsparcia
Pracowników
(z ang. EAP - Employee
Assistance Programme)

Program
antynikotynowy
promowanie zdrowego
trybu życia
spotkania ze
specjalistami

szkolenia on-line
telefoniczne wsparcie
psychologiczne (24/h)

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Strategia
ZDROWIA
w GSK

ćwiczenia rozciągające
przed przystąpieniem
do pracy
pakiety sportowe
pakiety medyczne

Zdrowe jedzenie
promowanie zdrowego
jedzenia w kantynie
(standaryzacja oznakowań,
alergeny, kalorie)

Promocja zdrowia
Dobre praktyki w liczbach

2 defibrylatory AED

108 przeszkolonych
Ratowników Pierwszej Pomocy
40 apteczek pierwszej pomocy

15 toreb ratowniczych

7 par noszy
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Promocja zdrowia
Harmonogram akcji „Weź zdrowie w swoje ręce” na 2016 rok
Miesiąc

Akcja

Styczeń

Akademia bezpiecznej jazdy – akcja przeprowadzona poza zakładem

Luty

Spotkanie z dietetykiem – badanie składu ciała, wskazówki dot. zdrowego
odżywiania dostosowane do indywidualnych preferencji
Konkurs na przygotowanie zdrowego menu na cały tydzień

Marzec

Badanie PSA – wczesne wykrywanie raka prostaty

Kwiecień

Masaż leczniczy w miejscu pracy – masaż wykonywany przez
fizjoterapeutę na specjalistycznym krześle

Maj

Badanie znamion skórnych

Czerwiec

Zajęcia Cross FIT – akcja przeprowadzona poza zakładem

Lipiec

Program antynikotynowy

Sierpień

Zajęcia z Yogi – akcja przeprowadzona poza zakładem

Wrzesień

Szczepienia przeciwko grypie

Październik

Badania mammograficzne - Mammobus

Listopad

Warsztaty dla pracowników operacyjnych - Jak radzić sobie ze stresem?

Promocja zdrowia
Fizjoterapeuta w obszarach
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Dziękuję !
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