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WPROWADZENIE
O tym, jak cenne jest zdrowie, profilaktyka i skuteczne leczenie wie dobrze każdy z nas. Dobry stan
zdrowia wpływa na jakość naszego życia, zadowolenie, aktywność zawodową i społeczną.
Zdrowie to również wartość, która ma ogromne znaczenie dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego.
Zdrowe społeczeństwo, zdrowy pracownik to dla gospodarki większa wydajność, dłuższa aktywność
zawodowa pracujących, a tym samym szybszy wzrost gospodarczy i mniejsze koszty społecznoekonomiczne. Ma to szczególne znaczenie w dobie starzejącego się społeczeństwa, gdy utrzymanie
aktywności zawodowej pracowników staje się wyjątkowo cenną wartością zarówno dla pracodawcy,
jak i całej gospodarki.
Dlatego niezwykle ważna jest inwestycja w profilaktykę zdrowotną pracowników. Ten obowiązek
niejednokrotnie spoczywa na barkach pracodawców, którzy wdrażają w miejscach pracy działania
promujące zdrowy stylu życia oraz inwestują w opiekę zdrowotną swoich pracowników.
Myśląc o inwestycji w zdrowie, należałoby jednak lepiej poznać potrzeby pracowników, ich problemy
zdrowotne i czynniki, które wpływają na ich absencję oraz ograniczoną aktywność zawodową. Znając
dokładniej ich stan zdrowia, możemy korzystniej inwestować w opiekę zdrowotną.
Dlatego w Medicover, chcąc efektywniej dostosować model opieki do potrzeb zdrowotnych
pracowników, w tegorocznej edycji raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”
zwróciliśmy szczególną uwagę na analizę najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników
poszczególnych grup zawodowych. Głównym celem naszej obserwacji była odpowiedź na pytanie:
jaki jest stan zdrowia statystycznego pracownika znajdującego się pod opieką Medicover?
Raport został opracowany na podstawie danych medycznych gromadzonych w elektronicznej historii
choroby pracowników prowadzonych w modelu opieki Medicover. W tym roku analizą zostało
objętych 255 tysięcy osób w wieku produkcyjnym (18-67 lat), reprezentujących wszystkie branże
polskiej gospodarki.
Dzięki zgromadzonym danym oraz wnikliwej analizie wiemy, jak istotna jest inwestycja w profilaktykę
zdrowotną i edukację w zakresie zdrowego odżywiania, zapobieganie chorobom związanym
z nadwagą czy profilaktyka chorób układu oddechowego.
Pamiętając o aspektach ekonomicznych choroby, w tym roku istotną część raportu przeznaczyliśmy
na szczegółową analizę kosztów pracodawcy, związanych z najczęściej występującymi problemami
zdrowotnymi. Zmierzyliśmy się z odpowiedzią na jedno z najważniejszych pytań: ile kosztuje choroba?
Do analizy wybraliśmy najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród pracowników, następnie
przeprowadziliśmy standaryzację według kryterium wieku, która pozwoliła na porównanie populacji
Medicover do populacji pracowników ubezpieczonych w ZUS. W dalszej kolejności obliczyliśmy
koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy (prezenteizmu) dla pracowników w modelu
Medicover oraz ogólnej populacji pracowników w Polsce.
Porównując Medicover z danymi z ZUS obliczyliśmy, że pracodawca, którego pracownicy znajdują
się pod opieką Medicover, w ciągu roku oszczędza na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu
na każdego pracownika. W porównaniu do danych z ubiegłego roku, oszczędność ta wzrosła o ponad
100 zł na pracownika.
Co więcej, raport potwierdził także, że inwestując w model opieki oparty na regułach z powodzeniem
stosowanych przez Medicover, budżet Państwa mógłby zaoszczędzić aż 11 854 mld zł, co stanowi
14 proc. więcej, niż w roku ubiegłym.
Zebrane dane i przeprowadzone analizy po raz kolejny potwierdziły, że na zdrowie powinniśmy
patrzeć w kategorii inwestycji, a nie kosztu. Pamiętajmy, że dzięki wysokiej jakości, dopasowanej
do potrzeb pracowników opiece medycznej możemy wygenerować oszczędności zarówno dla
pracodawcy, systemu ochrony zdrowia, jak i gospodarki.
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METODOLOGIA BADANIA
Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia.” składa się z dwóch części:
epidemiologicznej, opisującej najczęstsze problemy zdrowotne i przedstawiającej portret
zdrowotny polskiego pracownika, również w podziale na grupy zawodowe
ekonomicznej, pokazującej finansowy wymiar choroby w aspekcie kosztów pracodawcy.
Raport opracowano na podstawie elektronicznej historii choroby pracowników prowadzonych
w modelu opieki Medicover, danych z raportów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego
Urzędu Statystycznego oraz danych z literatury.
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ASPEKT EPIDEMIOLOGICZNY
– METODOLOGIA
Kryteriami włączenia pracownika do analizy były:
aktywność zawodowa – raport uwzględnia tylko dane pracowników firm znajdujących się pod
opieką Medicover
wiek 18-67 lat – wszyscy pracownicy, których dane zostały włączone do badania, są w wieku
produkcyjnym
dostęp pracownika do pełnego zakresu opieki – od medycyny pracy, poprzez podstawową opiekę
zdrowotną, do kompleksowej opieki specjalistycznej w Medicover, przez 12 miesięcy każdego
analizowanego roku.

Grupy zawodowe – definicje
W raporcie wyodrębniono i zdefiniowano 5 grup zawodowych pracowników – osób o najbardziej
zbliżonym charakterze wykonywanej pracy, podobnych narażeniach i uciążliwościach zawodowych.
Czynnikiem charakteryzującym te grupy jest występowanie poszczególnych narażeń zawodowych
na stanowisku pracy. Wyodrębnione grupy to:
Pracownicy produkcji pracujący zmianowo – osoby pracujące
fizycznie, które jednocześnie pracują w systemie pracy zmianowej.
Praca zmianowa to szczególna uciążliwość stanowiąca o trudności
wykonywanej pracy i jej wpływie na zdrowie pracownika.
Pracownicy produkcji bez pracy zmianowej – osoby pracujące
fizycznie, które nie pracują w systemie pracy zmianowej.

Pracownicy biurowi – osoby pracujące w warunkach biurowych
z monitorem ekranowym.
Pracownicy mobilni – osoby prowadzące pojazdy w ramach
obowiązków służbowych. Należą do nich m. in. przedstawiciele
handlowi, sprzedawcy, zawodowi kierowcy prowadzący pojazdy
kategorii B, C, D.
Pracownicy na stanowiskach decyzyjnych – czyli osoby kierujące
zespołami ludzi, których praca wiąże się przede wszystkim
ze stresem, niezależnie od liczby podwładnych.
Powyższe warunki gwarantują najpełniejszy obraz zdrowia tak zdefiniowanej grupy pracowników.
Każdy z pacjentów, którego dane posłużyły do analizy, miał pełny dostęp do wszystkich rodzajów
dostarczanych usług, a zatem mógł zgłosić się do Medicover z każdym problemem zdrowotnym,
który wystąpił w danym czasie.
Analizowana dokumentacja pochodzi z placówek opieki ambulatoryjnej Medicover, zlokalizowanych
na terenie całej Polski.
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ANALIZA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
– PREZENTACJA WYNIKÓW
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Liczebność grupy analizowanej w ramach badania rosła w czasie – od ponad 162 tysięcy w 2012
roku do ponad 255 tysięcy osób w 2016 roku.
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Analizowaną grupę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym (18-67 lata). Grupy wiekowe zdefiniowano
w dziesięcioletnich przedziałach. Najbardziej reprezentatywną pod względem wieku grupę stanowią
osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia (42%). Warto zaznaczyć także zaobserwowany przyrost
starszych pracowników: w grupie wiekowej 40-49 lat (23,5%) oraz powyżej 60 roku życia (4,9%).
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C – Przetwórstwo przemysłowe
G – Handel hurtowy i detaliczny,
naprawa pojazdów…
K – Działalność ﬁnansowa
i ubezpieczeniowa
J – Informacja i komunikacja
A – Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo, rybactwo
M – Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
F – Budownictwo
H – Transport i gospodarka magazynowa
N – Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi
Q – Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna
R – Działalność związana
z kulturą, rozrywką i rekreacją
L – Działalność związana
z obsługą rynku nieruchomości
S – Pozostała działalność usługowa
E – Dostawa wody, gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność...
B – Górnictwo i wydobywanie
P – Edukacja
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
O – Administracja publiczna
i obrona narodowa, obowiązkowe…
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną

Do najliczniej reprezentowanych w badaniu branż gospodarki należały przetwórstwo przemysłowe,
handel hurtowy i detaliczny, działalność finansowa oraz informacja i komunikacja.
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Dane medyczne oceniono również pod względem wieku i płci pracowników. Wśród analizowanej
populacji 45% stanowiły kobiety, 55% mężczyźni.

Grupy zawodowe
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W analizowanej populacji najliczniej reprezentowaną grupę stanowią pracownicy biurowi (63%).
Pozostałe cztery grupy są mniej liczne, co wynika ze zmieniającej się struktury zatrudnienia w Polsce.
Pracownicy fizyczni stanowią 12% badanej populacji – odpowiednio 7% pracownicy produkcji z pracą
zmianową i 5% pracujący w systemie dziennym. Specyficzną grupą są pracownicy mobilni, czyli
zmotoryzowani – stanowiący 10% badanych. Do ostatniej, choć niezwykle istotnej grupy, należą
osoby na stanowiskach decyzyjnych – około 15% w analizowanej populacji.
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BMI u kobiet i mężczyzn

62% norma

nadwaga

46%

21% nadwaga
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12% otyłość
5% niedowaga
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Prawidłowe wartości wskaźnika masy ciała BMI ma mniej niż połowa pracowników znajdujących
się pod opieką Medicover. Większość dotyka nadwaga lub otyłość. Dwie na trzy kobiety oraz tylko
jeden na trzech mężczyzn mają prawidłowe wartości BMI. Co piąta kobieta ma niedowagę. Zarówno
nadwaga, jak i niedowaga są czynnikami ryzyka licznych chorób przewlekłych.

Nieprawidłowe ciśnienie tętnicze
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Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego najczęściej stwierdzamy u pracowników produkcji
– blisko u co czwartego badanego, najrzadziej u pracowników biurowych – u 13% badanych.
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Cholesterol całkowity
48%
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Prawidłowe wartości cholesterolu ma mniej niż połowa pracowników. Podwyższony poziom
cholesterolu jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak
zawały i udary.

Najczęstsze powody wizyt lekarskich
64% wizyty proﬁlaktyczne

36% choroby układu oddechowego

21% choroby układu ruchu

15% choroby układu trawiennego

12% choroby układu krążenia

10% urazy i zatrucia
Co roku 64% pracowników zgłasza się do lekarza na wizyty o charakterze profilaktycznym.
Są to zarówno obowiązkowe badania medycyny pracy, realizowane w ramach profilaktyki zawodowej,
jak i profilaktyka indywidualna (np. przeglądy stanu zdrowia czy szczepienia ochronne).
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36% osób zgłasza się do lekarza z powodu infekcji układu oddechowego, głównie w sezonie jesiennozimowym. Są to najczęściej infekcje górnych dróg oddechowych.
Co roku 21% pracowników udaje się do lekarza z powodu przewlekłej choroby układu ruchu.
Do najczęściej występujących należą bóle pleców, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz choroby
zwyrodnieniowe stawów.
Co dziesiąta osoba zgłasza się do lekarza z powodu urazu, a 12% badanych – z powodu chorób
układu krążenia, głównie nadciśnienia tętniczego.

Najczęstsze powody zwolnień lekarskich
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25%
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8%
choroby układu
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Do najczęstszych powodów zwolnień lekarskich należą problemy związane z ciążą, infekcje
oddechowe, przewlekłe choroby układu ruchu oraz urazy.
Problemy związane z ciążą stanowią pierwszy co do częstości występowania powód zwolnień
lekarskich wystawianych w Medicover. Zjawisko to ma trend rosnący i jest z całą pewnością bardzo
złożone. Z analizy danych wynika, że na ciążę decydują się coraz starsze kobiety. W grupie kobiet
pracujących obserwujemy większy odsetek ciąż wśród kobiet powyżej 30 r.ż. niż u kobiet młodszych
(20-29 lat).
Infekcje oddechowe, głównie infekcje górnych dróg oddechowych, powodują liczne krótkotrwałe
zwolnienia lekarskie i są stale obecnym, istotnym powodem absencji chorobowej w naszej strefie
klimatycznej.
Przewlekłe choroby układu ruchu oraz urazy, które w znacznej większości również dotyczą układu
ruchu, to nie tylko istotny powód wizyt lekarskich pracowników, ale także jeden z głównych powodów
absencji chorobowej. Z Raportu Medicover wynika, że problemy związane z układem ruchu stanowią
jeden z najistotniejszych problemów zdrowotnych analizowanej populacji pracowników.
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ZDROWIE W GRUPACH ZAWODOWYCH
Pracownicy produkcji, pracujący w trybie zmianowym (7,2%)
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Średnia liczba dni zwolnień na pracownika 17,7
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Pracownicy produkcji pracujący zmianowo to grupa zawodowa ze znaczną przewagą mężczyzn
(blisko 64%) oraz średnią wieku na poziomie 40 lat. Tylko co trzeci pracownik z tej grupy
ma prawidłowy wskaźnik BMI, ponad 27% ma podwyższony poziom cholesterolu, a u co czwartej
osoby podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.
Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują przewlekłe choroby układu
oddechowego (1/4 pracowników), choroby układu krążenia (ponad 14% pracowników) i choroby
przewodu pokarmowego (blisko 12% osób w grupie).
Pracownicy produkcji pracujący zmianowo mają najwyższy poziom absencji chorobowej w porównaniu
z innymi analizowanymi grupami zawodowymi – ponad 17 dni w przeliczeniu na pracownika
w skali roku.

Pracownicy produkcji (5%)
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Średnia liczba dni zwolnień na pracownika 12,3

Pracownicy produkcji to grupa z najwyższym odsetkiem mężczyzn wśród analizowanych grup
zawodowych – blisko 72% populacji stanowią mężczyźni, a 28% kobiety. Średni wiek w tej
grupie to 38 lat – jest to zatem jedna z młodszych grup zawodowych. Ponad 60% pracowników
ma nieprawidłowy wskaźnik BMI, ponad 23% ma istotnie podwyższony poziom cholesterolu.
U co piątej osoby podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.
Wśród chorób przewlekłych w grupie dominują przewlekłe choroby układu oddechowego
(ponad 36% pracowników), choroby układu krążenia (ponad 14% pracowników) i przewodu
pokarmowego (niemal 16% osób w grupie).
Wśród pracowników produkcji poziom absencji chorobowej wynosi około 12 dni na pracownika
w roku.
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Pracownicy biurowi (63,2%)
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Średnia liczba dni zwolnień na pracownika 12,6

Grupa pracowników biurowych jest zrównoważona pod względem płci, a średnia wieku w tej
grupie wynosi 37 lat. Mniej niż połowa pracowników z tej grupy ma prawidłowy wskaźnik BMI,
co piąty ma podwyższony poziom cholesterolu, zaś u 13% osób podczas pomiarów stwierdzamy
podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.
Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują przewlekłe choroby układu
oddechowego (blisko 1/3 pracowników), choroby układu ruchu (ponad 18% pracowników)
i przewodu pokarmowego (14% osób w grupie).

Pracownicy mobilni – prowadzący pojazdy w pracy (7,2%)
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Średnia liczba dni zwolnień na pracownika 10,3
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Wśród pracowników prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych przeważają
mężczyźni – stanowią oni około 2/3 populacji, średni wiek w tej grupie to 39 lat. 57% pracowników
w grupie ma nieprawidłowy wskaźnik BMI, a co czwarty ma istotnie podwyższony poziom
cholesterolu. U ponad 17% pracowników mobilnych podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone
wartości ciśnienia tętniczego.
Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują przewlekłe choroby układu
ruchu (blisko 1/4 pracowników), choroby układu krążenia (ponad 14% pracowników) i przewodu
pokarmowego (ponad 16% osób w grupie).
Pracownicy mobilni, w porównaniu z pozostałymi analizowanymi grupami zawodowymi, mają średni
poziom absencji chorobowej – nieco ponad 10 dni w roku na pracownika.

Pracownicy na stanowiskach decyzyjnych (14,7%)
62,3%

37,7%

1/2

1/4

1/6

1/10

1/3

ma nieprawidłowe ma nieprawidłowy
BMI
cholesterol

ma nieprawidłowe
ciśnienie

pali papierosy

choroby układu
oddechowego

40 lat

1/6

choroby układu
krążenia

1/4

choroby układu
ruchu

1/6

choroby układu
pokarmowego

Średnia liczba dni zwolnień na pracownika 10

Wśród pracowników decyzyjnych, czyli osób zarządzających zespołami ludzi, przeważają
mężczyźni – stanowią oni ponad 62% populacji. Średnia wieku w tej grupie jest jedną z najwyższych
wśród omówionych grup zawodowych i wynosi 40 lat. Około 56% pracowników w tej grupie
ma nieprawidłowy wskaźnik BMI, a co czwarta osoba ma istotnie podwyższony poziom cholesterolu.
U około 17% pracowników na stanowiskach decyzyjnych podczas pomiarów stwierdzamy
podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.
Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują przewlekłe choroby układu
ruchu (ponad 1/4 pracowników) oraz choroby układu pokarmowego (około 19% osób w grupie),
obserwujemy także najwyższy wśród analizowanych grup zawodowych odsetek osób z chorobami
układu krążenia (ponad 17% pracowników).
Pracownicy na stanowiskach decyzyjnych mają najniższy poziom absencji chorobowej w porównaniu
z pozostałymi analizowanymi grupami zawodowymi – 10 dni w roku na pracownika.
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ASPEKT EKONOMICZNY – METODOLOGIA
Dzięki analizie ekonomicznej udzielono odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań: ile kosztuje
choroba z punktu widzenia pracodawcy? Spośród licznych kategorii kosztów choroby, do analizy
wybrano dwa: absencję chorobową, czyli liczbę dni zwolnienia lekarskiego oraz prezenteizm, czyli
nieefektywną obecność w pracy wynikającą ze złego stanu zdrowia.
Dzięki rejestracji druków zwolnień, absencja jest mierzona i w prosty sposób można wyliczyć jej
koszt. Prezenteizm z kolei jest zjawiskiem nadal mniej poznanym, choć od wielu lat stanowi przedmiot
zainteresowań badaczy. Informacji na temat kosztów prezenteizmu dostarczają nam dane z literatury.*
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Od czego zależy koszt choroby?

Koszty choroby są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częstość wystąpienia choroby
czy struktura populacji. Istnieje jednak szereg czynników związanych z organizacją i jakością opieki,
które mogą w istotny sposób przekładać się na wymiar absencji i prezenteizmu w danej populacji.
Należą do nich przede wszystkim: współpraca na linii lekarz-pacjent, dostęp do koordynowanej
opieki zdrowotnej, czas uzyskania pomocy, skuteczność leczenia oraz przestrzeganie zaleceń przez
pacjenta.
W analizie ekonomicznej pod uwagę wzięto najczęstsze problemy zdrowotne występujące wśród
pracowników. Należą do nich głównie choroby przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, bóle
pleców, bóle głowy, astma i alergia oraz choroby układu pokarmowego, a także grupa chorób
ostrych – infekcje układu oddechowego.
Następnie przeprowadzono standaryzację populacji według kryterium wieku, co pozwoliło
na porównanie populacji Medicover do populacji pracowników ubezpieczonych w ZUS.
W dalszej kolejności obliczono koszty absencji i nieefektywnej obecności w pracy dla pracowników
prowadzonych w modelu opieki Medicover oraz ogólnej populacji pracowników w Polsce.
Uzyskane wyniki przedstawiają koszty danej choroby ponoszone przez pracodawcę na jednego
statystycznego – a nie tylko chorego – pracownika.
W analizie uwzględniono średnią płacę w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2016
roku oraz wykorzystano dane z raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2016”.
* Health and Productivity as a Business Strategy: A Multiemployer Study. Loeppke R., Taitel M., Haufle V. et al. JOEM Vol 51; 4, April 2009.
Presenteeism Survey. Business case and missing link. Tscharnezki O. EfH – Management Conference, Oct 2008, London.
The Impact of Chronic Conditions and Co-morbidity on Lost Work Time. Evidence from IBI’s HPQ-Select Data.
APS Human Capital Matters: Managing Presenteeism. June 2012, Issue 5
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ANALIZA EKONOMICZNA
– PREZENTACJA WYNIKÓW
Nadciśnienie tętnicze
prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

0,04

8,1

0,02

6,6

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

0,18

37,7

0,12

30,6

15

68

3,9
3,9

5,6
5,6

Koszt nadciśnienia tętniczego na jednego pracownika znajdującego się pod opieką Medicover jest
4,5 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

Bóle pleców
prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

0,52

110,4

0,36

93,8

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

1,73

366,3

1,18

311,3

204

678

3,9
3,9

5,6
5,6

Koszt bólów pleców na jednego pracownika w modelu Medicover jest ponad 3 razy niższy niż
w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.
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Infekcje dróg oddechowych
(ostre infekcje górnych lub dolnych dróg oddechowych)
prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

1,48

313,0

1,18

313,0

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

1,56

330,0

1,25

330,0

średnia długość
zwolnienia

3,9
3,9
3,9
3,9

626

5,6
5,6
5,6
5,6

660

Różnica kosztów na jednego pracownika jest nieznaczna. Zwolnienia lekarskie z powodu infekcji
dróg oddechowych w Medicover są średnio o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Astma i alergia
prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

0,01

2,9

0,02

4,3

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

0,05

10,5

0,06

16,0

7

27

3,9
3,9

5,6
5,6

Koszt astmy i alergii na jednego pracownika prowadzonego w modelu opieki Medicover jest blisko
4 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.
* Kwoty zaokrąglono do pełnych złotówek.
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Cukrzyca
prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

0,01

1,3

0,03

7,3

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

0,05

11,2

0,24

62,8

9

74

3,9
3,9

5,6
5,6

Koszt cukrzycy na jednego pracownika w modelu Medicover jest ponad 8 razy niższy niż w przypadku
przeciętnego pracownika w Polsce.

Bóle głowy
prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

0,02

4,8

0,05

12,1

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

0,05

10,6

0,1

26,6

17

37

3,9
3,9

5,6
5,6

Koszt bólów głowy na jednego pracownika prowadzonego w modelu opieki Medicover jest 2 razy
niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.
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Choroby układu pokarmowego

prezenteizm
na 1 pracownika
(dni w roku)

koszt
koszt choroby
prezenteizmu
(absencja + prezenteizm)
na 1 pracownika
(PLN)*
(PLN)

Medicover

koszt absencji
na 1 pracownika
(PLN)

0,03

6,7

0,03

8,4

ZUS

absencja
na 1 pracownika
(dni w roku)

0,16

33,3

0,16

41,6

15

75

3,9
3,9

5,6
5,6

Koszt chorób układu pokarmowego na jednego pracownika pod opieką Medicover jest 5 razy niższy
niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce.

* Kwoty zaokrąglono do pełnych złotówek.
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Roczny koszt wybranych chorób
Opieka w Medicover
nadciśnienie
tętnicze

15

68

204

bóle pleców

infekcje dróg
oddechowych

Opieka poza Medicover

678

626

660

astma i alergia

7

cukrzyca

9

bóle głowy

17

choroby układu
pokarmowego

15

27

74

37

75

Choroby poddane analizie generują jedynie ok. 30% całkowitej absencji chorobowej – odpowiednio
31,3% absencji w Medicover oraz 25,9% w ZUS. Można przypuszczać, że po uwzględnieniu innych
rodzajów problemów zdrowotnych, różnice kosztów w tym względzie byłyby nawet większe.
Dlaczego koszty chorób pracowników ponoszone przez pracodawcę są tak zróżnicowane?
Po przeprowadzeniu standaryzacji możemy wykluczyć te cechy choroby, które związane są z daną
populacją. Powodów różnicy poziomu kosztów należy upatrywać w jakościowych cechach opieki
zdrowotnej – m. in. w tym jak szybko pacjentowi udało się dostać do lekarza, w jakim czasie i jak
celna była postawiona diagnoza oraz jak skutecznie będzie przebiegał proces leczenia. Na to ostatnie
zjawisko duży wpływ ma współpraca pacjenta z lekarzem, a także różne formy komunikacji
między nimi. Możliwość zadania pytania w przypadku wątpliwości czy zamówienia recept na stale
przyjmowane leki bez potrzeby umawiania wizyty, ułatwia pacjentowi stosowanie się do zaleceń
lekarza.
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Oszczędności dla pracodawcy

726
PLN

726 PLN / 1 pracownika / rok
Oszczędność dla pracodawcy, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, wynosi
726 zł – w przeliczeniu na każdego pracownika, w skali roku. Oszczędność ta jest wynikiem różnicy
kosztów w omówionych 7 grupach chorób.

11 mld 854 mln PLN
Według danych GUS z raportu „Aktywność ekonomiczna ludności Polski”, wielkość zatrudnienia
w Polsce w czwartym kwartale 2016 r. wyniosła 16 mln 328 tys. osób. Dzięki dostępowi
do koordynowanej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oszczędność, jaką można byłoby osiągnąć
w tak licznej grupie pracujących, wynosi 11 mld 854 mln zł rocznie.
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WNIOSKI

1
2
3

Choroba pracownika zawsze stanowi koszt dla pracodawcy.

Kolejne edycje raportu potwierdzają, że wysokiej jakości efektywna opieka
medyczna przynosi oszczędność pracodawcom i gospodarce.

Długoterminowa, kompleksowa i dostosowana do potrzeb pracowników
opieka medyczna to inwestycja, a nie koszt.

23

Raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016”

AUTORZY RAPORTU
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