SEGÍTSÉG A DOHÁNYOSOKNAK
A VÁLLALATOK TÁRSADALMI FEL EL ŐSSÉGVÁLLALÁSA A MUNKAHELYI K ÖR N Y EZ E T JA V ÍT Á SÁ É RT

Tisztelt Cégvezető!
A KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG EURÓPAI CHARTA kimondja, hogy minden egyénnek joga van olyan környezethez, mely
elősegíti a számára elérhető legjobb egészségi állapotot és jólétet. Egyidejűleg azt is deklarálja, hogy „… minden állami-és
magánszervezet vizsgálja meg saját tevékenységét és hajtsa végre feladatait, hogy megóvja az emberek egészségét a fizikai,
kémiai, biológiai, mikrobiológiai és társadalmi környezetből származó káros hatásokkal szemben. …Valamennyi szervezet
elszámoltatható a tevékenységével!”
A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR, Corporate Social Responsibility) az „üzleti világ elkötelezettségét jelenti, hogy
hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez, az alkalmazottakkal, a családjaikkal, a helyi közösséggel és a társadalom
széles rétegeivel együttműködve, az életminőség javítása érdekében.”
A VÁLLALATI ELŐNY – a betegállományi statisztika hosszú távú javulásán túl – abban is jelentkezik, hogy rugalmasabbá válik
a vállalkozás. Az egészséges, képzett és motivált munkaerővel ugyanis növekszik az innovációs készség és a termelékenység.
A jól végzett munkahelyi egészségfejlesztés javítja a vállalati képet az ügyfelek körében és a munkaerőpiacon egyaránt.
A MUNKAVÁLLALÓK elsősorban abból profitálnak, hogy a csökkenő megterhelés következtében ritkábban lépnek fel az
egészségre vonatkozó panaszok, vagy egészségkárosodásra vonatkozó tünetek. Előnyös továbbá az is, hogy a pozitív
munkahelyi klíma növeli a munkahelyi jólétet és a munka iránti motiváltságot. Kiteljesedik az egészségtudat, és ez előbb-utóbb
hat a munkavállaló családi, baráti és lakókörnyezetére is.
A DOHÁNYZÁS az egész világon egyre szélesebb körben és egyre kíméletlenebbül szedi áldozatait. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) a XXI. század pestisének nevezte. A nikotin az egyetlen legális drog, következésképpen a dohányzás
társadalmi méretekben elkövetett öngyilkossági kísérletként is felfogható. Ma Magyarországon 3,5 millió ember fújja, 6,5
millió pedig szívja a cigarettafüstöt. A dohányzás következtében minden 15. percben meghal valaki, így évente 30.000-re
tehető a halálozások száma. A munkahelyi dohányzás rengeteg feszültség forrása, a súlyos egészségkárosodásokon túl nem
elhanyagolható gazdasági aggályokat is felvet.

• Tudja-e Ön, hányan dohányoznak cégénél?
Tudja-e Ön, mennyi időt füstölnek el munkatársai egy munkanapon, egy hónapban, egy évben?
• Tudja-e Ön, mennyi betegség, feszültség forrása a dohányzás?
• Tudja-e Ön, milyen összeget fizet ki Ön a dohányzás okozta szövődmények miatti betegállományra
munkatársai megbetegedése esetén?
• Tudja-e Ön, hogy a dohányosok körében a megbetegedések aránya 40 %-kal nagyobb, mint a nemdohányzók körében?
• Tudja-e Ön, milyen költséget emészt fel a dohányzásra kijelölt helyiségek kialakítása?
• Tudja-e Ön, milyen konfliktusteremtő tényező a dohányzó és nemdohányzó munkatársak megosztottsága?
• Tudja-e Ön, hogy természetbeni juttatásként segítheti munkatársait a kezelés díjának térítése esetén?
• Tudja-e Ön, hogy létezik egy rendkívül hatékony módszer, amellyel cégének rengeteg időt, pénzt takaríthat meg, és
legfőképpen munkatársai egészségét segítheti?
•

A Biofizikai Orvoslással a Szenvedélybetegekért (BIOSZ-Drog Stop) alapítvánnyal szoros együttműködésben dolgozik az
Empátia Biomed Gyógycentrum, amely a jelenleg ismert leghatékonyabb, dohányzásról való leszokást elősegítő terápiás
gyakorlatot honosította meg hazánkban. A terápia 90%-os hatékonysággal, fájdalom-és mellékhatásmentesen segít a
dohányosoknak végleg megszabadulni káros szenvedélyüktől. Az 1x1 órás, személyes megjelenéssel egybekötött kezelést egy
1 hónapos folyamatos fenntartó kezelés követi, egy speciális chip segítségével. A cég igény szerint kiszállásokat is bonyolít
országszerte.
A CAFETERIA rendszeren keresztül a munkavállalóknak juttatott támogatással a vállalat termelékenységének, hatékonyságának
növekedése már rövid távon is igazolódik.
Kelt Budapesten, 2007.08.08.
Incze Zsuzsa
a Kuratórium elnöke

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

