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Reducerea absenteismului datorat concediilor medicale 

Pachet B – Monitorizare, Intervenție și Prevenție (12 luni) 
 
 
Obiective: Reducerea pierderilor eficientei operationale in companie prin implementarea de 
actiuni pentru reducerea concediilor medicale justificate si nejustificate.  
 
Descriere: Companiile se confrunta cu oscilatii ale angajatiilor pe fluxul de lucru datorat 
concediilor medicale - imbolnavirilor sezoniere, neregulate sau a concediilor medicale 
nejustificate. Dupa implementarea Produs A (Riscograma epidemiologică a companiei), 
Consultantul va evalua trimestrial riscurile si va furniza masuri pentru a reduce 
absenteismul medical prin actiuni corective si preventive. 
 
Desfasurare: 

A. Discuție cu Managementul de varf pentru prezentarea programului si intelegerea 
prioritatilor si constrangerilor Clientului, datorate starii de sănătate a angajaților și 
impactul afecțiunilor și concediilor medicale asupra companiei. Se vor agrea indicatorii 
proiectului.  

B. Monitorizarea lunară a concediilor medicale cât și a medicului prescriptor – 
Clientul va aduce lunar la cunostinta Consultantului concediile medicale inregistrate, 
urmand ca medicii Consultantului sa contacteze medicul de familie si sa verifice 
veridicitatea datelor. 

C. Prelevare probe de suprafete si aeromicroflora in cadrul companiei (trimestrial – pana 
la 40 probe). 

D. Informare epidemiologică a Managementului de varf – Prezentare Raport de 
informare trimestriala. Raportul va contine riscurile identificate si prioritizarea actiunilor. 

E. Propunerea măsurilor de preventie și decontaminare in cadrul companiei în funcție 
de gradul de risc comunicat de rezultatele pachetului A și in functie de specificul 
patologic trimestrial. (frecventa trimestriala) 

F. Monitorizarea implementarii masurilor si a eficacitatii – Se vor colecta si prelucra 
date pentru a fi introduse in Raportul trimestrial. Pe baza acestora si a indicatorilor se 
vor putea verifica efectele masurilor. 

 
Timp de livrare 
Pentru a se putea verifica eficacitatea masurilor, programul va fi contractat pe o perioada de 
12 luni. 
 

Beneficii:  
Reducerea efectiva a concediilor medicale justificate si nejustificate este rezultatul direct si 
masurabil al acestui proiect. 
 

Consultanta: 
Echipa multidisciplinară – Medic Specialist Epidemiologie, Medic Specialist Medicină 
Generală, Medic specialist Laborator, specialisti in prelucrarea si analiza datelor. 
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. 


