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Zdraví a prevence ve firmě
benefit pro zaměstnance



Co je uLékaře.cz
Lékaři radí pacientům

› Největší online projekt o zdraví v ČR/SR

› Největší lékařská poradna v ČR/SR která pomáhá více jak 

2 tis. pacientům měsíčně

› 8 mil. zobrazených stránek / měsíčně (1/2019, NetMonitror)

› 1,6 mil. reálných uživatelů /  měsíčně (1/2019, NetMonitor)

› Veškerý obsah je tvořen výhradně lékaři



Online lékařská poradna
Největší odborná poradna v ČR/SR

› 300 tis. dotazů v databázi

› 250 praktických lékařů a specialistů

› Odpověď praktického lékaře do 6h

› Vždy odpověď lékaře specialisty 

› Mobilní aplikace

› Pokrytí všech lékařských specializací

Alergie

Anesteziologie

Antikoncepce

Chirurgie

Chirurgie páteře

Chronická bolest

Dětská výživa

Dětské nemoci

Dieta

Doplňky stravy

Endokrinologie

Fyzioterapie

Gynekologie

Homeopatie a alt.. léčba

Imunita

Infekce

Kosmetika

Kožní obtíže

Ledviny

Léky

Mateřství

Mozek a nervy

Oči

Očkování

Onkologie

Ortopedie

Paliativní medicína

Péče o dítě

Plastická chirurgie

Plíce, dýchání

Pohlavní nemoci

Porod

Poruchy spánku

Potápění a letectví

Praktické lékařství

Psychiatrie

Psychika

Rehabilitace

Sex

Srdce a cévy

Trávení

Urologie

Uši, nos, krk

Vitamíny

Vnitřní lékařství

Záda, páteř

Zubní hygiena

Zuby



Lékařská poradna a objednání k lékaři
Od konzultace po objednání



Preventivní péče
Preventivní program pro celou firmu

Od prevence po vyšetření

› Předcházení onemocnění

› Preventivní tipy 

› Impulz pro každého zaměstnance

› Ekonomické dopady na firmu



Dny zdraví
Mobilní ordinace na pracovišti

Vyšetření a praktické ukázky

› Lékařská konzultace na pracovišti 

› Možnost objednání k lékaři

› Specializované poradny přímo v 

prostorách firmy



Časová a finanční úspora
Šetříme čas zaměstnanci a náklady zaměstnavatele

OECD Health Data 2015 a uLékaře.cz 2018.



Data 2018 a 2019 na počtu 4300 zaměstnanců.

Časová a finanční úspora
Šetříme čas zaměstnanci a náklady zaměstnavatele



Služby uLékaře.cz
Řešíme zdraví zaměstnanců

Poradna a objednání

› Neomezené využívání poradny

› Objednání k lékaři specialistovi

› Spolupráce se závodním lékařem 

nebo smluvním zdravotnickým 

zařízením klienta

› Minimalizace objednacích 

termínů

› I pro rodinné příslušníky

Prevence

› Předcházení onemocnění

› Pravidelné preventivní tipy

› Přehled o preventivních 

nabídkách zdravotních pojišťoven

Den zdraví

› Lékařské prohlídky a konzultace 

zdravotního stavu na pracovišti

› Okamžité objednání



Výhody
Pro zaměstnance a zaměstnavatele

Pro zaměstnance

› Neomezené využívání služby

› Objednání ke specialistovi bez předchozí návštěvy 

praktického lékaře

› Minimalizace objednacích termínů

› Využití pro rodinné příslušníky

› Zaměstnanci nenavyšuje základ daně

Pro zaměstnavatele

› Aktivní péče o zdraví zaměstnanců

› Snižování nákladů společnosti

› Nulová administrativa

› Posilování preventivního chování jedince a jeho 

okolí

› Zvýšení výkonu zaměstnance 

› Prediktivní analytika nemocí

› Nástroj pro minimalizaci dopadů změny karenční 

doby

› Měsíční výpovědní doba

› Pro zaměstnavatele uznatelný daňový náklad



Spolupracujeme
Výběr referenčních společností

Výrobní společnosti:

› Tyco Electronics EC - 1.300 zam. (výroba kabelů)

› Poclain Hydraulics - 450 zam. (hydraulické motory)

› Dnata (Alpha flight) - 350 zam. (jídlo do letadel)

› Linet - 900 zam. (zdravotní lůžka)

Technologické:

› BlueLink - 600 zam. - anglicky (call centrum, vývoj)

› Aimtec - 200 zam. (technologický vývoj)

› Neoris - 90 zam. (vývojáři)

› Your System - 150 (vývojáři)

Služby a konzultace:

› Ernst&Young - 1050 (konzultační služby)

› Havel & Partners - 350 (právní služby)

› Scio - 60 (školství)



#dobretodopadne

Ruda Ringelhán
info@ulekare.cz


