
Cela fait dix ans qu’Egis a rejoint la 
Charte de la Santé établie par la  

CCI France Hongrie en 2008. L’objectif 
d’alors était le même qu’aujourd’hui : 
améliorer la qualité de vie de nos 
employés par la protection de la santé 
au travail et les sensibiliser aux ques-
tions de santé. 

La promotion d’un mode de vie 
sain et la sensibilisation aux enjeux 
de santé constituent des piliers de 
notre culture d’entreprise, depuis sa 
création en 1913. Nous nous efforçons 
constamment de sensibiliser à la 
protection de la santé des citoyens 
en général et de nos employés 
en particulier. Cela au moyen de 
programmes récurrents de dépistage, 
par la diffusion d’informations 
d’intérêt public, et en favorisant 
l’accès à des installations récréatives 
et sportives pour nos collègues. 
La signature de l’« alliance » de la 
Charte a donné un nouvel élan à ces 
actions.

Nos employés bénéficient d’un 
soutien exceptionnel dans le domaine 
de la prévention des maladies, de 
leur détection précoce et des soins 
médicaux. En plus de notre propre 
cabinet médical, un certain nombre 
d’examens de santé spécialisés sont 
réalisables directement sur nos sites de 
production. Ce printemps, nous avons 
également lancé le « Mois de la Santé », 
dont l’objectif est d’attirer l’attention sur 
une thématique de santé spécifique, au 
moyen de programmes ludiques. 

De plus, nous organisons des 
conférences – accessibles en ligne – avec 
d’excellents professionnels de la santé 
mentale, accompagnées de ventes et de 
dédicaces de leurs ouvrages. À l’heure 
actuelle, nous sommes très fiers d’être 
la première entreprise pharmaceutique 
à avoir signé des contrats d’assurance-
maladie avec la totalité de ses employés. 
Cela se traduira, à compter du printemps 
2019, par l’accès à une large gamme 
de tests de dépistage et offrira ainsi 

sécurité et réconfort, tant en matière de 
prévention que de guérison.

Nous croyons fermement que le 
maintien d’un bon niveau de santé est 
l’une de nos tâches principales, au 
niveau individuel et de l’entreprise. 
C’est une responsabilité conjointe qui 
est à la fois dans l’intérêt de l’employé 
et de l’employeur. Car des employés en 
bonne santé sont moins susceptibles 
de développer des maladies, ils sont en 
forme, dynamiques et épanouis. Leur 
bien-être physique et mental, de même 
que leur style de vie, ont un impact 
positif sur leur performance individuelle 
et donc in fine sur la productivité et la 
compétitivité de l’entreprise. 

La prise de conscience des enjeux 
de santé se révèle bénéfique pour les 
employés, mais aussi pour leur famille 
et leurs proches. C’est un élément clé 
pour profiter de ce à quoi nous aspirons 
tous : une vie longue...saine...et de 
qualité !  n

EGIS – SANTÉ. VIE. QUALITÉ.
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NOTRE SLOGAN « EGIS – SANTÉ. VIE. QUALITÉ. » SE TRADUIT TOUS LES JOURS DANS LA VIE QUOTIDIENNE 
DE NOTRE ENTREPRISE ET DE NOS EMPLOYÉS. NOUS DÉVELOPPONS ET NOUS FABRIQUONS DES 
MÉDICAMENTS, CAR NOTRE MISSION EST DE PERMETTRE AUX GENS DE MENER UNE EXISTENCE LONGUE ET 
EN BONNE SANTÉ. ET BIEN SÛR, NOUS N’OUBLIONS NI NOS COLLÈGUES NI LEURS PROCHES !
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EGIS – EGÉSZSÉG. ÉLET. MINŐSÉG.

A z Egis 10 évvel ezelőtt, 
2008-ban csatlakozott 

az Egészség Chartához. 
Akkor, és azóta is ugyanaz a 
cél: az életminőség javítása 
az egészségmegőrzés révén, 
egészségtudatosságra 
nevelés, illetve ennek az 
attitűdnek a támogatása 
lehetőségeink mentén.

Az egészséges életmód, 
az egészségtudatosság 
népszerűsítése vállalati 
kultúránk fontos alapköve, 
1913-as alapításunk óta 
közösen vallott és képviselt 
értékünk. Folyamatos 
lakossági és dolgozói 
szűrőprogramokkal, 
ismeretterjesztéssel, 
képzéssel, kollégáink 
számára kínált rekreációs 
és sportolási lehetőségekkel 
igyekszünk elősegíteni 
az egészségmegőrzést.  
A „szövetség”, a Charta 
aláírása új lökést adott a 
további fejlesztésekhez 
és akciókhoz, amelyek a 
hazai lakosság, és különös 
figyelemmel kollégáink 
egészségi állapotának 
javítását célozzák.  

Munkatársaink 
kiemelkedő támogatásban 
részesülnek a 
betegségmegelőzés, a 
korai felismerés és az 
orvosi ellátás területén 
egyaránt: üzemorvosi 
szolgálatunk mellett 

szakrendelések sora áll 
rendelkezésükre közvetlenül 
a telephelyeinken. Idén 
tavasszal is meghirdetjük 
az „Egészség hónapot”, 
amely színes és tartalmas 
programokkal hívja fel a 
figyelmet egy-egy speciális 
egészségügyi területre. 
Kiváló mentálhigiénés 
szakemberekkel online is 
megtekinthető előadásokat 

szervezünk könyvárusítással 
és dedikálással egybekötve. 
Jelenleg arra vagyunk 
a legbüszkébbek, hogy 
a gyógyszergyárak 
közül elsőként minden 
magyarországi 
munkavállalónk 
számára prémium szintű 

egészségbiztosítást 
kötöttünk 2019 tavaszától, 
ami széles körű 
szűrővizsgálatok elvégzésére 
ad majd lehetőséget, és 
megnyugtató biztonságot 
jelent a megelőzésben vagy 
akár a gyógyulásban is.

Hisszük, hogy az egészség 
megőrzése egyike a legfőbb 
feladatainknak egyéni, de 

ugyanakkor vállalati szinten 
is. Közös felelősség, mely 
a munkavállalónak és a 
munkaadónak egyaránt 
érdeke. Az egészségtudatos 
munkavállalóknál ritkábban 
lépnek fel megbetegedések. 
Fittek, dinamikusak, tettre 
készek és eredményesek. 

Szemléletmódjuk és 
életformájuk kedvezően hat 
egyéni teljesítményükre, 
személyes karrierjükre, 
valamint a vállalat 
termelékenységére, 
eredményességére és 
versenyképességére is. 

Az egészségtudatosság 
nemcsak az azt képviselő 
dolgozóra hat pozitívan, 

de kollégáira, családjára 
és barátaira is! Olyan 
megkérdőjelezhetetlen 
érték, amely képes 
érdemben hozzájárulni 
ahhoz, amit mindannyian 
vágyunk elérni: a hosszú, 
egészségben eltöltött, 
minőségi élethez.   n

AZ EGIS SZÁMÁRA KÜLÖNÖSEN FONTOS AZ EGÉSZSÉG. EZ NEM CSUPÁN AZ „EGIS – EGÉSZSÉG. ÉLET. 
MINŐSÉG.” SZLOGENÜNKBEN JELENIK MEG, HANEM A MINDENNAPJAINKBAN IS. EZÉRT DOLGOZUNK. 
GYÓGYSZEREKET FEJLESZTÜNK ÉS GYÁRTUNK. KÜLDETÉSÜNK, HOGY MINDEN TUDÁSUNKKAL AZ 
EMBEREKET SZOLGÁLJUK, HOGY EGÉSZSÉGBEN ÉLJENEK HOSSZÚ ÉLETET.  ÉS TERMÉSZETESEN 
KOLLÉGÁINKAT IS TÁMOGATJUK SAJÁT ÉS CSALÁDJUK EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSÉBEN.


