
1

Åditorial
Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του «1», του περιοδικού (ή αλλιώς 
newsletter) της CANA, που απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της 
εταιρείας μας.  Στόχος του περιοδικού είναι η δημιουργία ενός εργαλείου 
επικοινωνίας, που θα βοηθήσει όλους εμάς στην καλύτερη γνώση της CANA, 
των προϊόντων και των ανθρώπων της, προωθώντας την ομαδικότητα, τη συμ-
μετοχή, τη διάδοση γνώσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, για τη βελτίω-
ση της παραγωγικότητας και όχι μόνο, της εταιρείας μας.
Μετά από πολύ σκέψη και σαφώς πολλές και διαφορετικές επιλογές, ο αριθ-
μός «1» είναι το σύμβολο που επιλέχθηκε για να «βαπτίσουμε» το περιοδικό 
μας.  Κι αυτό, διότι όλοι εμείς στην CANA έχουμε «ένα» κοινό όραμα, είμαστε 
μέλη «ενός» δυνατού οργανισμού.  To «1», σχηματίστηκε από πολλά διαφορε-
τικά σχήματα, σαν ένδειξη δύναμης της ένωσης.  Πολλοί μαζί, κάνουν «μία» 
μεγάλη ομάδα, έχουν «ένα» κοινό στόχο· να συνεχίσουμε όλοι μαζί, δυνατά 
σαν «1» στην CANA, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στην υλοποίηση του περιο-
δικού μας.  Είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, σχόλια, προτάσεις, άρθρα, εικόνες και 
ό,τι άλλο πιστεύετε πως μπορείτε να προσφέρετε.  Με αυτό τον τρόπο θα μπο-
ρέσουμε όλοι μαζί, σαν «1», να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Καλώς ήλθατε!!!
Τμήμα HR
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Ç åôáéñåßá Cana

Το πρώτο εξάμηνο του 2010 εγκαινία-
σε μια νέα και δύσκολη εποχή για το 
φάρμακο στην Ελλάδα αλλά και πανευ-
ρωπαϊκά. Πιεζόμενη για μεγάλη μείω-
ση των δημοσίων δαπανών Υγείας, η 
Κυβέρνηση ανακοίνωσε μιαν ομοβρο-
ντία μέτρων κατά του φαρμάκου και 
μάλιστα ειδικότερα κατά των φαρμά-
κων που είναι αποτέλεσμα καινοτομί-
ας και έρευνας. 

Οι τιμές όλων των φαρμάκων μειώθη-
καν παράνομα, απότομα και δραματικά 
στις αρχές Μαΐου, τα χρέη των νοσο-
κομείων από τον Ιούλιο του 2007 που 
επρόκειτο να εξοφληθούν το πρώτο 
τρίμηνο ακόμα οφείλονται, επιτροπές 
Λίστας συγκροτούνται με στόχο όχι την 
ορθή συνταγογράφηση αλλά την πε-
ραιτέρω μείωση των τιμών των φαρ-
μάκων και τα νοσοκομεία επιχειρούν 
να επιβάλλουν άτυπους και αδιαφανείς 

διαγωνισμούς για τις προμήθειές τους, 
πριν καν υπάρξει νόμος που να βάζει 
κανόνες και καθαρές διαδικασίες.
Η Cana και οι συνεργαζόμενες εταιρίες 
αντέδρασαν στις σοβαρές αυτές προ-
κλήσεις με την αναμενόμενη υπευθυ-
νότητα και ψυχραιμία. Περιμένοντας 
την άμεση διόρθωση των τιμών στα νό-
μιμα επίπεδα που έχει υποσχεθεί το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, η Cana απο-
φάσισε να μειώσει  αμέσως τα έξοδά 
της χωρίς μειώσεις προσωπικού.  Μό-
νο από την απαξίωση των τιμών, η Cana 
χάνει πωλήσεις φαρμάκων € 600.000 
το μήνα.  Παράλληλα, η εταιρία επιχει-
ρεί να τονώσει τα προϊόντα της που δεν 
θίγονται από τα νέα μέτρα, αν και αυτά 
δυστυχώς θίγονται από την οικονομι-
κή κρίση. Η εταιρία μελετάει και αλλα-
γές στην δομή της για να αντέξει την 
πίεση της αγοράς για ακόμα χαμηλό-
τερες τιμές. 

Η ανάπτυξη με νέα προϊόντα και νέες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνε-
ται ακόμα πιο αναγκαία. Το τμήμα Επι-
χειρηματικής Ανάπτυξης αλλά και όλα 
τα στελέχη της Cana εργάζονται με τον 
στόχο αυτό. Είναι επίσης πολύ σημα-
ντικό να κατανοήσουν όλοι οι εργαζό-
μενοι ότι το πρόγραμμα μείωσης των 
δαπανών πρέπει να επιτύχει, ότι είναι 
ευθύνη του καθενός μας και όχι μόνον 
των διευθυντών.  Ότι η σπατάλη, όπως 
και στα σπίτια μας, πρέπει να ελεγχθεί.  
Ότι πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί 
και μάλιστα χωρίς να περιμένουμε να 
μας το υποδείξει κάποιος άλλος.

Με τις προϋποθέσεις αυτές, η Cana 
θα ξεπεράσει την κρίση, θα εκμεταλ-
λευθεί ευκαιρίες, και θα βγει δυνατό-
τερη από ποτέ.

Ç Cana êáé ïé íÝåò 
ðñïêëÞóåéò
Βασίλης Νειάδας / Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος

Στα Ελληνικά, η Κινέζικη λέξη WEI XIAN με-
ταφράζεται ως κίνδυνος και η JI HUAY ως ευ-
καιρία.  Η Κινέζικη λέξη για την ΚΡΙΣΗ, είναι ο 
συνδυασμός των δύο παραπάνω, δηλαδή WEI 
JI, υπονοώντας ότι η ΚΡΙΣΗ είναι ταυτοχρόνως 
μια επικίνδυνη αλλά και γεμάτη ευκαιρίες πε-
ρίοδος.



3
ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

Η CANA, εδώ και χρόνια δραστηριοποι-
είται πάνω σε θέματα ΕΚΕ. Συμμετείχε 
και συμμετέχει σε πάρα πολλά προ-
γράμματα περιβαλλοντικής και κοινω-
νικής ευθύνης, που λόγω του προφίλ 
της, ποτέ δεν δημοσιοποιούσε.
Η επιτακτική όμως πλέον ανάγκη για 
την προστασία του περιβάλλοντος με 
στροφή σε πιο εναλλακτικές–πράσινες  
πολιτικές, η ανάγκη για ενεργοποίηση 
του καθενός από εμάς προς τον σκο-
πό αυτό, καθώς και το ότι όλοι θέλουμε 
η εταιρεία στην οποία δουλεύουμε να 
λειτουργεί «υπεύθυνα» και με γνώμονα 
το γενικό καλό, μας ωθεί στο να δημο-
σιοποιήσουμε τελικά τις ενέργειές μας 
πάνω σε θέματα ΕΚΕ. 

ÅôáéñéêÞ 
ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç êáé CANA

Γιορτή Μονάδας Μεταμόσχευσης 
Μυελού Οστών (ΜΜΜΟ)
Γιορτή για τα παιδιά εργαζομένων 
Νοσ. Μεταξά 
Σύλλογος για Μεσογειακή Αναιμία
Σύλλογος Νοσοκομείου 
" Η Παμμακάριστος"
Ηπειρωτική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Aids & 
Σεξουαλικώς Μεταδ. Νόσων
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας & Μελέτης 
& Εκπαίδευσης στις Λοιμώξεις
Ερευνητικό Πρόγραμμα "Μύρτιδα" του 
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκπαιδ/κό Πρόγραμμα Ελληνικής 
Εταιρείας Λοιμώξεων

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εταιρείες αναλαμβά-
νουν πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Η έννοια 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταφράζεται με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα 
με την Πράσινη Βίβλο*, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ΕΚΕ είναι ένα σύνολο δρά-
σεων που ενσωματώνουν οι επιχειρήσεις σε εθελοντική βάση, για την αντιμετώπιση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο στο 
οποίο δραστηριοποιούνται.

εκτυπωτών), για εξοικονόμηση φυσι-
κών πόρων με την αντικατάσταση των 
κοινών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοι-
κονόμησης ενέργειας.
Στην Κοινωνία:  Φροντίζουμε για τους 
ασθενείς διασφαλίζοντας προϊόντα κα-
τάλληλα για την πάθησή τους, φρο-
ντίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε 
διάφορες μορφές δράσης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, να υποστηρίζουμε 
δραστηριότητες και ερευνητικά προ-
γράμματα της Ιατρικής και Φαρμακευ-
τικής κοινότητας.
Στην Αγορά:  Φροντίζουμε για την ποι-
ότητα και ασφάλεια των προϊόντων και 
υπηρεσιών μας, για την εξυπηρέτηση 
των πελατών μας, για την εφαρμογή 
κανόνων δεοντολογίας στο μάρκετινγκ 
και στη διαφήμιση.

* Πράσινη Βίβλος:  έγγραφα Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού και στην έναρξη διαβουλεύσεων επί 
περιβαλλοντικών, και όχι μόνο, θεμάτων.

Ôï ðñüãñáììá äñÜóçò ÅÊÅ 
óôçí Cana, áíáðôýóóåôáé óå
4 Üîïíåò: 
Στο Ανθρώπινο ∆υναμικό:  Φροντί-
ζουμε για την Υγιεινή και Ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας, για τη δημι-
ουργία ενός ευχάριστου εργασιακού 
περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες απα-
σχόλησης, για συνεχή εκπαίδευση και 
ανάπτυξη.
Στο Περιβάλλον:  Φροντίζουμε για τη 
μείωση αποβλήτων με το βιολογικό κα-
θαρισμό υγρών και απορριμμάτων που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των 
προϊόντων μας,  φροντίζουμε για την 
εφαρμογή διαφόρων μορφών ανακύ-
κλωσης (χαρτιού, πλαστικού, μπατα-
ριών, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονι-
κών συσκευών, μελανοδοχείων – toner  

ÄÙÑÅÁÍ ÄÉÁÈÅÓÇ 
ÇÉÂÉÔÁÍÅ (Áíôéóçðôéêü)

Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας

Κέντρο Υγείας Κρεστενών

Γενικό Νοσοκομείο Μολάων

Εστία Ειδικής Ανάγκης (σταθμός 

για παιδιά με ειδικές ανάγκες)

Σύλλογος προστασίας χελωνών 

Καρέτα Καρέτα

•

•

•

•

•

Πανελλήνια Κίνηση για τη Μεσογειακή 
Αναιμία
Ίδρυμα Παπανικολάου Θεσ/κης 
"Μηχάνημα Καταγραφής 
Πνευμονολογικής Υπέρτασης σε 
Ασθενείς με Πνευμονοπάθειες"
Υποτροφία Μετεκπαίδευσης Νέων 
Ιατρών στην Ελληνική Εταιρεία 
Εντατικής Θεραπείας
Εταιρεία Νόσου Κοιλιοκάκης
Σύλλογος Πασχόντων από την 
Κοιλιοκάκη
Αθλητικός Σύλλογος 
Μεταμοσχευμένων & Νεφροπαθών 
«Οι Λέοντες του Πειραιά»

•

•

•

•
•

•

ÏéêïíïìéêÝò Åíéó÷ýóåéò 2010

Τμήμα HR
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Ãíùñéìßá ìå ôï 
ÔìÞìá Áíèñùðßíùí 
Ðüñùí & 
Äéá÷åßñéóçò (ÇR)

Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana

        ê. ÊáíÜñïãëïõ, ôé åßíáé ôï HR êáé ðüôå äçìéïõñãÞèçêå óôçí Cana;
Πάει ο καιρός του προσωπάρχη που προσλάμβανε και απέλυε. Tώρα ήρθε ο καιρός του HR (Human Resources ή Αν-
θρώπινοι Πόροι στα Ελληνικά), μία μάχιμη μονάδα, σύμμαχος στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας και ηγέτης 
στην εκσυγχρόνησή της. Είναι σύμβουλος, συνεργάτης και στρατηγικός εταίρος της ανώτατης διοίκησης, αλλά και 
των υπόλοιπων διευθύνσεων.
Το τμήμα HR, σαν υπηρεσία, υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια στην Cana, εντός του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 
αλλά με μία λίγο διαφορετική φιλοσοφία. Ήταν ένα τμήμα υπηρεσιών, που κάλυπτε τις ανάγκες της εταιρείας και των 
εργαζομένων, αλλά δεν είχε σαν βασικούς στόχους την καινοτομία και την αλλαγή, ούτε τη διαμόρφωση του προσανα-
τολισμού και της κουλτούρας της εταιρείας.
Στην Cana, έλειπε ένα τμήμα με άμεση αναφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, που θα επέβλεπε την ομοιομορφία και την ίση 

∆ιευθυντής HR
Κ. Κανάρογλου

Βοηθός HR
Μ. Γογωνά

Υπεύθυνη Υποδοχής
Κ. Λάζου

Θυρωρός
Γ. Μίαρης

Συντον. Γραφ. Θεσ/κης
∆. Ναιδένη

Γραφίστρια
Β. Τοτόμη

Βοηθός 
Μηχανογράφησης
Π. Σπαντιδέα

Oμάδα 
Καθαρισμού
∆. Καρυστιναίου
Α. Μάνταλου
Σ. Σφακιανού
Α. Τσιουρή-Γκέκα
Σ. Μπρατσόλη
Χ. Θάνου

Υπεύθυνη HR
Μ. Σιδέρη

Υπεύθυνη 
Μηχανογράφησης
∆. Κολλάρου

Σε κάθε τεύχος θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και να γνωρίσετε 
καλύτερα το κάθε τμήμα της εταιρείας μας καθώς και τους ανθρώπους 
που το απαρτίζουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το νεώτερο τμήμα, παρου-
σιάζοντας μια συνέντευξη με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων & ∆ιαχείρι-
σης (HR).

1
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μεταχείριση των εργαζομένων μεταξύ 
των διαφορετικών τμημάτων, θα εξέταζε 
την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σε 
σχέση με την αγορά και θα εδραίωνε τις 
εταιρικές αξίες και πολιτικές, με σκοπό 
τη δημιουργία επιχειρηματικής κουλτού-
ρας.  Με αυτό το αρχικό σκεπτικό, τον 
Οκτώβριο του 2007, δημιουργήθηκε το 
τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, με διευθυντή 
εμένα και Manager την Μαρία Σιδέρη, 
γνωστή σε όλους σας ως «το Μαράκι». 
Από τότε, το τμήμα έχει μεγαλώσει και 
διαφοροποιηθεί πολύ.

        Ìå ôé áó÷ïëåßôáé ôï ôìÞìá, 
ðïéåò ïé äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ; 
Όπως θα είδατε στο οργανόγραμμα, 
το τμήμα δεν αποτελείται μόνο από το 
HR, αλλά και από άλλες, κοινές για την 
εταιρεία, υπηρεσίες. Το τμήμα Ανθρω-
πίνων Πόρων & ∆ιαχείρισης είναι ένα εί-
δος ομπρέλας, που ενσωματώνει από 
κάτω του άλλα τμήματα και υπηρεσίες, 
που πρέπει να ελέγχονται κεντρικά από 
την εταιρεία. Με βάση αυτή τη λογική, 
σε ποια άλλη διεύθυνση θα μπορούσε 
να αναφέρεται η Γραφίστρια ή το IT (In-
formation Technology), αφού παρέχουν 
υπηρεσίες κοινές για όλη την εταιρεία;

        ÅÜí óõìöùíåßôå, ôéò 
õðüëïéðåò õðçñåóßåò èá ôéò 
êáëýøïõìå óå Üëëï ôåý÷ïò. 
Êá ÓéäÝñç, óõãêåêñéìÝíá 
ãéá ôï HR, ðïéåò åßíáé ïé 
äñáóôçñéüôçôÝò ôïõ;
Τα ζητήματα της απασχόλησης όπως και 
της παραγωγικότητας στην εργασία, η 
στελέχωση, η εκπαίδευση, οι μεταβο-
λές, η ταύτιση των δυνάμεων της εται-
ρείας για ένα κοινό στόχο, η ενδυνάμω-
ση του ανθρώπινου δυναμικού, οι υγιείς 
εργασιακές σχέσεις, το ομαδικό πνεύμα, 
ο κοινωνικός διάλογος, είναι θέματα με 
τα οποία καταπιάνεται το τμήμα μας.  Και 
πάνω από όλα, με την εσωτερική επι-
κοινωνία ως το πολυτιμότερο εργαλείο, 
ώστε να νοιώθουμε όλοι ότι ανήκουμε 
σε μία ομάδα με κοινούς στόχους και 
όραμα.  Ότι ανήκουμε στο “1”.

         Ðüóï óçìáíôéêüò åßíáé ï 
áíèñþðéíïò ðáñÜãïíôáò ãéá 
ôçí CANA óÞìåñá;
Οι εργαζόμενοι αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη, που χωρίς αυτή, δεν θα υπήρ-
χε ανάπτυξη της εταιρείας μας. Το κλει-
δί της επιτυχίας βρίσκεται στην ύπαρξη 
ομάδων που έχουν κοινό σκοπό, είναι 
ενθουσιώδεις και ανταποκρίνονται στις 
προκλήσεις.
Το HR ενθαρρύνει την ενεργή συμμετο-
χή των εργαζομένων προκειμένου να γί-
νουν βελτιώσεις, όπου απαιτούνται.  Εν-
θαρρύνει την κατάθεση προτάσεων και 
παραπόνων (μέσα από τα κουτιά προτά-
σεων και παραπόνων που έχουμε σε κά-
θε τμήμα της εταιρείας), καθώς και μέσω 
του ετήσιου ερωτηματολογίου ικανοποί-
ησης προσωπικού, λαμβάνοντας σοβα-
ρά υπόψη τα θέματα που ανακύπτουν, 
προχωρώντας στη λήψη αποφάσεων 
για τη διαφύλαξη ενός υγειούς εργα-
σιακού κλίματος. Θα ήμουν ευτυχής άν 
μπορούσαν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι 
της Cana ικανοποιημένοι και γι’ αυτό θα 
παλέψουμε.  

        Ôé êÜíåôå ãéá ôçí 
åðéìüñöùóç ôùí õðáëëÞëùí;
Μία από τις βασικές προτεραιότητές 
μας είναι να ενισχύουμε τις προϋπο-
θέσεις, ώστε οι άνθρωποί μας να εξε-
λίσσονται και να προοδεύουν. Έτσι, 
πρωταρχικό μας εργαλείο είναι η εκ-
παίδευση, όπου το HR μετά την ανα-
γνώριση των αναγκών στο ανθρώπι-
νο δυναμικό μας και με βάση τις επι-
χειρηματικές ανάγκες, προσπαθεί να 
αναπτύξει προγράμματα εκπαίδευσης, 
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της 
εταιρείας, με σκοπό την αριστοποίη-
ση της απασχόλησης και την επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων.  Προσφέ-
ρουμε στους εργαζόμενούς μας τόσο 
εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα όσο και εξωτερικά, με συγκεκριμένα 
σεμινάρια που απαιτούνται με βάση το 
αντικείμενο της δουλειάς τους, π.χ. ξέ-
νες γλώσσες, Η/Υ, έως και ολοκληρω-
μένα μεταπτυχιακά, όπως MBA.

        êá ÃïãùíÜ, åßóôå ôï 
íåþôåñï ìÝëïò ôïõ ôìÞìáôïò, 
áðü ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 
2010. Ðïéïò åßíáé ï ñüëïò 
óáò êáé ðïéï åßíáé ãéá óáò ôï 
äõíáôüôåñï óôïé÷åßï/áôïý 
ôïõ ôìÞìáôïò HR;
Ο ρόλος μου, είναι αυτός της βοηθού 
του τμήματος HR. Είμαι υπεύθυνη για 
την διαχείριση του εταιρικού στόλου αυ-
τοκινήτων και των εταιρικών κινητών, για 
τη συλλογή και διαχείριση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων. Επίσης, έχω ενερ-
γή συμμετοχή στη διαδικασία στελέχω-
σης της εταιρείας σε ανθρώπινο δυνα-
μικό. Ασχολούμαι όμως καθημερινά και 
με πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, 
με τα οποία καταπιάνεται το τμήμα μας 
και ανέλυσε ήδη παραπάνω η κα Σιδέρη. 
Το δυνατότερο στοιχείο του τμήματος 
ΗR, πιστεύω ότι είναι η προσπάθειά μας 
για επικοινωνία και πάνω από όλα συ-
νεργασία, με όλα τα υπόλοιπα τμήματα 
της Cana, με σκοπό μας πάντα το καλό 
του συνόλου. 

        ÔÝëïò, ê. ÊáíÜñïãëïõ, 
ðïéïé ïé óôü÷ïé óáò ãéá ôï 
ìÝëëïí;
Επιδίωξή μας είναι οι άνθρωποί μας να 
αισθάνονται υπερήφανοι για την εται-
ρεία στην οποία εργάζονται. Προσπα-
θούμε να δημιουργήσουμε ένα περι-
βάλλον αξιοκρατικό, ίσων ευκαιριών 
και πάνω από όλα δίκαιο. Ένα εργα-
σιακό περιβάλλον και μια κουλτούρα 
που θα αντιπροσωπεύει την εταιρεία, 
ώστε να διατηρεί το υπάρχον προσω-
πικό και να αποτελεί πόλο έλξης για 
κάθε μελλοντικό ταλαντούχο στέλε-
χος. Θέλουμε μετά από τα επόμενα 5 
χρόνια ζωής της Cana, να κοιτάξου-
με πίσω στο χρόνο και να μπορέσουμε 
να πούμε ότι πραγματοποιήσαμε τους 
στόχους μας. 

Κίνδυνος, δεν είναι για εμάς το να μην 
επιτύχουμε τους στόχους μας, αλλά το 
να τους επιτύχουμε επειδή τους είχαμε 
θέσει πολύ χαμηλά.

Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana
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Τι είναι η Κοιλιοκάκη
Η κοιλιοκάκη είναι μία μόνιμη διατροφι-
κή δυσανεξία στη γλουτένη. Η γλουτέ-
νη είναι μία πρωτεΐνη που βρίσκεται στο 
σιτάρι και σε άλλα δημητριακά, όπως η 
βρώμη, το κριθάρι, η σίκαλη και το κα-
μούτ. Σε ένα άτομο οποιασδήποτε ηλικί-
ας με γενετική προδιάθεση, η πρόσληψη 
ακόμη και ελάχιστης ποσότητας τροφής 
που περιέχει γλουτένη, ενεργοποιεί μια 
ανοσοαντίδραση στο λεπτό έντερο, που 
προκαλεί χρόνια φλεγμονή. 
Στην αιτιοπαθογένεια της νόσου εμπλέ-
κο νται διάφοροι γενετικοί και περιβαλ-
λοντικοί παράγοντες. Η νόσος εκδη-
λώνεται σε συγγενείς 1ου βαθμού σε 
ποσοστό 8-18% και η αναλογία γυναι-
κών/ανδρών είναι 3/1.

Η ζωή με την Κοιλιοκάκη
Μια διάγνωση που μπορεί να προκα-
λέσει αναστάτωση 
Η διάγνωση της κοιλιοκάκης είναι η αρ-
χή μιας σειράς βασικών αλλαγών για το 
καλύτερο. Πρώτα από όλα, οι ασθενείς 
ακολουθώντας απλά μια δίαιτα που δεν 
περιλαμβάνει γλουτένη και χωρίς τη βο-
ήθεια καμίας φαρμακευτικής αγωγής, 
θα διαπιστώσουν τη σταδιακή υποχώρη-
ση των συμπτωμάτων τους, ακόμη και αν 
αυτά υπήρχαν για πολλά χρόνια. 

Πώς μπορώ να καταλάβω 
αν έχω κοιλιοκάκη;
Τα συνήθη συμπτώματα είναι διάρροιες, 
δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, δυσπεψία, 
κοιλιακά άλγη. Πρόκειται όμως για τη 

Πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στο ολοκαίνουργιο site 
μας www.glutenet.gr

Ôá ðñïúüíôá ìáò

Αλεύρι για ψωμί και για όλες τις χρήσεις

Μεγάλη ποικιλία αρτοσκευασμάτων 
Ψωμάκια πολύσπορα, ατομικά (προψημένα), 
λευκές μπαγκέτες, χωριάτικο σε φέτες, 
παξιμαδάκια, φρυγανιές

4 διαφορετικά είδη ζυμαρικών 
Σπαγγέτι, ταλιατέλες, πένες, κοφτό 
μακαρονάκι

Πρωϊνό γεύμα 
Κορν φλέικς, κόρν φλέικς σοκολάτας

Κέικ

5 διαφορετικά είδη μπισκότων 
Βουτύρου, γεμιστά, με κομμάτια σοκολάτας, 
με επικάλυψη σοκολάτας

Γλυκά σνάκς 
Γκοφρετίνια, γκοφρέτα σοκολάτας

Αλμυρά σνάκς 
Κριτσίνια, κράκερς, πρέτσελ, σνάκ 
καλαμποκιού

μειονότητα του πληθυσμού. Τις περισσό-
τερες φορές τα συμπτώματα είναι ελά-
χιστα, ίσως και ανύπαρκτα και για τον 
λόγο αυτό δεν υποψιαζόμαστε εύκολα 
για την ύπαρξη της νόσου.

Η εταιρεία Schar έχει την καλύτερη λύ-
ση, μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων 
ελεύθερα γλουτένης που καλύπτουν σε 
ποικιλία τις καθημερινές διατροφικές 
ανάγκες των ατόμων που χρειάζονται μια 
δίαιτα χωρίς γλουτένη, αλλά με γεύση και 
δυνατότητα πολλαπλών επιλογών.

6

Αλεξάνδρα Τοπαλίδου / Product Manager Τμήματος Ειδικής ∆ιατροφής

www.cana.gr
www.glutenet.gr
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Η συμπροώθηση ήταν ένα καινούργιο, 
άγνωστο και προκλητικό μονοπάτι για 
την Cana και συγκεκριμένα την ομάδα 
του τμήματος Μarketing & Πωλήσεων 
Φαρμάκου. 

Οργανωτικές και δομικές αλλαγές 
έπρεπε να γίνουν.  Νοοτροπίες δύο 
διαφορετικών εταιρειών εναρμονίστη-
καν γρήγορα, με το βάρος να πέφτει 
στον «μικρότερο» να εμπνευστεί από 
τον «μεγαλύτερο».  Tα καταφέραμε σε 
πολύ καλό βαθμό με την ομαδικότητα, 
συνεργατικότητα και καλή θέληση που 
μας χαρακτηρίζει και βγήκαμε έγκαι-
ρα στην αγορά.

Γνωρίσαμε νέες διαδικασίες και τρόπους 
δουλειάς, διαφορετικές δομές, και επί-
πεδα οργάνωσης.  Μάθαμε και αφομοι-
ώσαμε καινούργια πράγματα εναρμονί-
ζοντάς τα με τη δική μας πρακτική, προ-
σπαθώντας πάντα να γίνουμε καλύτεροι 
διατηρώντας την ταυτότητά μας. 

Πήραμε στα χέρια μας ένα πιο «φρέ-
σκο» προϊόν, καταξιωμένο και αξιόπι-
στο και μπήκαμε σε μια διαφορετική 
και πιο μεγάλη αγορά.  Αυτό αποτέ-
λεσε  ισχυρό κίνητρο και έδωσε νέα 
πνοή στη δουλειά μας.  Στην αγορά 
των «σαρτανών» δραστηριοποιούνται 
όλες σχεδόν οι κορυφαίες εταιρείες 
φαρμάκων, αγορά που είναι εξαιρε-
τικά ανταγωνιστική, γεγονός που μας 
έθεσε σε εγρήγορση.

Με νέες προτεραιότητες  και ισχυρό 
κίνητρο συγκρινόμενοι στο πεδίο με 
μια άλλη, μεγαλύτερη ομάδα πωλή-
σεων, διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε 
σε πολύ καλό επίπεδο γνώσης, οργά-
νωσης και χειρισμού της αγοράς.

Η εμπλοκή μας σε αυτή την προσπά-
θεια συμπροώθησης έγινε αποδεκτή 
θετικά από την Ιατρική κοινότητα, λό-
γω του συνδυασμού της ποιότητας και 
αξιοπιστίας του Atacand, με το εται-

Cana-AstraZeneca:  
6 ìÞíåò óõìðñïþèçóçò 
ôïõ Atacand 
Ôï ÷ñïíéêü ìéáò éäéáßôåñçò óõíåñãáóßáò
Αριστέα Τόμπρου / Product Manager Τμήματος Φαρμάκου 

ρικό προφίλ χρόνων που εμείς έχουμε 
δημιουργήσει. 

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι 
να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το 
Atacand, για να βγουν και οι δύο εται-
ρείες κερδισμένες. 

Με το πέρασμα του χρόνου -και πα-
ρά την κακή οικονομικά και κοινωνικά  
χρονική στιγμή- η επαφή, επικοινωνία 
και «συνύπαρξη» γίνεται ακόμα καλύ-
τερη και αποδοτικότερη και σίγουρα 
με συνεχή προσπάθεια και από τις δύο 
πλευρές, θα έρθει το επιθυμητό απο-
τέλεσμα που περιμένουμε μέσα από 
αυτή τη συνεργασία.

Για την Cana αυτή η συνεργασία είναι ένα 
ακόμη «στοίχημα» που θέλουμε να κερδί-
σουμε, γιατί μας αρέσει να θεωρούμαστε 
στρατηγικοί, έμπιστοι και ικανοί συνεργά-
τες για τους ήδη υπάρχοντες, αλλά και 
για τους μελλοντικούς εταίρους μας.

Óõíåñãáóßåò

Η Cana και η AstraZeneca, δύο εταιρείες που συνεργάζονται για περισ-
σότερα από 60 χρόνια, αποφάσισαν να έρθουν ακόμα πιο κοντά το 2010, 
συμπροωθώντας το αντιυπερτασικό φάρμακο Atacand.
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Πριν είκοσι χρόνια ήταν κοινή πεποί-
θηση ότι τα μικρά παιδιά δεν αντιλαμ-
βάνονται πόνο.  Αποδείχτηκε όμως ότι 
ακόμη και τα πρόωρα βρέφη βιώνουν 
τον πόνο.
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά σκέ-
φτονται τη βελόνα σαν το πιο τρομακτι-
κό και οδυνηρό αντικείμενο όταν επι-
σκέπτονται το γιατρό. Για το λόγο αυτό 
φοβούνται την εμπειρία του πόνου, ει-
δικά δε αυτού που σχετίζεται με επεμ-
βάσεις όπως οι εξετάσεις αίματος και 
τα εμβόλια.
Είναι πιθανόν σε έναν ενήλικα να παρα-
μένει ο φόβος για τις βελόνες, όταν σαν 
παιδί έχει πονέσει, γεγονός που μπορεί 
να του δημιουργεί άγχος σε μελλοντι-
κές του επισκέψεις στο γιατρό.

Âïçèþíôáò 
óôçí åîÜëåéøç 
ôïõ öüâïõ ãéá 
ôïí ðüíï

EMLA®:  
¸íáò ðïëýôéìïò óõíåñãÜôçò
Μπορούμε να βοηθήσουμε, προλαμ-
βάνοντας την αγωνία και τον πόνο από 
εισαγωγή βελόνας, τόσο τα παιδιά όσο 
και τους ενήλικες.
Η EMLA®, είναι το μοναδικό τοπικό 
αναισθητικό για την αποτελεσματική 
αναλγησία του ακέραιου δέρματος. Η 
αποτελεσματικότητά της είναι συνδυα-
σμένη με ένα εξαιρετικό προφίλ ασφά-
λειας, προσφέροντας φιλική αναλγη-
σία με ασφάλεια και ελάχιστες, τοπικού 
χαρακτήρα, αλλεργικές αντιδράσεις.
Η σωστή χρήση της EMLA® είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχου-
με τη μέγιστη αναλγητική αποτελεσμα-
τικότητα.

Ο συνιστώμενος χρόνος εφαρμογής 
της EMLA® για αποτελεσματική αναλ-
γησία, είναι περίπου 1 ώρα. Η δε διάρ-
κεια της αναλγητικής της δράσης πα-
ραμένει για τουλάχιστον 2 ώρες μετά 
την εφαρμογή της.
Είναι απλή στη χρήση της και μπορεί 
να εφαρμοστεί από το χρήστη στο σπί-
τι, πριν επισκεφθεί το γιατρό.
Κυκλοφορεί σε μορφή κρέμας, όταν 
απαιτείται χειρισμός μεγάλων επιφα-
νειών, ή σε έτοιμο για χρήση έμπλα-
στρο (patch) για μικρές επιφάνειες –
ιδανικό για χρήση σε μικρά παιδιά. 

Ο πόνος είναι ένα υποκειμενικό και πολύ προσωπικό φαινόμενο. 
Εμπεριέχει τόσο αισθητηριακά όσο και συναισθηματικά στοιχεία.

®

Παναγιώτης Πολίτης / Marketing & Sales Director Τμήματος Φαρμάκου 

Ôá ðñïúüíôá ìáò
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Κατά το 2ο έτος της ζωής του βρέφους 
(από τον 10ο - 12ο μήνα και μετά), η 
ενέργεια η οποία χρειάζεται για την ομα-
λή αύξηση και ανάπτυξη πρέπει να προ-
έρχεται από τις τέσσερις βασικές κα-
τηγορίες τροφίμων, την κατηγορία που 
περιλαμβάνει το κρέας, το ψάρι, το κο-
τόπουλο, το αυγό, τα όσπρια, την κατη-
γορία των γαλακτοκομικών προϊόντων, 
τα φρούτα και τα λαχανικά και την κατη-
γορία που περιλαμβάνει τα  δημητριακά, 
τις πατάτες και το ρύζι.  Το γάλα και σε 
αυτή τη φάση της ανάπτυξης εξακολου-
θεί και παίζει σημαντικό ρόλο.  

Το μωρό σε αυτή την ηλικία προσλαμ-
βάνει περίπου 500 έως 750ml (2 έως 3 
γεύματα των 250ml) γάλακτος ημερη-
σίως, ποσότητα η οποία εφοδιάζει τον 
οργανισμό με ασβέστιο για γερό σκε-
λετό, πρωτεΐνες για την ανάπτυξη, τον 
σχηματισμό των αντισωμάτων και την 
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος, υδατάνθρακες για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών, πολυακό-
ρεστα λιπαρά οξέα για την ωρίμανση 
του εγκεφάλου, σίδηρο για την πρόλη-
ψη της σιδηροπενικής αναιμίας.  

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο οτι 
η διατροφή στα πρώτα χρόνια της ζω-
ής παίζει καθοριστικό ρόλο στην κα-
λή μας υγεία ως ενήλικες.  Ιδιαίτερης 
σημασίας θεωρούνται τα δύο πρώτα 
χρόνια, επειδή στο διάστημα αυτό η 
αύξηση είναι ταχεία και όλα τα συστή-
ματα, συμπεριλαμβανομένου και του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, ανα-
πτύσουν αριθμό και δομή κυττάρων 
ενηλίκου τύπου.

Το ΝΕΟ Nativa 3 είναι ένα βρεφικό γά-
λα σε σκόνη φτιαγμένο με ιδιαίτερη 
φροντίδα και γνώμονα την ισορροπη-
μένη διατροφή και ανάπτυξη των βρε-
φών μετά τον 10ο μήνα έως και τον 3ο 
χρόνο και αποτελεί τη φυσική συνέχεια 
στα γάλατα της 2ης βρεφικής ηλικίας.

Το ΝΕΟ Nativa 3 υπερέχει σε σχέση 
με το απλό αγελαδινό γάλα, γιατί η 
σύνθεσή του είναι ιδανικά προσαρμο-
σμένη στις διατροφικές και αναπτυξια-
κές ανάγκες των βρεφών από τον 10ο 
μήνα και μετά, μια και όλα τα βρεφικά 
γάλατα Guigoz και Nativa παρασκευά-
ζονται με πρότυπο το μητρικό γάλα.

ÉóïññïðçìÝíç 
äéáôñïöÞ êáé ìåôÜ 
ôïí 10ï ìÞíá

Ôá ðñïúüíôá ìáò

Ç ïéêïãÝíåéá ôùí âñåöéêþí ãáëÜôùí 
Guigoz êáé Nativa ìåãÜëùóå!
Êáëùóïñßæïõìå ôï ÍÅÏ Nativa 3 ãéá 
âñÝöç ìåôÜ ôïí 10ï ìÞíá

Ôï ÍÅÏ Nativa 3:
• Έχει χαμηλότερα επίπεδα πρωτεϊ-
νών που απορροφώνται καλύτερα και 
καλύπτουν τους αυξημένους ρυθμούς 
ανάπτυξης αυτής της ηλικίας.
• Περιέχει λιπαρά οξέα φυτικής προ-
έλευσης για την κάλυψη των ενεργεια-
κών αναγκών από τον 10ο μήνα και με-
τά, με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορε-
σμένα λιπαρά, σύμφωνα με τις συστά-
σεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Παι-
διατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατο-
λογίας και ∆ιατροφής(ESPGHAN) και 
της Αμερικάνικης Ακαδημίας Παιδιά-
τρων (AAP).
• Έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε 
νάτριο σε σχέση με το αγελαδινό γάλα, 
για να μην επιβαρύνει την ευαίσθητη 
λειτουργία των νεφρών.
• Χάρη στο Gentle GrowTM με το μονα-
δικό προβιοτικό L. Reuteri που περι-
έχει, ενισχύονται τα ωφέλιμα εντερι-
κά βακτήρια, η φυσιολογική εντερική 
χλωρίδα και η λειτουργία του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Το προβιοτικό 
στέλεχος L. Reuteri περιέχεται φυσικά 
στο μητρικό γάλα.

9

Έλενα Ζέρβα / Product Manager Τμήματος Φροντίδας Υγείας
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Εφέτος, η μελέτη διεξήχθη μέσα στον 
Απρίλιο και συμπληρώθηκε από 89 άτο-
μα.  ∆υστυχώς θεωρούμε το ποσοστό 
συμμετοχής μικρό, αλλά ελπίζουμε ότι 
του χρόνου θα ενεργοποιηθούν περισ-
σότερα άτομα για να συμμετάσχουν.  Το 
όφελος άλλωστε είναι αμοιβαίο, διότι 
έτσι μπορούν όλοι να εκφράσουν την 
ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά τους για 
θέματα κοινά για όλους μας.  

ÌåñéêÜ óõìðåñÜóìáôá...

Εργασία:  Το ότι η πλειοψηφία θεωρεί 
πρόκληση τη δουλειά της και δηλώ-
νει ότι υπάρχει καλό εργασιακό κλίμα, 
καθώς και το ότι θεωρεί το μισθό της 
ανταγωνιστικό, είναι πολύ θετικά στοι-
χεία.  Από την άλλη μεριά, το ότι δεν 
υπάρχει ιδιαίτερα καλή συνεργασία με-
ταξύ των τμημάτων, είναι ένα σημείο 
που ίσως χρειάζεται βελτίωση.

Προϊστάμενος:  Είναι θετικό, το ότι οι 
περισσότεροι θεωρούν τον προϊστάμενό 
τους ικανό και με τα απαιτούμενα προ-
σόντα για τη θέση του, ότι επικοινωνεί 
τους στόχους του τμήματος και εκτιμά 
τις ιδέες των υφισταμένων του.  Αντιθέ-
τως, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για 
την εταιρική πολιτική και τα σχέδια και 
τις εξελίξεις της εταιρείας, που όπως 
θα δούμε και παρακάτω μάλλον αποτε-
λεί έλλειψη της ∆ιοίκησης.  

Åñùôçìáôïëüãéï éêáíïðïßçóçò ðñïóùðéêïý

Ç ãíþìç óáò ìåôñÜåé...
Το ετήσιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού, καθώς και τα κου-
τιά προτάσεων και παραπόνων, είναι οι δύο βασικοί τρόποι ή αλλιώς ένα 
είδος βαρόμετρου, μέσω των οποίων η ∆ιοίκηση ενημερώνεται από τους 
εργαζομένους, για τις απόψεις και το βαθμό ικανοποίησής τους όσον αφο-
ρά το περιβάλλον, το αντικείμενο της εργασίας τους και λοιπά θέματα, εί-
τε ανώνυμα είτε επώνυμα.

Ðñïößë ÅñùôçèÝíôùí
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Åñùôçìáôïëüãéï éêáíïðïßçóçò ðñïóùðéêïý

Eñãáóßá ÐñïúóôÜìåíïò

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ απόλυτα
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Åôáéñåßá

Εταιρεία: Τα αποτελέσματα αυτά 
τα βρίσκουμε πολύ ενθαρρυντικά. Η 
εταιρεία υπολογίζει τους εργαζομέ-
νους της, οι οποίοι με τη σειρά τους 
είναι υπερήφανοι που εργάζονται στην 
CANA και θα τη σύστηναν ανεπιφύλα-
κτα σε δικά τους άτομα για να εργα-
στούν.  Υπάρχουν όμως και μερικά μη-
νύματα για τη ∆ιοίκηση, όπως το ότι 
πρέπει να είναι πιο απαιτητική, πιο απο-
τελεσματική στο συντονισμό, την ορ-
γάνωση, τη διαχείριση και την επικοι-
νωνία.  
Επίσης ένα μήνυμα για το HR, είναι ότι 
η μέθοδος υποδοχής και εκπαίδευσης 
νέων συναδέλφων, δεν είναι επαρκής.

Ετήσια Συνάντηση:  Εάν δεν λάβου-
με υπόψη τις ουδέτερες απαντήσεις, 
τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα.

Το ενημερωτικό κομμάτι ∆ΕΝ πρέπει 
να αφορά μόνο εταιρικά θέματα
Το ψυχαγωγικό μέρος να έχει με-
γαλύτερη διάρκεια και μορφή εκ-
δρομής!

Η ∆ιοίκηση λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της έρευνας, ελπίζει 
μέσω αυτού του Newsletter, να επιλύσει 
για αρχή μερικά από τα θέματα επικοι-
νωνίας που επισημάνατε.  

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να σας ευχα-
ριστήσουμε για τη συμμετοχή σας και 
για τα πολλά σχόλια που λάβαμε, τόσο 
θετικά όσο και αρνητικά.  Θεωρούμε τη 
συμμετοχή σας ΚΛΕΙ∆Ι και θα σας πα-
ρακαλούσαμε να μας στείλετε προτά-
σεις, για ερωτήσεις που θα θέλατε να 
προσθέσουμε στην έρευνά μας για τον 
καινούριο χρόνο.

•

•

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ απόλυτα

Åñùôçìáôïëüãéï éêáíïðïßçóçò ðñïóùðéêïý
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20TH European Meeting on Hypertesion
Oslo - June 18-21 2010

Από 18 - 21/06/2010 συμμετείχαμε στο ευρωπαϊκό συνέδριο 
υπέρτασης, που διοργανώθηκε στο Oslo και σας μεταφέρουμε 
τις εντυπώσεις μας.
Όταν φτάσαμε, έβρεχε και έκανε κρύο (10-12 βαθμούς), αλλά 
τις δύο επόμενες ημέρες ο καιρός έφτιαξε και μπορέσαμε να 
απολαύσουμε τη θέα στο φιόρντ, τρώγοντας φρέσκο ψάρι από 
τη Βόρεια Θάλασσα στα παραθαλάσσια εστιατόρια.
Τα καλύτερα αξιοθέατα ήταν τα μουσεία με θέμα τις εξερευνή-
σεις των πόλων από τον Αμούδσεν και άλλους με το παγοθραυ-
στικό Fram, το οποίο και επισκεφθήκαμε, το μουσείο Kon-Tiki και 
το υπαίθριο μουσείο με αναπαράσταση των σπιτιών ενός παρα-
δοσιακού Νορβηγικού χωριού, με εκθέματα από τις καθημερινές 
αγροτικές ασχολίες των προηγούμενων γενιών.
Όσο για το συνέδριο, βάσει των νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών 
για την υπέρταση, καταργούνται οι διαχωρισμοί ανάμεσα στα 
περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλα αντι-υπερτασικά φάρμακα 
και συστήνεται η εξατομίκευση της θεραπείας βάσει του προφίλ 
του κάθε ασθενούς.  Στόχος, όχι μόνο η ρύθμιση της πίεσης αλ-

λά και η προστασία των νεφρών, της καρδιάς, των αγγείων και του εγκεφάλου.  Ως γνωστό, η CANA διαθέτει αντι-υπερ-
τασικά φάρμακα όλων των κατηγοριών, που μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις των ασθενών.
Σημείωση: Την εταιρεία μας στο 20th European Meeting on Hypertension, εκπροσώπησαν οι  κ.κ. Μαούνη Φλόρενς, Μαραγκουδάκης 

Θεμιστοκλής, Τόμπρου Αριστέα, Τσιγκάνου Έστα

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

Öáñìáêåõôéêü ÓõíÝäñéï Hellas Pharm που 
πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Μαρτίου 2010 στο συνεδριακό 
κέντρο Helexpo Palace (Μαρούσι, Αθήνα) και συμμετείχε το 
Τμήμα Φροντίδας Υγείας. 

23ï Ôáêôéêü ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Áíôéðñïóþðùí 
ôçò Ïìïóðïíäßáò Óõíåôáéñéóìþí Öáñìáêïðïéþí 
( Ï.Ó.Ö.Å.), που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Μαΐου 2010 
στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Spa (Καβούρι, Αθήνα) 
με τη συμμετοχή των Τμημάτων Φροντίδας Υγείας και Ειδικής 
∆ιατροφής. 

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá
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Ονοματεπώνυμο / Θέση
Γεωργιοπούλου Ανδριανή

Λογίστρια

Τσιριμώνα Μαρία

Γραμματέας Τμήματος Φροντίδας Υγείας

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Kαλοκαιρινό σινεμά ή  Mundial; Σινεμά

Καλοκαιρινό σινεμά

Ραδιόφωνο ή iPod;
iPod

Ραδιόφωνο ( iPod μόνο στην παραλία )

SMS ή κλήση;
SMS

Κλήση

Σουβλάκι ή Sushi;
Sushi

Σουβλάκι

Μύκονος ή Κουφονήσια;
Κουφονήσια

Κουφονήσια

Το ποτήρι, μισογεμάτο ή μισοάδειο; Μισογεμάτο
Φυσικά μισογεμάτο

Αγαπημένος προορισμός;
Ρώμη

Σαντορίνη

Το αγαπημένο σου χρώμα;
Ροζ

Κόκκινο

Αγαπημένο σπόρ/χόμπυ
Ψώνια / Βόλεϋ

Σπορ; Αυτά είναι για άλλους

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
Καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε 

λυπούνται

Ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό

Θα ευχόμουν....
Να έχω μια ζωή έντονη, με υγεία Να μην έφευγαν ποτέ τα αγαπημένα μας πρόσωπα

Σύντομο ιστορικό στην Cana Γεννήθηκα στη Νίκαια του Πειραιά, 

μεγάλωσα στον Κορυδαλλό. Όνειρό μου 

ήταν να γίνω γυμνάστρια ή μαθηματικός 

αλλά.... ερωτεύτηκα.Είμαι γνήσια 

Υδροχόος, γι αυτό είμαι πάντα χαρούμενη 

και μπροστά από την εποχή μου. Στην 

Cana είμαι από τον Ιανουάριο του 1988.

Γεια σας. Με λένε Τσιριμώνα Μαρία και από το 2003 

εργάζομαι στη γραμματεία του Τμήματος Φροντίδας 

Υγείας της Cana. Ο κυριότερος τομέας απασχόλησης 

μου είναι η  διαχείριση  του προγράμματος των Teams 

που αφορά  στην ιατρική επίσκεψη (επικοινωνία με 

ιατρικούς επισκέπτες, συναντήσεις τους με ιατρούς, 

φαρμακοποιούς κλπ.).Aυτά τα ολίγα και άκρως ενδια-

φέροντα (για εμένα τουλάχιστον) στην επτάχρονη κα-

ριέρα μου στην εταιρία μας.

ÃåííÞóåéò 2010
Ένα αγοράκι των συναδέλφων μας κ. Γεωργίου Βίβιαν και 
κ. Παπαδόπουλου ∆ημήτρη 
(Ιατρικοί Επισκέπτες Τμήματος Φροντίδας Υγείας - Αθήνα)

Ένα αγοράκι της συναδέλφου μας κ. Τιμπιλή Νάνσυ 
(Ιατρική Επισκέπτρια Τμήματος Φροντίδας Υγείας- Πάτρα)

Ένα κοριτσάκι της συναδέλφου μας κ. Καραγιαννάκη Σταυρούλας 
(εργάτριας στο τμήμα Παραγωγής του εργοστασίου )

Ένα κοριτσάκι της συναδέλφου μας κ. Μπουρνά Αγγελικής
(εργάτριας στο τμήμα Παραγωγής του εργοστασίου)

Ένα αγοράκι του συναδέλφου μας κ. Αγγούμη Παναγιώτη
(υπεύθυνου συντήρησης της εταιρείας μας)

Ένα κοριτσάκι του συναδέλφου μας κ. Φερεντίνου Ανδρέα 
(Ιατρικού Επισκέπτη Τμήματος Ειδικής ∆ιατροφής-Αθήνα)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÃÜìïé 2010
Αγγούμης Παναγιώτης - Ασπασία Αδάμη

Σπυρόπουλος Νίκος - Πούλια Ελένη (συνάδελφοι και οι δύο)

∆ραπανιώτη Στέλλα - Κωνσταντίνος Καλαμπόκας 

1 2 3

4 5 6

Q&A’s
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...
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Êáëïêáßñé & ¹ëéïò

HIBITANE:
Αντισηπτικό σαπούνι
Αλκοολικό διάλυμα σε αντικατάσταση 
του οινοπνεύματος

Όσο πλησιάζουν οι διακοπές, όλοι 
ονειρευόμαστε το κλασσικό ελληνικό 
καλοκαίρι και περιμένουμε να χαρούμε 
τον συνδυασμό του ήλιου και της θά-
λασσας. Για να απολαύσουμε όμως τα 
οφέλη τους χωρίς πιθανά προβλήματα, 
που μπορεί να χαλάσουν τις διακοπές 
μας, καλό είναι να πάρουμε κάποιες 
προφυλάξεις.

Η ηλιακή ακτινοβολία είναι απαραίτητη 
για τη ζωή στη γη (φωτοσύνθεση, πα-
ροχή θερμότητας κλπ.) αλλά και ειδικά 
στον άνθρωπο για τη σύνθεση βιταμίνης 
D και προστασία από τη ραχίτιδα και την 
οστεοπόρωση. Όμως, η μόδα της ηλιο-
θεραπείας σε συνδυασμό με τη μείωση 
της ασπίδας της γης από τη βλαβερή 
υπεριώδη ακτινοβολία (τρύπα του όζο-
ντος), έχουν μεταβάλλει τον ζωογόνο 
ήλιο σε εχθρό. Για την προστασία μας 
λοιπόν από τα εγκαύματα (και την μετέ-
πειτα αυξημένη πιθανότητα μελανώμα-
τος), αφυδάτωση, ηλίαση και πρόωρη 
γήρανση της επιδερμίδας, προσέχου-
με τα εξής:

Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο 
11 π.μ.- 4 μ.μ. όταν η υπεριώδης ακτι-

•

νοβολία είναι ιδιαίτερα έντονη 
Αυξάνουμε την πρόσληψη υγρών (όχι 
αλκοόλ)
Προστατεύουμε τα μάτια μας με γυ-
αλιά ηλίου
Φοράμε καπέλο (ιδίως αν δεν έχουμε 
πολλά μαλλιά)
Βάζουμε αντιηλιακό με δείκτη κατάλ-
ληλο για τον τύπο του δέρματός μας 
και το ανανεώνουμε συχνά
Στα παιδιά είμαστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί, γιατί ηλιακό έγκαυμα σε παιδι-
κή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε με-
λάνωμα σε μεγάλη ηλικία
Σε δέρματα πολύ ευαίσθητα, αν δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τον ήλιο, 
βοηθά το ντύσιμο με μακριά άσπρα 
λεπτά ρούχα (ακόμα και με μακριά 
μανίκια)

Και επειδή καλοκαίρι δεν σημαίνει μό-
νο ήλιος αλλά και θάλασσα, για να τη 

•

•

•

•

•

•

χαρούμε με ασφάλεια προσέχουμε τα 
εξής:

Ειδικά όταν συνοδεύουμε παιδιά ή 
άτομα ηλικιωμένα ή με προβλήματα 
υγείας,  διαλέγουμε παραλία κατάλ-
ληλη για αυτά (εύκολα προσβάσιμη, 
χωρίς βράχια, οργανωμένη με ναυα-
γοσώστη) και αποφεύγουμε να τους 
αφήνουμε χωρίς επιτήρηση.
Έχουμε μαζί μας ένα μικρό φαρμα-
κείο για τις πρώτες βοήθειες: αμ-
μωνία (για τσούχτρες, σφήκες), κα-
ταπραϋντικό προϊόν (για κοκκινίλες, 
εγκαύματα), αντι-ισταμινικό σιρόπι ή 
και σε ειδικές περιπτώσεις ενέσεις 
κορτιζόνης ή αδρεναλίνης (για αλ-
λεργικά συμβάντα), βαμβάκι ή γάζα 
και κάποιο αντισηπτικό (για χτυπή-
ματα).

Παίρνοντας αυτά τα πολύ απλά μέτρα, οι 
διακοπές μας θα κυλήσουν ανέμελα και 
χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις!

•

•

H ãéáôñüò óõìâïõëåýåé

Έστα  Τσιγκάνου  
Ιατρός - Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος

Ôá ðñïúüíôá ôçò CANA ãéá ôï êáëïêáßñé

TEFIRAX cream:
Καταπραϋντική κρέμα για εγκαύματα
TEFIRAX gel:  
Καταπραϋντικό τζελ για τη φαγούρα 
μετά από τσιμπήματα κουνουπιών, επαφή 
με μέδουσες ή ερεθιστικά φυτά

FISSAN: 
Αντιηλιακή κρέμα με ∆Π30 και με ∆Π50  
Αντιηλιακό γαλάκτωμα με ∆Π50
Ενυδατική κρέμα για μετά την έκθεση 
στον ήλιο



16

*Παρακάτω αναφέρονται 

όλες οι προσφορές του 

Τμήματος Φροντίδας 

Υγείας που θα μπορούσαν 

να προμηθευτούν οι 

εργαζόμενοι της Cana 

μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων.

SEVEN SEAS 
Με κάθε αγορά προϊόντος ΒΙΟΝ 3 ή ΒΙΟΝ 3 
50 plus, δώρο το προϊόν O.AD. κάψουλες 
μουρουνέλαιου.

Με κάθε αγορά προϊόντος Tasty Fish Oil 
(με γεύση πορτοκάλι ή βατόμουρο), 
δώρο ένα παιδικό παζλ.

Με κάθε αγορά προϊόντος Flexicare, 
δώρο ένας μεγενθυτικός φακός τσέπης.

1.

2.

3.

FISSAN
Με κάθε αγορά προϊόντος Fissan Bagnetto 500ml, 
δώρο το προϊόν Fissan Αποστειρωμένος φυσιολογικός 
ορός (για τον καθαρισμό των ματιών και της μύτης).

Με κάθε αγορά προϊόντος Fissan Ενυδατική κρέμα 
150ml, δώρο άλλο ένα προϊόν Fissan Ενυδατική κρέμα.

Με κάθε αγορά προϊόντος Fissan Baby cream 150g, 
δώρο το προϊόν Fissan Savon.

Με κάθε αγορά Αντιηλιακών προϊόντων, έκπτωση 15%.

1.

2.

3.

4.

3

1

3

Στείλτε μας 
τις απόψεις 
και τις προτάσεις 
σας για το «1». 

2

Προσφορές* 

Τμήματος 
Φροντίδας 

Υγείας

2

1

4

Τεύχος 1ο, Ιούλιος 2010
Περιοδική έκδοση
Εκδότης: Cana Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 14122
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Τμήμα HR
Υπεύθυνη ύλης: Μαργαρίτα Γογωνά, hr@cana.gr
Σχεδιασμός και οργάνωση έκδοσης: 
Φωτογραφίες: Shutterstock
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της CANA Α.Ε.

http://www.cana.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=272
http://www.cana.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=282

