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Åditorial
Παραμονές Χριστουγέννων και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο τεύχος 
του «1», του newsletter της CANA. Με πολύ χαρά και μεράκι αλλά και με τη 
δική σας πολύτιμη βοήθεια, το περιοδικό μας κάνει και πάλι αισθητή την 
παρουσία του, με πολλά και ποικίλα θέματα.

Ξεκινάμε με το άρθρο του κ. Νειάδα, το οποίο μας προσκαλεί να συνεισφέ-
ρουμε με δημιουργικές πρωτοβουλίες και συνεχίζουμε με την Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη, για να γνωρίσουμε τα μυστικά του “ecodriving” και να βοη-
θήσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας ανακατασκευασμένα αναλώσιμα. 
Στη συνέχεια, στα πλαίσια της γνωριμίας μας με τα τμήματα της εταιρείας, 
σας παρουσιάζουμε την Οικονομική ∆ιεύθυνση, στρατηγικό τμήμα για τη 
σωστή λειτουργία της CANA, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Σει-
ρά έχουν τα προϊόντα μας: BION 3, NAROPEINE, RESOURCE OPTIFIBRE, 
SEVEN SEAS ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟ. Πόσο καλά τα γνωρίζουμε; Κλείνοντας, ας 
σκεφτούμε με ανιδιοτέλεια, βάζοντας στη ζωή μας την Εθελοντική Αιμοδο-
σία και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.  

Ας μην ξεχνάμε και τις μόνιμες στήλες μας: το άρθρο του Γιατρού μας με 
χρήσιμες συμβουλές, Εκδηλώσεις – Συνέδρια, Γάμοι και Γεννήσεις (αυξα-
νόμαστε και πληθαίνουμε), Q&As για να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ 
μας. Και βέβαια οι προσφορές του τμήματος Φροντίδας Υγείας, που ενδι-
αφέρουν όλους.

Οι θερμότερες ευχές μας για ένα ευνοϊκό και τυχερό 2011!!!
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Το 2011 ξημερώνει για τις φαρμακευ-
τικές επιχειρήσεις απειλητικό. Η Cana 
πρέπει να αντιδράσει μελετημένα, ψύ-
χραιμα και ευέλικτα. Χρειάζονται νέες 
προσεγγίσεις στην αγορά και νέοι ρό-
λοι μέσα στην επιχείρηση. Το σκηνικό 
είναι νέο. Κρίσιμος  παράγων επιτυχίας 
θα είναι η ικανότητα μετατροπής των 
απειλών σε ευκαιρίες. 
Αυτή η δουλειά δεν είναι μόνο της δι-
οίκησης. Σε προσκαλώ, αγαπητέ συ-
νεργάτη της Cana, να συνεισφέρεις 
στον προβληματισμό με δημιουργικές 
πρωτοβουλίες.

Ç åôáéñåßá Cana

Η δύσκολη περίοδος για το φάρμακο 
συνεχίζεται και εντείνεται. Η Κυβέρ-
νηση πιέζεται να περιορίσει τις δημό-
σιες δαπάνες και ειδικότερα τις δαπά-
νες  υγείας. Την τιμητική θέση στο στό-
χαστρο των δαπανών υγείας έχει το 
φάρμακο αν και κοστίζει λιγότερο από 
20% του συνόλου των δαπανών υγείας. 
Ο λόγος είναι προφανής: το φάρμα-
κο έχει τυποποιημένες προδιαγραφές 
και αυστηρά καταγραμμένη διακίνηση. 
Όμως, η κατανάλωσή του ασφαλώς 
και εμπεριέχει υπερβολές.
Η επίθεση στην κατανάλωση φαρμά-
κου και μάλιστα των πρωτοτύπων εί-

Êáëþò ôï 2011…
Βασίλης Νειάδας / Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύμβουλος

ναι πολυεπίπεδη. Ακόμα τα μισά περί-
που φάρμακα της Cana πωλούνται στις 
λανθασμένες και παράνομες τιμές του 
Μαΐου διότι καθυστέρησε το διορθωτι-
κό δελτίο τιμών που επρόκειτο να δη-
μοσιευθεί στα τέλη Αυγούστου. Τα Νο-
σοκομεία, κρατικά και ιδιωτικά, πιέζουν 
για αυθαίρετες εκπτώσεις με την απει-
λή της έξωσης των πρωτοτύπων προ-
ϊόντων από τα Νοσοκομεία. Τα χρέη 
των κρατικών νοσοκομείων είναι ακό-
μα απλήρωτα από τα μέσα του 2007 
και μέχρι σήμερα. 
Τα άλλα προϊόντα της Cana πιέζονται 
από την πρωτοφανή οικονομική κρίση.  

«Ïé Üíèñùðïé ðïõ ðÜíå ìðñïóôÜ, åßíáé 
åêåßíïé ðïõ øÜ÷íïõí ôéò óõíèÞêåò ðïõ 
èÝëïõí êáé ðïõ áí äåí ôéò âñïõí, ôéò 
äçìéïõñãïýí ìüíïé ôïõò»
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ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

Η οδική συμπεριφορά κάθε οδηγού βα-
σίζεται στις μηχανικές κινήσεις, δηλα-
δή στη συνήθεια.  Οδηγούμε γρήγορα, 
μαρσάρουμε άσκοπα, δεν συντηρούμε 
τακτικά το αυτοκίνητό μας.  Αποτέλε-
σμα; Επιβαρύνουμε το περιβάλλον αλ-
λά και τον μηνιαίο προϋπολογισμό μας.  
Το μήνυμα της κλιματικής αλλαγής εί-
ναι σαφές.  Πρέπει να αλλάξουμε συ-
νήθειες.  Πρέπει να οδηγούμε έξυπνα, 
με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλ-
λον, να σκεφτόμαστε οικονομικά, οικο-
λογικά, να οδηγούμε σύμφωνα με τους 
κανόνες του ecodriving.
Το ecodriving είναι ένας έξυπνος τρό-
πος οδήγησης, που συμβάλλει στη μεί-
ωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 
μέσο όρο 15%, στη μείωση των εκπο-
μπών ρύπων και των αερίων που προ-
καλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
καθώς και στον περιορισμό των τροχαί-
ων ατυχημάτων.
Από τη θέση του οδηγού, ο καθένας 
μας μπορεί να συνεισφέρει, οδηγώντας 
οικολογικά.  Με έξυπνες αλλαγές στην 

Ecodriving 
OäçãÞóôå OéêïëïãéêÜ  
OäçãÞóôå OéêïíïìéêÜ
Τμήμα ΗR

Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό εξο-
πλισμό του οχήματος (στροφόμε-
τρο, trip computer, cruise control)
Σχεδιάστε τη διαδρομή για μεγα-
λύτερη οικονομία
Επιλέξτε αποδοτικότερο όχημα 
(ετικέτα οικονομίας καυσίμου, η 
οποία δίνει πληροφορίες για την 
κατανάλωση καυσίμου και τις εκ-
πομπές διοξειδίου του άνθρακα 
του αυτοκινήτου)
Αποφεύγετε τη χρήση του οχήμα-
τος για σύντομες διαδρομές

Εναλλακτικά, επιλέξτε άλλους τρό-
πους μετακίνησης.  Αντί για το αυτο-
κίνητό σας, χρησιμοποιείστε τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο ή το 
περπάτημα, όποτε είναι δυνατόν.  Απο-
στάσεις ενός χιλιομέτρου ή μικρότε-
ρες, είναι ιδανικές για περπάτημα ή 
ποδήλατο.  Εκτός από την εξοικονό-
μηση καυσίμου και την προστασία του 
περιβάλλοντος, βελτιώνετε και την φυ-
σική σας κατάσταση.

10.

11.

12.

13.

οδηγική μας συμπεριφορά, μπορούμε 
να εξασφαλίσουμε σημαντικά οφέλη 
για το περιβάλλον και την τσέπη μας.

Ôå÷íéêÝò ecodriving
Ανεβάστε ταχύτητα στο κιβώτιο 
στις 2.000-2.500 στροφές 
Οδηγείτε ήρεμα, αποφεύγοντας 
απότομες επιταχύνσεις ή φρενα-
ρίσματα 
Παρατηρείστε και προβλέψτε τις 
συνθήκες κυκλοφορίας, αποφεύ-
γοντας αναίτια χρήση φρένων
Για να σταματήσετε, επιβραδύνετε 
ομαλά με επιλεγμένη μια υψηλή 
ταχύτητα στο κιβώτιο
Κάντε συνετή χρήση του κλιματι-
σμού
Στις στροφές επιβραδύνετε ομαλά
Σβήνετε τον κινητήρα σε σύντομες 
στάσεις άνω του ενός λεπτού
Κάντε τακτική συντήρηση του οχή-
ματος και των ελαστικών του
Αποφεύγετε τη μεταφορά περιτ-
τών φορτίων

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Από αρχές Νοεμβρίου, συνεχίζοντας την προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, ξεκινήσαμε συνεργα-
σία με την εταιρεία ECOFILL, με σκοπό την χρήση ανακατασκευασμένων μελανοδοχείων (inkjet-laser toner cartridges) 
τα οποία κατασκευάζονται με πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες και ανταλλακτικά.  Τα κενά αναλώσιμα της εται-
ρείας μας συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, αποστέλλονται στην ECOFILL για αποσυναρμολόγηση, αναγόμωση, αντι-
κατάσταση όλων των μερών που έχουν φθαρεί, ανασυναρμολόγηση και στη συνέχεια επιστρέφονται σε εμάς έτοιμα 
προς χρήση.  Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση αποβλήτων πλαστικού απέναντι 
στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με άριστο αποτέλεσμα εκτύπωσης και μείωση κόστους.

Ãíùñßæåôå üôé;
Χρειάζονται περίπου 500 χρόνια για την αποσύνθεση 
ενός μελανοδοχείου στο περιβάλλον.
Για την κατασκευή ενός μελανοδοχείου laser toner, 
χρειάζονται 3-4 λίτρα πετρελαίου.
Με την ανακύκλωση μελανοδοχείων εξοικονομούνται 
περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε χρόνο (σε μία 
χώρα με πληθυσμό ισάριθμο της Ελλάδας). 

•

•

•

ÐåñéâÜëëïí & áíáêáôáóêåõáóìÝíá ìåëÜíéá
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Αν συμφωνείς με την εθελοντική αιμοδοσία και 
επιθυμείς να γίνεις εθελοντής αιμοδότης, δήλωσέ 
το στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.  Έτσι θα μπο-
ρέσουμε να αποκτήσουμε στην CANA τη δική μας 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.

ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç
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Η εθελοντική προσφορά αίματος, απο-
τελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κρίκους του κοινωνικού εθελοντισμού.  
Κάθε μέρα εκατοντάδες συνάνθρωποί 
μας χρειάζονται αίμα.  Οι ετήσιες ανά-
γκες αίματος της χώρας μας, είναι πε-
ρίπου 630.000 φιάλες και δείχνουν ότι 
σε κάθε δεκάδα νοσοκομειακών αρ-
ρώστων, οι δύο χρειάζονται μετάγγιση 
αίματος.  Για τον λόγο αυτό αναγκαζό-
μαστε να εισάγουμε αίμα από άλλες 
χώρες.  

Η εθελοντική και συστηματική προ-
σφορά αίματος από τους πολίτες, 
έτσι ώστε να υπάρχει καθημερινή εισ-
ροή αίματος στις μονάδες αιμοδοσίας 
της χώρας, είναι ο μόνος τρόπος που 
μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτη-
τες ποσότητες αίματος, ώστε να αντι-
μετωπίζονται με επιτυχία οι ανάγκες 
των ασθενών σε αίμα.

Εθελοντής αιμοδότης σημαίνει ανιδι-
οτέλεια και ανθρωπισμός.  Ο εθελο-
ντής, δηλαδή ο μη αμειβόμενος δό-
της αίματος, ιστών, οργάνων κ.λπ. με 
την κοινωνική του ευαισθησία, προ-
σφέρει όχι μόνο στους έχοντες ανά-
γκη, αλλά συμβάλλει και στην ύπαρ-
ξη της ίδιας της ζωής.  Ο εθελοντι-
σμός γενικά θεωρείται μία αλτρουι-

ÆùÞ êáé Åëðßäá ãéá üëïõò

στική δραστηριότητα, η οποία απο-
σκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων.

Κάθε άνθρωπος μεταξύ 18 και 65 ετών 
μπορεί να γίνει αιμοδότης, αφού πρώ-
τα ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας 
του.  Σε περίπτωση που για κάποιο λό-
γο κριθεί ακατάλληλος, αποκλείεται 
αυτομάτως από την αιμοδοσία.  Η δι-
αδικασία αυτή έχει τεράστια σημασία, 
διότι εξασφαλίζει την υγεία τόσο του 
δότη, όσο και του λήπτη.

Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου είκοσι 
λεπτά.  Η ποσότητα του αίματος που 
συλλέγεται, αντιπροσωπεύει περίπου 
το 1/13 του συνολικού αίματος του σώ-
ματος του δότη.  Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το αίμα που δίνουμε, ο οργανισμός 
μας το αναπληρώνει μέσα σε 10 λεπτά 
της ώρας.

Ένας αιμοδότης μπορεί να δίνει αίμα 
2 έως 3 φορές το χρόνο.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
κατά την αιμοληψία είναι αποστειρωμέ-
να, μιας χρήσης και ανοίγονται μπρο-
στά στον αιμοδότη.  Επομένως, κάθε 
φόβος για τη μετάδοση ασθένειας εί-
ναι αβάσιμος και παράλογος.

Ãéáôß íá ãßíù åèåëïíôÞò 
áéìïäüôçò;

Γιατί ως εθελοντές αιμοδότες καλύ-
πτουμε την οικογένειά μας σε αίμα, 
αν χρειαστεί
Γιατί το αίμα δεν είναι βιομηχανικό 
προϊόν και προσφέρεται από τον 
υγιή άνθρωπο, στον άγνωστο πά-
σχοντα συνάνθρωπο
Γιατί η εθελοντική αιμοδοσία είναι 
πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύ-
ης
Γιατί η αιμοδοσία είναι τελείως ακίν-
δυνη και ανώδυνη και διαρκεί μόνο 
20 λεπτά της ώρας
Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει αυ-
τάρκης από εθελοντικά προσφερό-
μενο αίμα
Γιατί το αίμα περιέχει παράγωγα 
όπως το πλάσμα, τα αιμοπετάλια και 
τα λευκά αιμοσφαίρια, που είναι ζω-
τικής σημασίας για την εξέλιξη της 
υγείας κάποιων ασθενών  

Κάθε ένας μας ξεχωριστά και όλοι μα-
ζί, μπορούμε να δώσουμε ένα μάθημα 
ζωής και ελπίδας σε όσους το έχουν 
ανάγκη.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

Τμήμα ΗR
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Ãíùñéìßá ìå ôï 
ÔìÞìá ÏéêïíïìéêÞò 
Äéåýèõíóçò

Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana

Η διάρθρωση της Οικονομικής ∆ιεύθυνσης είναι όπως ακριβώς εμφανίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα:

Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με τα τμήματα της εταιρείας, 
σας παρουσιάζουμε το τμήμα Οικονομικής ∆ιεύθυνσης.

∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & ∆ιοίκησης
Ανθούλα Τερεζάκη (1+10)

Λογίστρια
Ευδοκία Ρήγα

Λογίστρια
Ανδριανή Γεωργιοπούλου

Λογίστρια
Κωνσταντίνα Κικάκη

Λογιστής
Κωνσταντίνος Καρίπης

Υπάλληλος γραφείου
∆έσποινα Κουσουρή

Υπάλληλος γραφείου
Βασιλική Πατσιαλού

Υπάλ. Εξωτερικών Εργασιών
Σταματία Μεϊμάρογλου

Λογίστρια-Ταμίας
Αρχοντούλα Βλάχου

Βοηθός Λογιστή-Τιμολόγηση
Ανδριανή Αθηναίου

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
Θεόδωρος Τζονάκας
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Ïé áñìïäéüôçôåò ôçò 
ÏéêïíïìéêÞò Äéåýèõíóçò 
åßíáé:

Η πιστή εφαρμογή του λογιστικού 
συστήματος που είναι σύμφωνο 
με τις αρχές του Γενικού Ελληνι-
κού Λογιστικού σχεδίου και η σύ-
νταξη διαφόρων οικονομικών κα-
ταστάσεων
Η συνεχής παρακολούθηση και 
εφαρμογή των φορολογικών Νό-
μων και ∆ιατάξεων και η έγκαιρη 
εκτέλεση των φορολογικών υπο-
χρεώσεων της εταιρίας
Η συγκέντρωση κοστολογικών στοι-
χείων και η σύνταξη των κοστολο-
γίων εισαγομένων, συσκευαζόμε-
νων και παρασκευαζόμενων προ-
ϊόντων
Η πραγματοποίηση οικονομικού 
προγραμματισμού ειδικά αυτή τη 
δύσκολη εποχή κρίσεως, και η πα-
ρακολούθηση της εκτέλεσής του
Η καταβολή κάθε προσπάθειας και 
η εξάντληση κάθε δυνατότητας εί-
σπραξης των οφειλόμενων στην 
εταιρία ποσών, βασική προϋπόθε-
ση για την εξασφάλιση ρευστότη-
τας, απολύτως απαραίτητης για 
την εύρυθμη λειτουργία της
Η στενή επικοινωνία και συνεργα-
σία με τις τράπεζες που συνεργα-
ζόμαστε, για την επίτευξη του ως 
άνω σκοπού, ιδιαίτερα τώρα, δεδο-
μένων των τεράστιων οφειλών των 
Νοσοκομείων στην εταιρία
Η συγκέντρωση των στοιχείων και 
η τήρηση απαραίτητων διαδικασι-
ών για την σύγκλιση Γενικών Συνε-
λεύσεων
Η συγκέντρωση στατιστικών στοι-
χείων

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Η εξαγωγή δεικτών παρακολού-
θησης
Η αντιμετώπιση των κρατικών ορ-
γάνων οι οποίοι πραγματοποιούν 
ελέγχους
Τέλος, η ενημέρωση της Γενικής ∆ι-
εύθυνσης για ό,τι έχει σχέση με την 
οικονομική λειτουργία της εταιρίας, 
συνεργασία μαζί της και προτάσεις 
οικονομικής φύσης

Γενικά πιστεύουμε ότι σε αυτή την πε-
ρίοδο της γενικής κρίσης, η ευθύνη και 
οι υποχρεώσεις των οικονομικών υπη-
ρεσιών είναι μεγαλύτερες παρά ποτέ. 
Οι τεράστιες αλλαγές τις οποίες ζού-
με, ιδιαίτερα στον κλάδο μας, οι οποίες 
λαμβάνονται ερήμην μας και μας επι-
βάλλονται με άμεση εφαρμογή, καθι-
στούν τον οποιονδήποτε προγραμματι-
σμό μας, μειωμένης αξίας και επιβάλ-
λουν την άμεση προσαρμογή μας στα 
καινούρια δεδομένα. 

Έτσι στο σημερινό οικονομικό περι-
βάλλον, οι προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουμε είναι βέβαια όπως πάντα η 
αύξηση των εσόδων, αλλά απαραίτη-
τα και η μείωση των δαπανών και του 
κόστους γενικά. Η προσπάθεια λοιπόν 
των οικονομικών υπηρεσιών πρέπει να 
στρέφεται προς την κατεύθυνση αυτή, 
η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την 
όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκμετάλ-
λευση της προηγμένης τεχνολογίας 
και μέσω αυτής, την κατά το δυνατό 
καλύτερη και μεγαλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, και την 
άντληση περισσότερων στοιχείων για 

9.

10.

11.

πληρέστερη μελέτη των οικονομικών 
δεδομένων και για όσο το δυνατό με-
γαλύτερο περιορισμό των δαπανών και 
του κόστους γενικά.
Το γεμάτο αγωνία συναίσθημα ότι τα πά-
ντα γύρω μας καταρρέουν, αντί να μας 
δημιουργεί πλήρη ανασφάλεια και αρ-
νητική διάθεση, θα πρέπει να μας γεμί-
ζει με δύναμη για αναζήτηση ευκαιριών 
αφ’ ενός, αλλά και για προσπάθεια για 
κατά το δυνατό μεγαλύτερο περιορισμό 
δαπανών και κόστους γενικά και προ-
σαρμογή στα καινούρια δεδομένα.

Η επερχόμενη μακροχρόνια ύφεση 
πρέπει να μελετηθεί σε βάθος από τις 
οικονομικές υπηρεσίες και σε συνερ-
γασία με τη γενική διεύθυνση να ορι-
σθούν κανόνες και όρια μέσα στα οποία 
πρέπει να κινηθούμε, ώστε να μπορέ-
σουμε να επιζήσουμε και να ανταπε-
ξέλθουμε στα προβλήματα και τον οξύ-
τατο ανταγωνισμό. Πρέπει να γίνουμε 
ευέλικτοι και επιδέξιοι στην αντιμετώ-
πιση αυτών των προκλήσεων.
Η οικονομική διεύθυνση περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά, πρέπει να μελε-
τήσει πως θα επιτευχθεί περιορισμός 
δαπανών και κόστους, δια της κατά 
το δυνατό μεγαλύτερης εκμετάλλευ-
σης των τεχνικών μέσων που διαθέτει 
ή ακόμη – αν αυτό επιβάλλεται – δια 
της προμήθειας μέσων νεότερης τε-
χνολογίας και της πλήρους αξιοποί-
ησής της στα πολύ σημαντικά θέματα 
της σύγχρονης επιχείρησης, όπως εί-
ναι ο εσωτερικός έλεγχος και η ρευ-
στότητα, που είναι απαραίτητα για την 
εύρυθμη λειτουργία της.

Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana
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Βύρων Καραγιαννόπουλος / Product Manager Τμήματος Φροντίδας Υγείας 

Ôá ðñïúüíôá ìáò

Οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοι-
χεία είναι θρεπτικά συστατικά που πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνονται στην καθη-
μερινή διατροφή μας, γιατί  δεν μπορούν 
να παραχθούν από τον οργανισμό.
Σε δύσκολες και απαιτητικές περιό-
δους, ο οργανισμός μένει εκτεθειμέ-
νος σε ελλείψεις διαφόρων θρεπτικών 
συστατικών, με όλες τις συνέπειες που 
αυτό μπορεί να έχει, όπως ευάλωτη 
άμυνα οργανισμού, μη σωστή ανάπτυ-
ξη σκελετού, χαμηλά επίπεδα ευεξίας, 
και γενικότερα αίσθημα κόπωσης και 
εξάντλησης. 
O ρόλος των συμπληρωμάτων διατρο-
φής στη διατήρηση της καλής υγείας, 
γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.

Το Νέο συμπλήρωμα διατροφής BION 
3 Activate είναι το μοναδικό πολυβιτα-
μινούχο σκεύασμα στην ελληνική αγο-
ρά που συνδυάζει σε ένα δισκίο, 3 τύ-
πους προβιοτικών, 12 βιταμίνες,12 μέ-
ταλλα και ιχνοστοιχεία, ginseng & συ-
νένζυμο Q10. 

Activate plus Q10
ÏëïêëçñùìÝíï óõìðëÞñùìá 
äéáôñïöÞò ðñïçãìÝíçò óýíèåóçò

Ðïéïò üìùò ï ìç÷áíéóìüò 
äñÜóçò ôïõ Q10, êáé ôé 
áêñéâþò ðñïóöÝñåé óôïí 
ïñãáíéóìü ìáò;
Το συνένζυμο Q10 (Co Q10) είναι ένα 
απαραίτητο ζωτικό θρεπτικό συστατι-
κό, αναγκαίο για την παραγωγή ενέρ-
γειας στα μιτοχόνδρια. Ονομάζεται συ-
νένζυμο, επειδή το χρειάζεται ο οργα-
νισμός μας για να φτιάξει άλλα τρία 
τουλάχιστον ένζυμα, έργο των οποίων 
είναι να μετατρέπουν τη γλυκόζη και 
το οξυγόνο σε ενέργεια. Μόλις παρα-
χθεί η ενέργεια αυτή, το Q10 μετέχει 
στη διεργασία της εξαγωγής της από 
τα μιτοχόνδρια και της μεταφοράς της 
στο υπόλοιπο σώμα. Άρα το Q10 είναι 
απαραίτητο για τη λειτουργία της κύ-
ριας πηγής ενέργειας σε κάθε κύτταρο 
μέσα στο σώμα μας, ενώ έχει ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Ένας από τους παράγοντες που επη-
ρεάζει τα επίπεδα του Q10 στο αίμα, 

είναι η ηλικία. Καθώς μεγαλώνουμε 
αυτά μειώνονται σημαντικά, ιδιαίτερα 
μετά την ηλικία των 30. Η έλλειψη του 
συγκεκριμένου συνενζύμου είναι από 
τους βασικούς παράγοντες που συμ-
βάλλουν στο γήρας.

Επίσης, τα επίπεδα του συνενζύμου 
Q10 φαίνεται πως μειώνονται με το 
πέρασμα του χρόνου, σε χρόνια νο-
σήματα σαν τον διαβήτη, τη νόσο του 
Parkinson, τα καρδιαγγειακά, αλλά και 
λόγω της παρατεταμένης χρήσης κά-
ποιων φαρμάκων π.χ. στατίνες για την 
αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμιών. 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παρα-
πάνω στοιχεία και ταυτόχρονα γνω-
ρίζοντας πως η σύγχρονη διατροφή 
∆υτικού Τύπου παρέχει στον οργανι-
σμό μας ανεπαρκή ποσότητα Q10, η 
συμπληρωματική χορήγησή του θεω-
ρείται αναγκαία.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η κακή διατροφή, 
το άγχος, η μόλυνση του περιβάλλοντος και 
πολλοί ακόμα λόγοι, καθιστούν αναγκαία την 
ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.
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ÌÅ ÁÏÓÌÏ ÓÊÏÑÄÏ
Κάθε κάψουλα περιέχει ω3 λιπαρά 
οξέα, βιταμίνες D και Ε, και άοσμη 
σκόνη σκόρδου.
Το σκόρδο βοηθάει άτομα με ήπι-
ας μορφής υπέρταση, καθώς και 
σε περιπτώσεις αυξημένης χολη-
στερίνης.
Στη βελτίωση της εικόνας των λιπι-
δίων (μείωση τριγλυκεριδίων και χο-
ληστερόλης) συμβάλλουν και τα ω3 
λιπαρά οξέα.
Έτσι, έχουμε συνδυασμένη καρδιο-
προστατευτική δράση από το σκόρ-
δο και τα ω3 λιπαρά οξέα του μου-
ρουνέλαιου.

Ôá ðñïúüíôá ìáò

Αιώνες τώρα, το Μουρουνέλαιο θεωρείται ένα πολύτιμο συμπλήρωμα δια-
τροφής για όλη την οικογένεια. Αργότερα, ανακαλύφθηκε ότι οι ευεργετικές 
του ιδιότητες οφείλονται όχι μόνο στις πολύτιμες βιταμίνες Α και D για τις 
οποίες αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή, αλλά κυρίως, στα ω3 πολυακόρε-
στα λιπαρά οξέα που περιέχει άφθονα.

Πολλές επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν τη σημασία των ω3 (EPA & 
DHA) στη διατήρηση της καλής υγείας.  Είναι ένας από τους όρους που έχει 
μπει για τα καλά στη ζωή μας, καθώς κυκλοφορούν πλέον και πολλά τρόφι-
μα εμπλουτισμένα, ως κάποιο βαθμό, σε ω3 λιπαρά οξέα.

Όμως, οι δράσεις αυτών των πολύτιμων ουσιών δεν περιορίζονται σε αυτό. 
Την τελευταία δεκαετία οι ειδικοί επιστήμονες έχουν ανακαλύψει και τονίσει 
ειδικές δράσεις των ω3 λιπαρών οξέων που αφορούν στον εγκέφαλο και τις 
πνευματικές λειτουργίες.  Επίσης, είναι γνωστή η ευεργετική τους δράση 
στη μείωση των επιπέδων της κακής χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων, 
στην υγεία του δέρματος και στις αρθρώσεις.

ÌïõñïõíÝëáéï
Ç Äýíáìç ôçò ÖõóéêÞò Ðñïóôáóßáò

Ôï ÌïõñïõíÝëáéï & ç Õãåßá ìáò
Νέες εμπλουτισμένες μορφές

Βύρων Καραγιαννόπουλος / Product Manager Τμήματος Φροντίδας Υγείας

ÌÅ ÁÓÂÅÓÔÉÏ
Κάθε κάψουλα περιέχει ω3 λιπαρά 
οξέα, βιταμίνες D και Ε, καθώς και την 
ποσότητα ασβεστίου που αντιστοιχεί 
σε ένα ποτήρι γάλα. Το μουρουνέλαιο 
με ασβέστιο είναι ειδικό συμπλήρωμα 
για τις γυναίκες κάθε ηλικίας. Όπως 
είναι γνωστό, οι γυναίκες κινδυνεύ-
ουν περισσότερο από οστεοπόρωση 
και είναι χρήσιμο να λαμβάνουν μακρο-
χρόνια - από την εφηβική ήδη ηλικία 
- ασβέστιο. Με τη βοήθεια της βιταμί-
νης D που περιέχει το μουρουνέλαιο, 
απορροφάται όλη η ποσότητα ασβε-
στίου. Ταυτόχρονα βέβαια, διατηρού-
νται και όλες οι χρήσιμες ιδιότητες του 
κλασικού μουρουνέλαιου.  

ÌÅ EVENING PRIMROSE OIL
Κάθε κάψουλα περιέχει ω3 λιπα-
ρά οξέα, βιταμίνη D, και Evening 
Primrose Oil (EPO).
Το EPO, σε συνδυασμό με το μου-
ρουνέλαιο, ασκεί ισχυρές αντι-
φλεγμονώδεις και άλλες δράσεις, 
που βοηθάνε άτομα που πάσχουν 
από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέ-
ρου (σπαστική κολίτιδα). Ταυτόχρο-
να, το EPO ανακουφίζει μακροχρό-
νια από τη μασταλγία και βελτιώνει 
τα συμπτώματα της ατοπικής δερ-
ματίτιδας (έκζεμα).
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Ôá ðñïúüíôá ìáò

∆εν είναι όλοι οι τοκετοί ίδιοι:  μερικοί 
ολοκληρώνονται γρήγορα, άλλοι κα-
θυστερούν, κάποιοι είναι πολύ δύσκο-
λοι, ενώ ορισμένοι διεξάγονται πολύ 
εύκολα με σχετικά λίγο πόνο. Σε γενι-
κές γραμμές όμως, οι ωδίνες του το-
κετού είναι μεν ο «γλυκύτερος πόνος», 
αλλά είναι ιδιαίτερα έντονες.

Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανα-
κούφισης από τους πόνους του τοκε-
τού, όλο και περισσότερες γυναίκες 
επιλέγουν σήμερα την επισκληρίδιο 
αναλγησία, καθώς κατά κοινή παρα-
δοχή, παρέχει τον αποτελεσματικότε-
ρο τρόπο ελέγχου του πόνου σε όλα 
τα στάδια του τοκετού, χωρίς να επη-
ρεάζει το επίπεδο συνείδησης της μη-
τέρας. 

Η επισκληρίδιος αναλγησία είναι μια 
ασφαλής μέθοδος που χρησιμοποιεί-
ται  τα τελευταία χρόνια για να μειώνει 
τους πόνους, κατά τη διάρκεια του το-
κετού, ενώ κάνει τον τοκετό πολύ πιο 
εύκολο.

Ðþò äñá ç åðéóêëçñßäéïò 
áíáëãçóßá óôïí áíþäõíï 
ôïêåôü
Πρόκειται για μια μέθοδο ελέγχου του 
πόνου (αναλγησία) στο κάτω τμήμα του 
σώματος.  Ο επισκληρίδιος καθετήρας 
τοποθετείται από τον αναισθησιολόγο 

Åðéóêëçñßäéïò áíáëãçóßá:  
¸íáò ôñüðïò ãéá íá öÝñåôå óôïí êüóìï ôï ìùñü óáò áíþäõíá...

Έλενα Αρβανίτη / Junior Product Manager Τμήματος Φαρμάκου

στο κάτω μέρος της πλάτης όταν αρ-
χίσουν οι πρώτες συσπάσεις του τοκε-
τού και η γυναίκα ετοιμάζεται να γεν-
νήσει.

Στην περίπτωση φυσιολογικού τοκε-
τού, η επισκληρίδιος αναλγησία χρησι-
μεύει για την ανακούφιση από τον πό-
νο και όχι ως μέθοδος πλήρους αναι-
σθησίας.  Ο στόχος είναι να ελεγχθεί 
ο πόνος, χωρίς η γυναίκα να χάσει το 
μυϊκό τόνο των μυών του κατώτερου 
τμήματος του σώματός της.  Κι αυτό 
διότι η διατήρηση του τόνου των μυών 
της πυέλου, έχει πολύ μεγάλη σημασία 
για τη διατήρηση της ικανότητας εξώ-
θησης του νεογνού, στη διάρκεια της 
δεύτερης φάσης του τοκετού. Πλεο-
νέκτημα της μεθόδου είναι ότι η επι-
σκληρίδιος αναλγησία δεν επηρεάζει 
το επίπεδο συνείδησης της μητέρας 
και της επιτρέπει να συμμετέχει τόσο 
σωματικά όσο και ψυχικά στο θαύμα 
της γέννησης του μωρού της, απαλ-
λάσσοντάς την ταυτόχρονα από τον 
αβάστακτο πόνο.

Επίσης, ο αναισθησιολόγος μπορεί να 
ελέγχει τις αντιδράσεις του οργανι-
σμού ελέγχοντας τον τύπο, την ποσό-
τητα και τη δύναμη του αναισθητικού. 
Αυτό είναι σημαντικό, γιατί καθώς προ-
χωρά ο τοκετός μπορεί να χρειάζονται 
μεγαλύτερες δόσεις. 

Ï ñüëïò ôïõ Naropeine óôïí 
áíþäõíï ôïêåôü
Τo Naropeine είναι ο κατάλληλος πα-
ράγοντας για την επισκληρίδιο αναλ-
γησία κατά τον τοκετό, καθώς είναι ένα 
εξαιρετικά ασφαλές φάρμακο χωρίς 
παρενέργειες.  Αποτελεί την λύση για 
ανώδυνο και ασφαλή τοκετό και για την 
μητέρα αλλά και για το μωρό της.
 
Το Naropeine, είναι ο παράγοντας που 
βοήθησε στο να εδραιωθεί η επισκλη-
ρίδιος αναλγησία σαν μέθοδος αντι-
μετώπισης των ωδίνων του τοκετού, 
καθώς μπορεί να προκαλεί αναλγησία 
χωρίς να επηρεάζει την ικανότητα κί-
νησης του ατόμου. Επιτρέπει την ανα-
κούφιση από τον πόνο του τοκετού αλ-
λά συγχρόνως δεν επηρεάζει τις κινή-
σεις της μητέρας, έτσι ώστε η μητέρα 
να μπορεί να «σπρώξει» την ώρα του 
τοκετού χωρίς να πονάει. Επίσης, το 
ότι δεν επηρεάζει τις κινήσεις της επί-
τοκου σημαίνει ότι μπορεί η μητέρα να 
σηκωθεί κατά την διάρκεια του τοκετού 
αλλά και αμέσως μετά χωρίς κανένα 
πρόβλημα.

Τo Naropeine είναι απόλυτα συνυφα-
σμένο με τον ανώδυνο τοκετό.  Μπορεί-
τε να φέρετε τα παιδιά σας στον κόσμο 
απολαμβάνοντας την εμπειρία της γέν-
νησης, με ασφάλεια και χωρίς φόβο.  Ο 
λόγος γι’ αυτό, είναι το Naropeine.
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Η δυσκοιλιότητα ως σύμπτωμα της δυ-
σλειτουργίας του πεπτικού συστήμα-
τος, υφίσταται από αρχαιοτάτων χρό-
νων, όταν ακόμα ο Ιπποκράτης έδινε το 
βασιλικό ως φάρμακο για την αντιμετώ-
πισή της.  ∆υσκοιλιότητα θεωρείται ότι 
υπάρχει όταν δεν εκκενώνεται το έντε-
ρο τουλάχιστον τρεις φορές την εβδο-
μάδα. Η εμφάνισή της συνδυάζεται συ-
νήθως με περιόδους έντονου στρες, 
πίεσης και έντασης, ή στα πλαίσια αλ-
λαγών τρόπου διατροφής ή τρόπου ζω-
ής, έναρξης μιας δίαιτας ή κατά τη δι-
άρκεια ενός ταξιδιού. Στη χώρα μας, 1 
στους 5 Έλληνες βρίσκεται αντιμέτω-
πος με το σύμπτωμα αυτό και επιδημι-
ολογικά στοιχεία αναφέρουν δυσκοι-
λιότητα και σε παιδιά προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας. 
Οι συνέπειες πολλαπλές και διαφέρουν 
κατά περίπτωση.  αίσθημα φουσκώμα-
τος, στομαχική πίεση, πόνος στην κοιλι-
ακή χώρα, σε κάθε περίπτωση ενοχλούν 
και ταλαιπωρούν, αφού είναι επίμονες  

Resource Optifibre
Ãíùñßæïíôáò Ýíá íÝï óýììá÷ï ãéá ôç âåëôßùóç ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ìáò

αλλά και ψυχοφθόρες.  Η κακή διάθε-
ση, η μείωση της αποδοτικότητας και 
της ζωντάνιας, το αίσθημα ότι κρύβου-
με ένα μεγάλο μυστικό που μας κάνει να 
αισθανόμαστε άβολα και περίεργα απέ-
ναντι στον κοινωνικό μας περίγυρο και 
το άγχος για τις περαιτέρω συνέπειες 
όταν το πρόβλημα παραμένει, υποβαθ-
μίζουν την ποιότητα ζωής μας.
Η επαρκής κατανάλωση φυτικών ινών 
σε καθημερινή βάση, αποτελεί σημείο 
«κλειδί» στη διατροφή μας και στη βελ-
τίωση των συμπτωμάτων  αυτών. Πόσο 
όμως αυτό είναι εφικτό; 
Το Resource Optifibre δίνει τη λύση στη 
σταδιακή αποκατάσταση της φυσιολο-
γικής λειτουργίας του εντέρου με φυ-
σικό τρόπο, χωρίς τη χρήση υπακτι-
κών. 
Ιδανικό για όλες τις ηλικίες, ακόμη 
και για παιδιά άνω του 1 έτους, άρι-
στα ανεκτό λόγω της άοσμης και άγευ-
στης μορφής του, αναμιγνύεται εύκο-
λα σε υγρά, κρύα ή ζεστά ροφήματα, 

στο γάλα, στον καφέ, στο χυμό ακόμη 
και στο νερό μας.
Το Resource Optifibre  είναι συμπλήρω-
μα 100% υδατοδιαλυτών φυτικών ινών,  
που προέρχονται από το αραβικό φασό-
λι Guar Gum.  Οι ευεργετικές ιδιότητές 
του οφείλονται στα λιπαρά οξέα βρα-
χείας αλύσου(SCFA’s) και ιδιαίτερα στο 
βουτυρικό οξύ που παράγεται κατά την 
ενζυματική διάσπαση του Optifibre στο 
παχύ έντερο.  Το βουτυρικό οξύ  απο-
τελεί σημαντική τροφή για τα κύτταρα 
στο παχύ έντερο.  Τρέφοντας λοιπόν 
το έντερο σωστά, επαναφέρουμε στα-
διακά  την κινητικότητά του  σε φυσιο-
λογικά επίπεδα. 
Αν υπάρχουν συμπτώματα ευερέθι-
στου εντέρου ή δυσκοιλιότητας, ενδεί-
ξεις ότι  το έντερό μας χρειάζεται βο-
ήθεια, η προσθήκη μερικών γραμμαρί-
ων διαλυτών φυτικών ινών, πλούσιων 
σε βουτυρικό οξύ, θα συμβάλλει στα-
διακά στην οριστική επίλυση του προ-
βλήματος. 

Σαλατέλη Ρέα / Product Manager Τμήματος Ειδικής ∆ιατροφής

ÁöéåñùμÝíï óôïõò äõóêïßëéïõò ôçò Cana!

11
Ôá ðñïúüíôá ìáò
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Ï áíåðéèýìçôïò åðéóêÝðôçò 
ôïõ öèéíïðþñïõ              
Ôï êñõïëüãçìá -  ¸íáò ãíùóôüò Üãíùóôïò

Γιάννης Ζαχαριάδης / Ιατρός Εργασίας Cana

Μια και είναι λοιπόν άγνωστος και ανεπιθύμητος, λογικό είναι να σας τον συστήσω, μήπως του κλείσετε την πόρτα πριν 
μπει μέσα στο σπίτι σας!  Είναι μία συχνή ασθένεια, που οφείλεται σε προσβολή του ανθρώπινου οργανισμού από ιούς.  
Υπάρχουν περίπου 200 είδη ιών που προκαλούν το κρυολόγημα.  Τι είναι όμως οι ιοί;

Είναι απλά σωματίδια, τόσο μικρά σε μέγεθος, που δεν φαίνονται από τα κοινά μικροσκόπια, αλλά μόνο από τα ηλεκτρο-
νικά.  Αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό περίβλημα, μέσα στο οποίο υπάρχει το γεννετικό τους υλικό (DNA-RNA).  Επειδή 
δεν έχουν την ιδιότητα και την ικανότητα, όπως τα μικρόβια, να πολλαπλασιάζονται μόνα τους, πρέπει να εισχωρήσουν 
σε άλλα κύτταρα, ενδιάμεσους – ξενιστές και να τα μολύνουν.  
Η καταπολέμησή τους είναι δύσκολη, επειδή το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν τους αναγνωρίζει, μια και κρύβονται 
στα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού μας.  Τα αντιβιοτικά επίσης είναι εντελώς ανίσχυρα να τα καταπολεμήσουν, όσο 
ισχυρά κι αν είναι.
Οι ιοί του κρυολογήματος, διαθέτουν κι ένα άλλο όπλο.  Τη συχνή μετάλλαξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε εμβόλιο, όπως το αντιγριπικό.

12
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Και οι δύο ασθένειες εμφανίζουν πολ-
λές ομοιότητες στη συμπτωματολογία, 
αλλά διαφέρουν στη νοσηρότητα, με-
ταδοτικότητα και θνησιμότητα.  

Êñõïëüãçìá
Ο πιο συχνός ιός του κρυολογήματος 
είναι ο ρινοϊός και προσβάλλει περισ-
σότερους ανθρώπους, ιδίως παιδιά 
που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένο 
ανοσοποιητικό σύστημα, ηλικιωμένους 
και εξασθενημένα άτομα κάθε ηλικίας.  
Μεταδίδεται πολύ εύκολα, κυρίως με 
τα σταγονίδια μετά από βήχα ή φτέρ-
νισμα.

Ένα φτέρνισμα, εκτοξεύει σε απόστα-
ση 4 μέτρων ιούς του κρυολογήματος 
ή της γρίπης, με ταχύτητα 150 χιλιο-
μέτρων. Ο τρόπος μετάδοσης είναι 
κοινός. Ένα άτομο που προσβλήθηκε 
από ιό του κρυολογήματος ή της γρί-
πης, μεταδίδει τη νόσο 24 ώρες πριν 
και 5 μέρες μετά την εκδήλωση των συ-
μπτωμάτων.  Ο χρόνος επώασης, δη-
λαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την 
είσοδο του ιού στον οργανισμό μέχρι 
την εκδήλωση της συμπτωματολογίας, 
κυμαίνεται από 1-4 ημέρες.  Τα σταγο-
νίδια που εκτοξεύονται από τη μύτη, το 
στόμα ή και τα δάκρυα και περιέχουν 
τους ιούς, μπορούν να επιζήσουν στα 
χέρια ή στα διάφορα αντικείμενα, για 

αρκετές ώρες.  Όταν λοιπόν χαιρετή-
σουμε ένα άλλο άτομο ή ακουμπήσου-
με αντικείμενα που έχουν τους ιούς, 
μολυνόμαστε.
Η πύλη εισόδου είναι συνήθως ο ρινο-
φάρυγγας και το στόμα. Τα πρώτα συ-
μπτώματα αρχίζουν με ερέθισμα του 
λαιμού, της μύτης, καταρροή, δάκρυ, 
δυσκολία στην αναπνοή, πονόλαιμο και 
πυρετό, που στο κρυολόγημα είναι από 
δέκατα ή 38,5°C και στη γρίπη στους 
38-39°C. Μερικές φορές μία απλή ίω-
ση μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές 
από επιμόλυνση με μικρόβια και σε 
βρογχίτιδα, πνευμονία.  Τότε μόνο πρέ-
πει να χορηγούνται αντιβιοτικά.

Ãñßðç
Το αίτιο της γρίπης, της κοινής βέβαια, 
είναι κυρίως 3 είδη ιών, με συμπτώματα 
παρόμοια αλλά ισχυρότερα σε ένταση, 
ιδίως ο πυρετός και οι μυϊκοί πόνοι  και 
κρατούν περισσότερες ημέρες.  
Για τη γρίπη δίνουμε τα αντιϊκά φάρμα-
κα μόλις αρχίσει η συμπτωματολογία. 
Κυρίως όμως μας προστατεύει ο αντι-
γριπικός εμβολιασμός, που πρέπει να 
γίνεται αρχές φθινοπώρου σε παιδιά, 
σε ευαίσθητους οργανισμούς και σε 
εξασθενημένα άτομα.  

Áíáêïýöéóç óõìðôùìÜôùí
Εμείς οι γιατροί χαριτολογώντας, λέμε 

πως με φάρμακα το κρυολόγημα διαρ-
κεί μια εβδομάδα και χωρίς, 7 ημέρες.  
Ανάπαυση λοιπόν, πολλά υγρά, αερι-
σμός του χώρου, κοτόσουπα, πορτο-
καλάδες και αν ο πυρετός ξεπεράσει 
τους 38°C, τότε αντιπυρετικά – ασπι-
ρίνη και παρακεταμόλη.  Το μόνο φάρ-
μακο που δυσκολεύει τους ιούς, είναι 
ο υψηλός πυρετός (39°C). Γι’ αυτό, κα-
λό είναι να μην τον ρίχνουμε αμέσως.  
Για το συνάχι, διάφορα σπρέι και αντι-
σταμινικά.  

ÁëÞèåéåò êáé øÝìáôá
Έκατσα στο ρεύμα και κρυολόγησα ή 
δεν φόρεσα το παλτό μου και κρυο-
λόγησα.  
Το ρεύμα ή το κρύο είναι ένα δυνητι-
κό αίτιο, αλλά όχι ο ιός. Το πολύ κρύο 
όμως, όταν είμαστε πολύ εκτεθειμένοι 
σε αυτό, ξεραίνει το βλεννογόνο της 
μύτης και το φάρυγγα και οι ιοί που 
βρίσκονται παντού, μας μολύνουν.
Το στρες μπορεί να προκαλέσει κρυ-
ολόγημα;
Έμμεσα ναι. Η πίεση της καθημερινό-
τητας επηρεάζει το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα, με αποτέλεσμα την καταστο-
λή της γενικής αντίστασης στους μο-
λυσματικούς παράγοντες.
Οπλιστείτε λοιπόν με υπομονή, μαντι-
λάκια, λιγότερο στρες και ξεκούρασηˆ  
γρίπη είναι θα περάσει.

Êñõïëüãçìá êáé Ãñßðç
Ομοιότητες και ∆ιαφορές



14

Ονοματεπώνυμο / Θέση
Γιώργος Ντούρος

Ιατρικός Επισκέπτης Τμήματος Ειδικής ∆ιατροφής

Βασίλης Σαββόπουλος

Βοηθός Μηχανικού Συντήρησης

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Ποδήλατο

Αυτοκίνητο

Αγαπημένος προορισμός
Κουφονήσια, Παρνασσός, Βελιγράδι

Πάρος, Σαντορίνη

Σπόρ ή Χόμπι που ασχολούμαι Σκι, Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Τραγούδι
Υπολογιστές, Σινεμά

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 

φτιάχνω…

Πέννες με βότκα

Πολλά και τίποτα

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι “Touched the sky” (Dennis Ferrer)
“Το καλοκαίρι μου” (Μιχάλης Χατζηγιάννης)

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα
Βιβλίο: “Gates of Fire” (Steven Pressfield) 

Ταινία: “Seven”

“Οι πεφωτισμένοι” (Dan Brown)

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει Κάντο με πάθος και ας είναι λάθος…

Να είμαι καλά και να κοιτάζω 

το μέλλον με αισιοδοξία

Μου αρέσει…

Να ζω έντονα την κάθε στιγμή, το «Νησί» και ο 

Ολυμπιακός!

Να ταξιδεύω, η καλή παρέα

∆εν μου αρέσει…
Το ψέμα και η μιζέρια

Η γκρίνια και η απαισιοδοξία

Θα ευχόμουν....

Η εταιρεία CANA να αναπτυχθεί με επιτυχία στο 

εξωτερικό. Θα είμαι διαθέσιμος.

Ένα καλύτερο αύριο..

Σύντομο ιστορικό στην Cana 5-2-1979  Γεννήθηκα στην Αθήνα με καταγωγή από τον 

Μπράλο Φθιώτιδας και την Άνδρο.  Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ 

Αθηνών, άρχισε η επαγγελματική μου καριέρα στην 

CANA τον Μάρτιο του 2006 στο τμήμα Ειδικής ∆ιατρο-

φής, ως Ιατρικός Επισκέπτης.  Η καλή επικοινωνία και 

επαφή με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι 

ένα από τα δυνατά μου χαρακτηριστικά.

Εργάζομαι στην CANA στο τμήμα 

συντήρησης ως βοηθός μηχανικού, 

εδώ και 2,5 χρόνια.

ÃåííÞóåéò 2010
Ένα κοριτσάκι της συναδέλφου μας 
κ. Μακρίδη Ελένης
Ένα αγοράκι της συναδέλφου μας 
κ. Χαροκόπου Χρύσας
Ένα κοριτσάκι του συναδέλφου μας 
κ. Αγγελόπουλου Τάσου
Ένα αγοράκι της συναδέλφου μας 
κ. Ραπτοπούλου Κατερίνας 

1.

2.

3.

4.

ÃÜìïé 2010
Αγγελόπουλος Τάσος (Area Manager/ 
Τμήμα Φαρμάκου) – Παπαδοπούλου ∆έ-
σποινα
Λιάτση Χρυσάνθη (I.E. / Τμήμα Ειδικής ∆ι-
ατροφής) – Οικονόμου Κωνσταντίνος

1 2

3 4

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...
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European Society of Cardiology Congress 2010 
Από 28/8 - 1/9/2010 συμμετείχαμε, για δεύτερη φορά φέτος ως πρωτοβάθμια 
περίθαλψη, σε πανευρωπαϊκό συνέδριο.  Με προορισμό τη Στοκχόλμη, παρα-
κολουθήσαμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας. 
Στη διαδρομή προς το συνεδριακό κέντρο, δεν μπορούσες να μη θαυμάσεις 
γύρω σου το μαγευτικό τοπίο και την άψογη αρχιτεκτονική της πόλης, καθώς 
και τα πάρκα με την πλούσια βλάστηση, που όλα σχεδόν κατέληγαν στα πο-
λυάριθμα κανάλια του αρχιπελάγους της.
Το συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με σύνολο 27.547 εγγεγραμμένων 
συμμετεχόντων.  Οι εκθεσιακοί χώροι ήταν εντυπωσιακοί, όπως και οι πλούσι-
ες σε πληροφορίες ομιλίες από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους  καρ-
διολόγους από όλο τον κόσμο.  Στόχος, η «καλύτερη διαχείριση ασθενών», με 
βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ιατρού και ασθενή.  Επίσης, παρακολου-
θήσαμε τα νεότερα για τη σημασία της άσκησης και της υγείας καθώς και της 
μείωσης του καρδιακού ρυθμού, για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Τέλος στο συνέδριο, το European Society of Cardiology υποστήριξε την «Ευρω-
παϊκή Καρδιά» που είναι φιλανθρωπικός οργανισμός για τα παιδιά που υποφέ-
ρουν από καρδιακή νόσο και δεν μπορούν να έχουν επαρκή φροντίδα.
Óçìåßùóç:  Την εταιρεία μας στο ESC Congress 2010, εκπροσώπησαν οι κκ. 
Μαούνη Φλώρενς και Μαραγκουδάκης Θεμιστοκλής

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá
32Ï Ðáíåõñùðáúêü ÓõíÝäñéï ÐáñåíôåñéêÞò êáé ÅíôåñéêÞò 
ÄéáôñïöÞò (ESPEN) 
Λάβαμε μέρος στο 32Ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής ∆ι-
ατροφής (ESPEN), που διεξήχθη 5-8/9/2010 στη Νίκαια της Γαλλίας.  
Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο στην κατηγορία του στην Ευρώπη, με συμ-
μετοχή κορυφαίων επιστημόνων από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.  
Στις 6/9/2010 στα πλαίσια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε ∆ορυφορικό Συ-
νέδριο από τη μητρική εταιρεία, με γνώμονα τις διατροφικές ανάγκες των ενη-
λίκων.
Óçìåßùóç: Την εταιρεία μας στο 32Ο ESPEN, εκπροσώπησαν οι κκ. Σπυρόπου-
λος Νικόλαος και Σαλατέλη Ρέα.

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

Συνάντηση Πωλήσεων του τμήματος Ειδικής ∆ιατροφής στις 26-28 Αυγούστου 
2010, στα γραφεία της εταιρείας μας

Συμμετοχή της κυρίας Μαούνη Φλώ-
ρενς (Product Manager/Τμήμα Φαρ-
μάκου) στον 28ï Êëáóéêü Ìáñáèþíéï 
Áèçíþí, στις 31 Οκτωβρίου 2010.  
Και του χρόνου, με περισσότερες συμ-
μετοχές από την Cana!
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*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,  ΒΙΟΝ 3 
50 plus ή ΒΙΟΝ 3 Activate, δώρο ένα ηλιακό 
κομπιουτεράκι με στυλό και θήκη για κάρτες.

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

Με κάθε αγορά προϊόντος Minadex, δώρο το 
προϊόν σιρόπι πορτοκαλιού και μουρουνέλαιου.

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

1.

2.

3.

4.

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

1.

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

Προσφορές* 

Τμήματος 
Φροντίδας 

Υγείας
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