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Εditorial
Να ‘μαστε πάλι εδώ παρέα με το τρίτο τεύχος του «1», του newsletter της 
CANA, πραγματικότητα.  Η καλή συνεργασία λένε, φέρνει και καλά απο-
τελέσματα.  Ας δούμε λοιπόν τα θέματα με τα οποία καταπιαστήκαμε όλοι 
μαζί, αυτή τη φορά: 

Ξεκινάμε με το άρθρο του κ. Κανάρογλου, για την Κρίση και τις Ευκαιρίες 
που ανοίγονται και συνεχίζουμε με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για να μά-
θουμε τα αποτελέσματα της 1ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας μας αλλά και να 
εμπλουτίσουμε τη «συλλογή» μας για ένα καθαρότερο περιβάλλον, με τον 
κάδο ανακύκλωσης ηλεκτρικών μικροσυσκευών.  Στη συνέχεια γνωρίζουμε 
το Τμήμα Παραγωγής, που καταφέρνει μοναδικά να συνδυάσει την επιστήμη 
με την τεχνική, τη θεωρία με την πράξη.  Σειρά έχει η γνωριμία με τα προϊό-
ντα μας: RESOURCE HP/HC, KELO-COTE, HIBITANE.  Επίσης, δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η «γνώμη μας μετράει», με τα αποτελέσματα του ετήσιου ερω-
τηματολογίου ικανοποίησης προσωπικού, τα οποία μας βοηθούν στο να βγά-
λουμε τα συμπεράσματά μας για θέματα που αφορούν την εργασία μας και 
όχι μόνο.  Κλείνοντας, μία νέα στήλη με προτάσεις και ιδέες, που μας καλεί 
να πάμε μια βόλτα… στο Αττικό Πάρκο!  

Και φυσικά, οι μόνιμες στήλες μας:  το άρθρο της Γιατρού που έχει θέμα τον 
θυρεοειδή αδένα, Εκδηλώσεις – Συνέδρια, Γάμοι και Γεννήσεις, Q&As για να 
γνωριστούμε μεταξύ μας.  Και βέβαια οι πολύ επίκαιρες προσφορές του τμή-
ματος Φροντίδας Υγείας, με τα αντιηλιακά και ενυδατικά προϊόντα μας.
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κατάκλισης. Έτσι μπορούμε τώρα να 
βοηθήσουμε στη μείωση του πόνου και 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
ασθενούς.
• Τέλος, ξεκινάμε συνεργασία με την 
Covidien, ηγετική εταιρεία στο χώρο 
των ιατρικών συσκευών και αναλωσί-
μων.  Σκοπός, η προώθηση ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων στους νοσοκομεια-
κούς γιατρούς με έμφαση στους αναι-
σθησιολόγους, αλλά και η δημιουργία 
προοπτικών για μελλοντική επέκταση 
της συνεργασίας.

Το έργο μας δύσκολο, η αισιοδοξία μας 
συγκρατημένη.  Στόχος μας, οι καλά 
μελετημένες και ψύχραιμες κινήσεις.  
Όπως κάποιος από εσάς έγραψε στο 
φετινό ερωτηματολόγιο, «ό,τι σπείρου-
με τώρα, θα θερίσουμε αργότερα». 
 
Ας βοηθήσουμε όλοι όπως μπορού-
με, για να βγει η Cana δυνατότερη 
από την κρίση…      

Η	εταιρεία	Cana

Είναι γεγονός ότι το 2011 ξεκίνησε για 
τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις δυσοί-
ωνα.  Η πρωτοφανής οικονομική κρίση 
που αντιμετωπίζουμε, η οποία συνεχί-
ζεται και εντείνεται, έχει φέρει τα πά-
νω κάτω στην αγορά του φαρμάκου.  Η 
Cana «χτυπήθηκε» από τις μειώσεις των 
τιμών και σε συνδυασμό με τη λήξη της 
πατέντας σημαντικών προϊόντων μας 
και την παράλληλη εισβολή γενόσημων  
σκευασμάτων στην αγορά, αντιμετωπί-
ζει σημαντική πτώση πωλήσεων. 

Στο δύσκολο αυτό σκηνικό, «κρίσιμος 
παράγων επιτυχίας θα είναι η ικα-
νότητα μετατροπής των απειλών σε 
ευκαιρίες», μας είπε ο κύριος Νειάδας 
στο δεύτερο τεύχος του «1».

Κρίση και Ευκαιρίες…
Κώστας Κανάρογλου / Διευθυντής Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων

Η Cana προσπαθεί να επωφεληθεί από 
αυτές τις ευκαιρίες και ύστερα από δι-
απραγματεύσεις με διάφορες εταιρεί-
ες, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσω τα παρακάτω:   
• Όπως ίσως γνωρίζετε, τον Ιούνιο του 
2011 ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των 
προϊόντων Fissan από την εταιρεία Sara 
Lee στην εταιρεία Unilever.  Η Cana εξα-
σφάλισε την συνέχιση της προώθησης 
των προϊόντων Fissan, αλλά δημιουργεί 
και προοπτικές για την προώθηση και 
άλλων καταναλωτικών προϊόντων της 
Unilever, σε γιατρούς και φαρμακεία.  
• Προχωρήσαμε στην επέκταση της 
συνεργασίας μας με την εταιρεία 
Molnlycke.  Πολύ σύντομα αναμένουμε 
νέα σειρά Hibitane που θα περιλαμβά-
νει αντισηπτικό σαπούνι, αλκοολικά gel 
καθώς και ένα νέο αλκοολικό διάλυμα.  
Επίσης, καλωσορίζουμε στην Cana τα 
επιθέματα της εταιρείας Molnlycke, για 
την φροντίδα και την επούλωση τραυ-
μάτων, πληγών, εγκαυμάτων και ελκών 

«Να περιμένεις το καλύτερο. 
Να είσαι έτοιμος για το χειρότερο. 

Να αξιοποιείς ό,τι προκύπτει.» 
Zig Ziglar, (1926-, Αμερικανός συγγραφέας)
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Εταιρική	Κοινωνική	Ευθύνη

Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρεί-
ας μας η 1η εθελοντική αιμοδοσία, με 
τη συνεργασία του Νοσοκομείου Ευαγ-
γελισμός. Είχαμε 63 υποψήφιους εθε-
λοντές αιμοδότες (κάποιοι ήταν φίλοι 
ή συγγενείς εργαζομένων της Cana), 
από τους οποίους μπόρεσαν και έδω-
σαν αίμα οι 42. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ήδη έχουμε προσφέρει αίμα από την 
τράπεζά μας σε 4 συνανθρώπους μας, 
συγγενείς εργαζομένων της Cana.

Η εταιρεία ευχαριστεί όλους όσους 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

�η Εθελοντική 
Αιμοδοσία… 
απολογισμός
Τμήμα HR

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πάντα με 
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, προσθέσαμε 
στη «συλλογή» μας έναν ακόμη κάδο ανακύκλωσης.  

Από αρχές Δεκεμβρίου έχει τοποθετηθεί στο Εργοστάσιο, κά-
δος ανακύκλωσης ηλεκτρικών μικροσυσκευών.  Έτσι πλέον 
μπορούμε όλοι μας εκτός από χαρτί, μπαταρίες, λαμπτήρες, 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ για τα οποία ήδη 
έχουμε ανταποκριθεί, να ανακυκλώσουμε και τις  «άχρηστες»  
ηλεκτρικές μικροσυσκευές μας.

Ας συμβάλλουμε λοιπόν όλοι μας για ένα καθαρότερο περι-
βάλλον, συμμετέχοντας ενεργά στην ανακύκλωση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ…συνέχεια!
Τμήμα HR

Σας υπενθυμίζουμε τους λόγους που όλοι πρέπει 
να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες:

Γιατί ως εθελοντές αιμοδότες καλύπτουμε την οικογένειά μας σε αίμα, αν 
χρειαστεί
Γιατί το αίμα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν και προσφέρεται από τον υγιή 
άνθρωπο, στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο
Γιατί η εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
Γιατί η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και ανώδυνη και διαρκεί μόνο 20 
λεπτά της ώρας 
Γιατί η Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτάρκης από εθελοντικά προσφερόμε-
νο αίμα
Γιατί το αίμα περιέχει παράγωγα όπως το πλάσμα, τα αιμοπετάλια και τα 
λευκά αιμοσφαίρια, που είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της υγεί-
ας κάποιων ασθενών 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ραντεβού μετά το καλοκαίρι!!!!
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Γνωριμία 
με το Τμήμα 
Παραγωγής

Γνωριμία	με	την	Cana

Στο μικρό αυτό αφιέρωμα για το τμή-
μα της Παραγωγής, που φιλοξενούν 
οι σελίδες του περιοδικού μας, δεν εί-
ναι δυνατόν να περιγράψουμε αναλυ-
τικά όλα όσα αφορούν στο τμήμα αυτό.  
Έτσι θα προσπαθήσουμε να αναφερ-
θούμε στα κυριότερα σημεία, με στό-
χο να παρουσιάσουμε μια ικανοποιητι-
κή εικόνα της αρχιτεκτονικής του, των 
αρμοδιοτήτων του και των εργασιών με 
τις οποίες ασχολείται και ακόμα, των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζει.   
Το τμήμα Παραγωγής είναι ίσως το μο-
ναδικό τμήμα της εταιρείας που συνδυ-
άζει σε μεγάλο βαθμό την επιστήμη με 
την τεχνική, τη θεωρία με την πράξη. 
Είναι υποχρεωμένο π.χ. να παρακολου-
θεί ανελλιπώς και να προσαρμόζει στις 
δικές του απαιτήσεις τις εξελίξεις στην 
παραγωγή των φαρμακευτικών προϊό-
ντων, στα συστήματα ποιότητας, στην 
υγιεινή και ασφάλεια και συγχρόνως να 

παρασκευάζει, να συσκευάζει, να συ-
ντηρεί τον εξοπλισμό και τις εγκατα-
στάσεις. Αυτό το γεγονός από μόνο του 
δημιουργεί πολυπλοκότητα και αυξάνει 
το βαθμό δυσκολίας της εκτέλεσης των 
αρμοδιοτήτων του τμήματος, από τους 
εργαζόμενους σε αυτό. Δεν είναι λίγες 
οι φορές που, ενώ λειτουργεί η παρα-
γωγή κάτω από το σύστημα ποιότητας 
GMP, πραγματοποιούνται και εργασίες 
εκσυγχρονισμού σε κάποιο τμήμα της. 
      

Ομάδα Καθαρισμού
Κατερίνα Κεφαλά
Στέλλα Σιμιτζή

Διευθυντής Εργοστασίου
Ανδρέας Τσαγκανός (1+40)

Υπεύθυνος 
Αποθήκης
Υλικών 
Συσκευασίας
Κώστας Γκούτης

Υπεύθυνη 
Διασφάλισης 
ISO
Σοφία Ρέμμα

Υπεύθυνη 
Αποθήκης
Πρώτων Υλών
Πολυξένη 
Ασλανίδου

Υπεύθυνη 
Εσωτερικής 
Διακίνησης
Σοφία 
Αντωνιάδου

Υπεύθυνος Συντήρησης
Παναγιώτης Αγγούμης

Ηλεκτρολόγος
Πέτρος Πετρόπουλος

Μηχανικός
Δημήτρης Δημητρίου

Βοηθός Μηχανικού
Βασίλης Σαββόπουλος

Υπεύθυνη 
Εργατικού 
Προσωπικού 
Ιωάννα Βάρσου

Εργατικό Προσωπικό (29) 
Αντώνης Κουτής, Μαρία Αδαμάκου, Χρήστος Γαλανόπουλος, Ελένη Δεδεμάδη, Κυριακή Ζουμή, 
Σταυρούλα Καραγιαννάκη, Σοφία Σώζου-Κύρκου, Γιώργος Λαούδης, Ελένη Κόκκαλη, 
Ιουλία Μουτάκη, Χρυσούλα Μπιρλή, Σοφία Ρωμαίου, Παναγιώτα Τσαρουχά, Ευαγγελία Καρδάση, 
Ελένη Μπούκα, Αγγελική Μπουρνά, Αμαλία Μπούχαλη, Αμαλία Παπαχρήστου, Ελένη Πλέτσα, 
Γιαννούλα Σταύρου, Παρασκευή Τράτση, Γεωργία Τσιάμη, Ανδρούλα Χανιώτου, Παναγιώτης 
Χατζηχρήστος, Βασιλική Χριστοπούλου, Δήμητρα Χριστοπούλου, Ευγενία Τσόκαλη, 
Βασιλική Τσιατσιαβά, Μαρία Σαββίδη
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Από πλευράς αρχιτεκτονικής 
οι εγκαταστάσεις της Παρα-
γωγής (ίσως οι μεγαλύτερες 
από τις εγκαταστάσεις των 
υπολοίπων τμημάτων της 
εταιρείας) μπορούν να χωρι-
στούν στους εξής χώρους:

Χώρος γραφείων, εστιατορίου κλπ
Χώρος Παρασκευής και Συσκευα-
σίας (Λευκή περιοχή)
Χώροι αποθήκευσης α΄ υλών και 
υλικών συσκευασίας
Χώροι αποθήκευσης ημιετοίμων 
προϊόντων
Χώρος καραντίνας ετοίμων προϊ-
όντων
Χώροι υποδοχής προϊόντων
Χώροι αποθήκευσης επιστρεφο-
μένων, ανακληθέντων και ακαταλ-
λήλων προϊόντων 

Από πλευράς αρμοδιοτήτων 
με τις οποίες είναι επιφορτι-
σμένο το τμήμα, μια αρκετά 
σαφή εικόνα έχει κανείς, 
αν προσέξει τον παρακάτω 
κατάλογο:  

Παρασκευή φαρμάκων
Συσκευασία φαρμάκων (παρα-
σκευαζομένων και εισαγομένων)
Συμπληρωματική συσκευασία συ-
μπληρωμάτων διατροφής, προϊ-
όντων κλινικής διατροφής και ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων
Διαχείριση των αποθηκών α’ υλών, 
υλικών συσκευασίας, ημιετοίμων 
προϊόντων και των αντίστοιχων κα-
ραντινών
Διαχείριση του αύλιου χώρου 
(πλην των parking)
Παρακολούθηση και έλεγχος του 
βιολογικού καθαρισμού

n
n

n

n

n

n
n

n
n

n

n

n

n

Διαχείριση των παραγόμενων απο-
βλήτων 
Παρακολούθηση και χειρισμός 
του συστήματος παραγωγής απι-
ονισμένου νερού 
Συντήρηση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των χώρων της 
Παραγωγής
Εφαρμογή του συστήματος ποιό-
τητας GMP στην Παραγωγή
Εκπαίδευση του προσωπικού της 
Παραγωγής
Αντιμετώπιση των ελέγχων του 
ΕΟΦ και άλλων κρατικών οργά-
νων και επιπλέον των αρμοδίων 
των συνεργαζομένων εταιρειών
Παρακολούθηση και εναρμονι-
σμός με την τρέχουσα νομοθεσία 
σε θέματα που άπτονται της Πα-
ραγωγής
Εξέλιξη των μεθόδων και του εξο-
πλισμού της Παραγωγής 
Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας 
της εργασίας καθώς και θέματα 
Πολιτικής Άμυνας
Πραγματοποίηση ελέγχων καταλ-
ληλότητας (Validation)

Όπως γίνεται αντιληπτό από το πλήθος 
και την ποικιλία των αρμοδιοτήτων του 
τμήματος Παραγωγής, το έργο το οποίο 
καλείται να φέρει καθημερινά σε πέρας 
(όπως έχει ήδη αναφερθεί) είναι εκτετα-
μένο, δύσκολο και επί πλέον μεγάλης ση-
μασίας. Γι’ αυτό η κεντρική διεύθυνση της 
εταιρείας το έχει εφοδιάσει με κατάλλη-
λο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 
(βλέπε οργανόγραμμα), αλλά και με σύγ-
χρονο εξοπλισμό. Δεν είναι αμελητέες οι 
επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια στο τμήμα της Παραγωγής. Έτσι 
μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι η 
λειτουργία του τμήματος αυτού στις μέ-
ρες μας, ανταποκρίνεται σε ικανοποιητι-

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

κό βαθμό στις υποχρεώσεις του και στις 
συνεχείς προκλήσεις της εποχής. Για πα-
ράδειγμα εκτελεί τις εξής εργασίες:

Καταστρώνει προγράμματα ερ-
γασιών
Ανταποκρίνεται στη ζήτηση των 
προϊόντων που το αφορούν
Ανακυκλώνει όλα τα παραγόμενα 
απόβλητα σύμφωνα με εγκεκρι-
μένο πρόγραμμα (δεν ρυπαίνει το 
περιβάλλον)
Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμή-
ματα της εταιρείας
Ενεργεί αυτοεπιθεωρήσεις σε όλες 
του τις δραστηριότητες    

Όμως δεν σταματάμε εδώ. Έχοντας 
πάντα υπόψη τους στόχους που έχει 
θέσει η  εταιρεία, δηλαδή τη συνεχή 
βελτίωση, την αύξηση των εργασιών, 
την αύξηση της παραγωγικότητας κλπ. 
προσπαθούμε με διάφορες πρωτοβου-
λίες που παίρνουμε, αφενός να βελτιώ-
νουμε την ποιότητα των εργασιών μας 
και το κλίμα μεταξύ των εργαζομένων 
και αφετέρου να είμαστε ένα βήμα πιο 
μπροστά από τις εξελίξεις, έτσι ώστε το 
τμήμα της Παραγωγής να είναι έτοιμο 
να ανταποκριθεί σε ό,τι και όταν του ζη-
τηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους ελέγ-
χους που δεχόμαστε από τον ΕΟΦ (και 
άλλους)̂  δικός μας στόχος η ελαχιστο-
ποίηση των παρατηρήσεων καθώς και 
η εξάλειψη του άγχους από τη διενέρ-
γειά τους.

Έχοντας ολοκληρώσει το άρθρο αυτό 
ελπίζουμε να σας δώσαμε μια ικανοποιη-
τική εικόνα της Παραγωγής και θέλουμε 
να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι εργαζόμε-
νοι σε αυτήν, προσπαθούν και θα προ-
σπαθούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία 
σε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν, 
παρά τις αντιξοότητες της εποχής.

n

n

n

n

n

Γνωριμία	με	την	Cana
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Τα τελευταία χρόνια ακούμε πολλές συ-
ζητήσεις και βλέπουμε ακόμη περισσό-
τερες διαφημίσεις για συμπληρώματα 
διατροφής^ στις τελευταίες μάλιστα πα-
ρουσιάζονται εντυπωσιακές σιλουέτες με 
ακόμη πιο εντυπωσιακά γραμμωμένους 
κοιλιακούς.
Οι πιο αφελείς πιστεύουν ότι υπάρχουν 
θαυματουργά προϊόντα που αντικαθι-
στούν τη σωστή διατροφή και τη συστη-
ματική άσκηση, ενώ οι πιο ενημερωμένοι 
είναι δύσπιστοι για τη δράση και την προ-
έλευση αυτών των συμπληρωμάτων.

Η αλήθεια όμως είναι ότι συμπληρώματα 
διατροφής δεν είναι μόνο τα σκευάσματα 
του γυμναστηρίου.  Συμπληρώματα δια-
τροφής είναι και πολλά αξιόπιστα προϊό-
ντα που μπορούν να μας βοηθήσουν να 
έχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Το Resource HP/HC είναι ένα υπερθερ-
μιδικό και υπερπρωτεϊνικό συμπλήρω-
μα διατροφής, έτοιμο προς χρήση για 
λήψη απο το στόμα, σε συσκευασία των 
200ml και σε 3 υπέροχες γεύσεις (βανί-
λια, σοκολάτα, φράουλα).  Οι 320 θερ-
μίδες ανά συσκευασία που μας παρέ-
χει, εμπλουτίζουν τον οργανισμό με 20g 
πρωτεΐνης, 13 βιταμίνες και 15 μέταλλα.  
Μπορεί να αποτελέσει την ιδανική λύση 
για κάθε άτομο που χρειάζεται περισ-
σότερες θερμίδες και πρωτεΐνη, με την 
ασφάλεια όμως που δίνει ένα φαρ-
μακευτικό σκεύασμα.

Τα	προϊόντα	μας

Αλεξάνδρα Τοπαλίδου / Product Manager Τμήματος Ειδικής Διατροφής

Resource® HP/HC 
 Ένα διαφορετικό συμπλήρωμα διατροφής

Ποιος όμως χρειάζεται ένα 
συμπλήρωμα διατροφής;
Σε ποιες περιπτώσεις ένα 
διατροφικό σκεύασμα όπως 
το Resource HP/HC θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει;

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:  
Κάποιο άτομο  που έχει αυξημένες 
ανάγκες σε θερμίδες και πρωτεΐνη, 
είτε γιατί είναι μεγάλος σε ηλικία 
και δεν τρώει είτε γιατί γυμνάζεται 
και χρειάζεται περισσότερες θερ-
μίδες καθημερινά, θα πάρει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία που χρει-
άζεται, αν προσθέσει στο ημερή-
σιο διαιτολόγιό του ένα Resource 
HP/HC.
Ένας παχύσαρκος μπορεί να κα-
ταφέρει να οργανώσει τη διατρο-
φή του με ένα υποκατάστατο γεύ-
ματος, να αντικαταστήσει δηλαδή 
το πρωινό του με ένα μπουκαλά-
κι Resource HP/HC.  Με αυτό τον 
τρόπο θα ξέρει ακριβώς πόσες 
θερμίδες έχει πάρει και επιπλέον 
δεν θα πεινάει.
Ένα άτομο με νευρική ανορεξία 
μπορεί πιο εύκολα να κερδίσει τη 
μάχη για τη ζωή αν βάλει στην κα-
θημερινότητά του ένα Resource 
HP/HC, γιατί θα παίρνει όλες τις 
θερμίδες και βιταμίνες που χρειά-
ζεται ώστε σταδιακά να επανέλθει 
ο οργανισμός του.  

n

n

n

Τελικά δεν μιλάμε ούτε για ασθενείς ούτε 
για πρωταθλητές, μιλάμε για ανθρώπους 
που με το κατάλληλο προϊόν μπορούν με 
ασφάλεια να βελτιώσουν την καθημερι-
νότητά τους και να τονώσουν τον οργα-
νισμό τους.
Μιλάμε για ένα «πολυμορφικό» συμπλή-
ρωμα διατροφής, που ο καθένας μας 
μπορεί να χρησιμοποιήσει με βάση τις 
ανάγκες του.  

Σε περίπτωση που ακόμη αναρωτιέστε 
αν υπάρχει τέτοιο προϊόν, το τμήμα Δι-
ατροφής σας βεβαιώνει πως υπάρχει.  
Δεν είναι άλλο από το Resource HP/HC, 
το οποίο σας προτρέπουμε να δοκιμά-
σετε και πιθανώς έτσι να βοηθήσετε και 
άτομα από το φιλικό/συγγενικό περι-
βάλλον σας, που χρειάζονται διατρο-
φική ενίσχυση.

Πόσο μάλλον όταν το προϊόν αυτό έχει 
την υπογραφή της Nestlé και την εγ-
γύηση της CANA.
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Kelo-cote®

Βελτιώστε τις ουλές, ανακτείστε την αυτοπεποίθησή σας
Έλενα Ζέρβα / Product Manager Τμήματος Φροντίδας Υγείας

Ειδικά Σχεδιασμένο 
για Ευκολία στη Χρήση
Το Kelo-cote® είναι μία πρωτοποριακή γέ-
λη σιλικόνης για τοπική χρήση, με μονα-
δικά πλεονεκτήματα για να καλύπτει την 
ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης των 
δύσμορφων ουλών, των υπερτροφικών 
ουλών και των χηλοειδών μετά από τραυ-
ματισμό, έγκαυμα ή χειρουργική επέμβα-
ση.  Το Kelo-cote® βελτιώνει τις ουλές, 
τόσο τις παλιές όσο και τις νέες και σας 
βοηθά να ανακτήσετε την αυτοπεποίθησή 
σας.  Το Kelo-cote® μαλακώνει, λειαίνει 
και απαλύνει τις ουλές-μειώνει τον απο-
χρωματισμό του δέρματος, τον πόνο και 
τον κνησμό που συνδέονται με τις ουλές.  
Το Kelo-cote® βελτιώνει τη φυσική και αι-
σθητική εμφάνιση έτσι ώστε οι ουλές να 
είναι και να δείχνουν φυσιολογικές.

Θεραπευτικές Επιλογές για 
την Αντιμετώπιση των Ουλών
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πο-
λύ λίγα προϊόντα τοπικής χρήσης για την 
αντιμετώπιση των ουλών έχουν κλινικά 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.  Οι 
θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώ-
πιση των ουλών μπορεί να είναι επεμβα-
τικές ή μη επεμβατικές.  Σε ότι αφορά τις 
μη επεμβατικές θεραπευτικές επιλογές, 
η γέλη σιλικόνης βελτιώνει σημαντικά τις 
ουλές και συστήνεται από κορυφαίους 
ειδικούς παγκοσμίως.

Αποδεδειγμένη 
Αποτελεσματικότητα
Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
χρήσης του Kelo-cote® στην αντιμετώπι-
ση και την πρόληψη δημιουργίας ουλών, 
έχει εδραιωθεί και είναι κλινικά αποδε-
δειγμένη.  Οι μελέτες έχουν αποδείξει 
ότι η σιλικόνη είναι αποτελεσματική όταν 
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δέρμα. 
Σας συστήνουμε χρήση του Kelo-cote®, 
ως μέρος της καθημερινής σας ρουτί-
νας, για τουλάχιστον δύο μήνες.  
Το Kelo-cote® είναι εύκολο στη χρήση 
και αυξάνει έτσι τις προοπτικές φυσιο-
λογικής ωρίμανσης μιας ουλής, αισθη-
τικά αποδεκτής.

Σχεδιασμένο για Ευκολία 
στη Χρήση 
Το Kelo-cote® είναι εύκολο και ανώδυ-
νο στη χρήση και δε χρειάζεται αφαί-
ρεση.  Είναι διαφανής και άοσμη γέλη 
σιλικόνης που στεγνώνει μέσα σε 4-5 
λεπτά, σχηματίζοντας ένα αόρατο φιλμ 
που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέ-
ει ενώ παράλληλα αδιαβροχοποιεί την 
ουλή.  Το Kelo-cote® παρέχει ελαστική 
προστασία και για αυτό μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια 
ουλής, αρθρώσεις, πτυχώσεις και πρό-
σωπο.  Όταν το Kelo-cote® στεγνώσει, 
μπορούν από πάνω να χρησιμοποιη-
θούν καλλυντικά ή αντιηλιακό.  Το Kelo-
cote® είναι ασφαλές στη χρήση, χωρίς 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κατάλληλο για 
χρήση σε παιδιά και σε ασθενείς με ευ-
αίσθητο δέρμα.

Το Kelo-cote® είναι κατάλληλο για οποι-
οδήποτε μέγεθος ουλής μια και διατίθε-
ται σε σωληνάριο των 6g και των 15g, 
καθώς και σε spray των 50ml.
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Ελίνα Βουκάκη / Product Manager Τμήματος Φαρμάκου

Τα	προϊόντα	μας

Από τους αρχαιότατους χρόνους, ο άν-
θρωπος προσπαθούσε να βρει τρόπους 
να αποφύγει τις μολύνσεις καταφεύγο-
ντας σε ουσίες όπως το ξύδι, το κρασί 
και διάφορα βότανα.
 Οι Αιγύπτιοι για να εμποδίζουν τη σήψη 
των πληγών και των πτωμάτων χρησιμο-
ποιούσαν αιθέρια έλαια και σαπούνι. Ο Ιπ-
ποκράτης συμβούλευε να καθαρίζονται οι 
πληγές με ξύδι και κρασί, προϊόντα οξέων 
και αλκοόλης.
Το Μεσαίωνα, έκαιγαν θείο και διάφορα 
ξύλα, όπως κέδρο, για να εμποδίσουν την 
εξάπλωση της επιδημίας της πανώλης. Οι 
ατμοί και τα αέριά τους περιείχαν μεγά-
λες ποσότητες φορμαλδεΰδης .
Όμως, οι πραγματικές βάσεις αντισηψίας 
τέθηκαν τον 19ο αιώνα.  Το 1827 ο Alcock 
επεσήμανε την αξία των υποχλωριωδών 
αλάτων ως αντισηπτικών. Τριάντα χρόνια 
αργότερα ο Pasteur απέδειξε ότι η αιτιο-
λογία των λοιμώξεων είναι βακτηριακής 
φύσεως. Το 1867 ο Lister αρχίζει στη Γλα-
σκόβη τις εργασίες του στην απολύμανση 
των εργαλείων καθώς και στον ψεκασμό 
της ατμόσφαιρας με φαινόλη πριν από 
τις εγχειρήσεις.

Hibitane® 
Η καθημερινή μας προστασία

Ας δώσουμε όμως δύο ορι-
σμούς για να διαχωρίσουμε 
τις έννοιες αντισηψία και 
απολύμανση.
Αντισηψία είναι η διαδικασία δραστικής 
ελάττωσης μικροοργανισμών από ζώντες 
ιστούς (δέρμα, βλεννογόνους, τραύμα-
τα).
Απολύμανση είναι η  διαδικασία που απο-
μακρύνει πολλούς ή όλους τους παθογό-
νους μικροοργανισμούς από τα άψυχα 
αντικείμενα.
Στη λέξη αντισηψία, το μυαλό όλων πά-
ει κατευθείαν στο οινόπνευμα. Πράγμα-
τι, το οινόπνευμα είναι η πιο διαδεδομένη 
αντισηπτική ουσία στο κοινό και  χρησιμο-
ποιείται ευρέως. Το οινόπνευμα σκοτώνει 
ένα μεγάλο εύρος μικροβίων, ταυτόχρο-
να όμως έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα.  Η 
αντισηπτική του δράση διαρκεί λίγο. 

Η δραστική ουσία του Hibitane, η χλω-
ρεξιδίνη, είναι μια από τις δύο αντισηπτι-
κές ουσίες που εγκρίνονται από την Πα-
γκόσμια Οργάνωση Υγείας για ανθρώ-
πινη χρήση. Έχει ευρύ αντιμικροβιακό 
φάσμα το οποίο περιλαμβάνει μικρόβια 

καθώς επίσης μύκητες και ιούς, όπως 
τον ιό του AIDS (HIV) και τον ιό της γρί-
πης  Η1Ν1, γεγονός που έχει πιστοποι-
ηθεί σε πληθώρα δημοσιευμένων κλινι-
κών μελετών.
Το Hibitane έχει ταχεία και παρατετα-
μένη δράση. Το 99% των στελεχών των 
μικροβίων ευαίσθητων στη χλωρεξιδί-
νη  φονεύονται σε μόλις 1 λεπτό και η 
δράση του μπορεί να διαρκέσει  έως 
και 6 ώρες.

Νεότερα για το Ηibitane!
Το Ηibitane μας εκσυγχρονίζεται. 
Νέες συσκευασίες, με μοντέρνα 
γραφικά θα αντικαταστήσουν σύ-
ντομα τα γνωστά μας ως σήμερα 
μπουκάλια του Ηibitane scrub, αλ-
κοολικού & πυκνού διαλύματος. Τα 
μπουκάλια θα γεμίσουν με νέα σύν-
θεση του Ηibitane σε κάθε μορφή, 
συνθέσεις που θα περιέχουν  νέα 
έκδοχα και νέες μαλακτικές ουσί-
ες φιλικές για τα χέρια.  
Επιπρόσθετα, το Σεπτέμβριο ανα-
μένεται νέα σειρά ΗΙΒΙ που θα ανή-
κει στην κατηγορία των βιοκτόνων. 
Η σειρά θα περιλαμβάνει αντιση-
πτικό σαπούνι σε μορφή αφρού, 
αλκοολικά gel καθώς και ένα νέο 
διάλυμα συνδυασμού χλωρεξιδίνης 
και αλκοόλης!  
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Οι πολλές μορφές του Ηibitane, scrub 
(αντισηπτικό σαπούνι), αλκοολικό & πυ-
κνό διάλυμα,  καλύπτουν τις περισσότε-
ρες ανάγκες αντισηψίας και απολύμαν-
σης που υπάρχουν τόσο σε ένα σύγχρονο 
νοσοκομείο όσο και στο σπίτι.

Hibitane scrub
μπουκάλια των 250 ml & 1000ml
Χρησιμοποιείται για τον προεγχειρητικό 
καθαρισμό χεριών και σώματος καθώς 
και για τον καθαρισμό και την αντισηψία 
των χεριών στην καθημερινή πράξη. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ελάττωση των 
βακτηριδίων των χεριών μετά από μία μό-
νο πλύση με κοινό σαπούνι βρέθηκε ίση 
με 17,7% ενώ με το Hibitane scrub η μεί-
ωση βρέθηκε ίση με 87,1%.
Επιπλέον, το Hibitane είναι ιδανικό σε 
ασθενείς στους οποίους η χρήση ιωδι-
ούχων αντισηπτικών αντενδείκνυται λό-
γω θυρεοειδή. 

Hibitane αλκοολικό διάλυμα 
μπουκάλι των 500 ml
Χρησιμοποιείται για την αντισηψία  των 
χεριών πριν από τις εγχειρήσεις, για την 
αντισηψία του δέρματος των ασθενών 
καθώς και για την αντισηψία των χεριών 
στην καθημερινή πράξη. 
Το αλκοολικό διάλυμα Hibitane είναι προϊ-
όν έτοιμο προς χρήση και το κόστος του 
είναι μακράν κάτω οποιασδήποτε άλ-
λης επιλογής, ακόμα και έναντι του 
καθαρού οινοπνεύματος. 
Περιέχει μαλακτικές ουσίες και προστα-
τεύει τα χέρια σε σχέση με το καθαρό οι-
νόπνευμα, επομένως μπορεί να το αντι-
καταστήσει τόσο στο νοσοκομείο όσο και 
στο φαρμακείο του σπιτιού μας. 

Hibitane πυκνό διάλυμα 
μπουκάλι των 500 ml
Χρησιμοποιείται αραιωμένο είτε σε νε-
ρό είτε σε αλκοόλη για τον καθαρισμό 
των πληγών και των εγκαυμάτων καθώς 
και για την απολύμανση και τη διατήρηση 
αποστειρωμένων εργαλείων. 

Η σειρά αντισηπτικών Hibitane είναι εξαι-
ρετικά αποτελεσματική, ασφαλής στη 
χρήση και ταυτόχρονα κοσμητικά απο-
δεκτή.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα 
ακόμα και στα νεογνά.   Συνεπώς, καλύ-
πτει τις ανάγκες για αυξημένη φροντίδα 
και ατομική υγιεινή στο σπίτι.

Εκδηλώσεις - 
Συνέδρια

Εκδηλώσεις	-	Συνέδρια

Επιστημονική Διημερίδα:  «Η σύγχρονη αντιμετώπιση 
ασθενών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου» 
��-��/�/�0�� - Ουρανούπολη Χαλκιδικής
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό διήμερο Βορείου Ελλάδος που συνδι-
οργάνωσε το Τμήμα Φαρμάκου της Εταιρείας μας με την AstraZeneca, στα πλαί-
σια της συμπροώθησης του Atacand.

Η εκπαιδευτική αυτή εκδήλωση διεξήχθει στις 27 και 28 Μαΐου 2011 στην Ουρα-
νούπολη Χαλκιδικής και οι συμμετέχοντες γιατροί που ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή μας ήταν στο σύνολο 35, από Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Θεσσαλία.

Το επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος ήταν πολύ υψηλό και οι ομιλητές 
που το επιμελήθηκαν πολύ αξιόλογοι. Στόχος τους ήταν η προσέγγιση του υπερ-
τασικού ασθενούς ολιστικά, σε τρία επίπεδα: αυτό της φαρμακευτικής αγωγής, 
της διατροφής και της σωστότερης επικοινωνίας Ιατρού - Ασθενούς.

Την ενότητα της θεραπευτικής αντιμετώπισης του υπερτασικού ασθενούς διαχει-
ρίστηκαν διεξοδικά ο κ. Πιτταράς, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης 
και Καρδιαγγειακής Προστασίας και ο κ. Μηλιώνης, Επίκουρος Καθηγητής Παθο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στιγματίζοντας την αξία και 
ποιότητα της Καντεσαρτάνης (Atacand) ως θεραπευτικής επιλογής.

Την ενότητα της διατροφής στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, δια-
χειρίστηκε ο κ. Ζαμπέλας Αναπλ. Καθηγητής μονάδας διατροφής του ανθρώπου, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ενότητα της αποτελεσματικότερης επι-
κοινωνίας του ιατρού με τον ασθενή, ο κ. Καλογεράκης, Διευθυντής της JMK Ltd 
- Anthropocentric Corporate Development.

Οι γιατροί που συμμετείχαν εξέφρασαν πολύ θετικά σχόλια τόσο για το επιστημο-
νικό περιεχόμενο όσο και για τη γενικότερη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν από την ομάδα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  
του Τμήματος Φαρμάκου της Εταιρείας μας, η κ. Τόμπρου Αριστέα και ο κ. Γερο-
μόσχος Δημήτρης ενώ από την AstraZeneca, η κ. Ντούνη Έφη και ο κ. Κοντούλης 
Αλέξης.
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Εφέτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε μέσα 
στον Μάιο και συμπληρώθηκε από 107 
άτομα.  Θεωρούμε το ποσοστό συμμε-
τοχής μικρό, αν και πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι αυξήθηκε από πέρυσι, κατά 
8% περίπου.  Ευχόμαστε, του χρόνου 
να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότε-
ρα άτομα για να συμμετάσχουν.  Ας μην 
ξεχνάμε ότι το όφελος είναι αμοιβαίο, 
διότι έτσι μπορούν όλοι να εκφράσουν 
την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά τους 
για θέματα που αφορούν όλους μας.  

Μερικά συμπεράσματα...

Εργασία: Πολύ θετικό είναι ότι η πλει-
οψηφία εξακολουθεί και εφέτος να θε-
ωρεί πρόκληση τη δουλειά της, γνωρί-
ζει την περιγραφή της θέσης εργασίας 
της και τα προγράμματα παροχών της 
εταιρείας και δηλώνει ότι υπάρχει καλό 
εργασιακό κλίμα.  Από την άλλη μεριά, 
χρειάζεται ίσως να βελτιωθεί η συνεργα-
σία μεταξύ συναδέλφων και τμημάτων. 

Προϊστάμενος:  Οι περισσότεροι θε-
ωρούν ότι ο προϊστάμενός τους είναι 
δίκαιος, έχει τα απαιτούμενα προσό-
ντα για τη θέση του και βοηθά στην εξι-
σορρόπηση εργασίας και προσωπικής 
ζωής.  Αντιθέτως, θα πρέπει να ενθαρ-
ρύνει περισσότερο τη λήψη πρωτοβου-
λιών και η κριτική του θα πρέπει να γί-
νεται με διακριτικό τρόπο. 

Η Εταιρεία:  Τα αποτελέσματα αυτά 
είναι πολύ θετικά.  Η Διοίκηση χαρα-
κτηρίζεται από ηθικές πρακτικές, αξίες 

και συμπεριφορές προς τους εργαζό-
μενους, οι οποίοι είναι υπερήφανοι που 
εργάζονται στην CANA και θα τη σύστη-
ναν ανεπιφύλακτα σε δικά τους άτομα 
για να εργαστούν.  Από την άλλη μεριά, 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Διοί-
κηση πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματι-
κή στο συντονισμό, την οργάνωση, τη 
διαχείριση καθώς και την παροχή ευκαι-
ριών για μάθηση και ανάπτυξη.  

Διάφορα:  Η πλειοψηφία πιστεύει ότι 
η CANA θα ξεπεράσει τη δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία και δεν θεωρεί άδι-
κη την ακύρωση της ετήσιας γιορτής.  
Επίσης, είναι ευαισθητοποιημένη στις 
δυσκολίες που περνάει η εταιρεία, η 
οποία παρόλα αυτά εξακολουθεί να φέ-
ρεται καλύτερα στους εργαζομένους 
της από ό,τι άλλες εταιρείες του κλά-
δου.   Από την άλλη μεριά, μας βάζει 
σε σκέψεις το μήνυμα για τα οικονο-
μικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
κάποιοι εργαζόμενοι, στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον.

Η γνώμη σας μετράει… 
και εφέτος!
Κάθε χρόνο, μέσω του ετήσιου ερωτηματολογίου ικανοποίησης προσωπι-
κού, η Διοίκηση προσπαθεί να συλλέξει απόψεις, προτάσεις αλλά και τον 
βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, σχετικά με διάφορα θέματα που 
αφορούν την εργασία τους και όχι μόνο, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα.

Προφίλ Ερωτηθέντων

Άνδρας

Γυναίκα

45%

55%

ΦΥΛΟ

11%
54%

32%

3%

ΗΛΙΚΙΑ

70%

17%

13%

ΤΜΗΜΑ

7%

44%

43%

6%

ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Έως 30
31 έως 40

41 έως 55

56 και άνω

Μarketing & Πωλήσεις

Εργοστάσιο & Χημείο

Άλλο

Έως 2 έτη

3 έως 9 έτη

10 έως 20 έτη

21 και άνω έτη
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Ερωτηματολόγιο	ικανοποίησης	προσωπικού

Υπάρχει καλό εργασιακό 
κλίμα στην εταιρεία

Κατανοώ 
τα προγράμματα 

παροχών 
της εταιρείας

Ο μισθός μου είναι 
ανταγωνιστικός

Είμαστε όλοι 
προσανατολισμένοι 

στην εκπλήρωση 
εργασιών και στόχων

Υπάρχει καλή ομαδική 
εργασία και συνεργασία 

μεταξύ των τμημάτων

Οι συνάδελφοί μου & εγώ 
αποτελούμε μία ομάδα με 

σωστή και αποτελεσματική 
συνεργασία

Η εργασία μου 
είναι απαιτητική 
& ενθουσιώδης

Η εργασία μου αποτελεί 
πρόκληση για μένα

Γνωρίζω την 
περιγραφή 
της θέσης 

εργασίας μου

Eργασία Προϊστάμενος

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα

Ο προϊστάμενός μου 
έχει τα απαιτούμενα 

προσόντα για τη θέση

Μου δίνει τη δυνατότητα 
να ισορροπήσω

εργασία & προσωπική ζωή

Η κριτική του είναι πάντα 
χρήσιμη & δεν γίνεται 

μπροστά σε άλλους

Ενθαρρύνει τους ανθρώπους 
της ομάδας να επιλύουν 

δημιουργικά τα όποια 
προβλήματα

Ενημερώνει για την
εταιρική πολιτική, τα σχέδια 

και τις εξελίξεις

Προγραμματίζει τις 
εργασίες της ομάδας 

αποτελεσματικά

Γνωρίζει τις φιλοδοξίες 
των υφισταμένων του

Εκτιμά τις ιδέες 
και απόψεις μου

Επικοινωνεί τους 
στόχους του τμήματος

Παρέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες & την 

κατάλληλη επικοινωνία 
για να εκτελέσω τα καθήκοντα 

μου αποτελεσματικά

Ενθαρρύνει τους 
εργαζομένους 
να λαμβάνουν 
πρωτοβουλίες

Ο προϊστάμενος 
μου είναι δίκαιος
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Εταιρεία

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα

Ερωτηματολόγιο	ικανοποίησης	προσωπικού

Eίμαι υπερήφανος 
που εργάζομαι 

σε αυτή την εταιρεία

Θα σύστηνα ευχαρίστως ένα 
δικό μου άτομο για να εργαστεί 

σε αυτή την εταιρεία

Δεν σκέφτομαι να βρω 
δουλειά σε άλλη εταιρεία

Είμαι ικανοποιημένoς 
από την εταιρεία 

ως χώρο εργασίας

Σε σχέση με την κοινωνική 
ευθύνη χαίρει του σεβασμού 

των πολιτών

Η μέθοδος υποδοχής 
& εκπαίδευσης νέων 

εργαζομένων είναι επαρκής

Η εταιρεία παρέχει 
ευκαιρίες 

για μάθηση και ανάπτυξη

Η διοίκηση είναι 
απαιτητική 

& τεχνοκρατική

Η διοίκηση είναι αποτελεσματική 
στο συντονισμό, την οργάνωση, 

την διαχείριση

Η διοίκηση της εταιρείας είναι 
δεσμευμένη σε ηθικές πρακτικές,

 αξίες & συμπεριφορές

Επενδύει σε εξοπλισμό 
& εγκαταστάσεις

Εκτιμά τη συμβολή 
των εργαζομένων

Καταλαβαίνει τα 
προβλήματα 

των εργαζομένων

Βλέπει τους υπαλλήλους της 
περισσότερο σαν ανθρώπους 

παρά ως αριθμούς

Υπολογίζει τους 
εργαζομένους της

Η Cana δίνει έμφαση 
στην ομαλή της 

πορεία & στην παράδοση

Θεωρώ άδικη την 
απόφαση ακύρωσης της 

ετήσιας γιορτής

Στο οικογενειακό μου 
περιβάλλον αντιμετωπίζω 

σοβαρά οικονομικά προβλήματα

Η συμπεριφορά της Cana προς 
τους εργαζομένους μέσα στην 

κρίση ειναι χειρότερη από άλλες 
εταιρείες του κλάδου που ξέρω 

Η Cana θα ξεπεράσει 
τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία

Οι συνάδελφοί μου είναι 
ευαισθητοποιημένοι στις 

δυσκολίες που περνάει η Cana 
και πράττουν αντίστοιχα στην 

καθημερινότητα της εργασίας τους 

Διάφορα

Παρακάτω, συνοψίζουμε κάποιες από τις δικές σας 
προτάσεις για ενέργειες απέναντι στην κρίση:

Ψυχραιμία, νηφαλιότητα, αναζήτηση νέων ευκαι-
ριών με νέα προϊόντα και προσπάθεια αν είναι δυ-
νατόν για εξαγωγές
Ανάπτυξη και στροφή σε νέα πιο «καταναλωτικά» 
προϊόντα
Διαφήμιση των προϊόντων, του ονόματος και της 
ιστορίας της Cana
Παραμερισμός των προσωπικών στόχων και ομα-
δική δράση
Περαιτέρω εκσυγχρονισμός της παραγωγής για 
μείωση του κόστους
Συνετή οικονομική διαχείριση, αναγνώριση ευκαι-
ριών, γρήγορη λήψη αποφάσεων, προστασία του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας
Επέκταση συνεργασιών και με άλλους οίκους
Εκπαίδευση εργαζομένων σε τρόπους μείωσης κό-
στους στο εργασιακό περιβάλλον
Έργα και επενδύσεις για να εκμεταλλευτούμε την 
κατάσταση προς όφελός μας
Σαφής κατανόηση του προβλήματος, αποφυγή πα-
νικού και κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και για 
τη φετινή συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο της Cana 
και να σας προτρέψουμε να παραμείνετε ενεργοί με 
προτάσεις, απόψεις, σχόλια αλλά και πράξεις, με στό-
χο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, 
προς όφελος όλων μας.

n

n
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n
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n
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n
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Η	γιατρός	συμβουλεύει

Η επιδημία των διαταραχών 
του Θυρεοειδή - αλήθεια ή μύθος;
Έστα Τσιγκάνου / Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος / Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος

Ο θυρεοειδής αδένας παράγει τις θυ-
ρεοειδικές ορμόνες Τ3 και Τ4 που  ρυθ-
μίζουν βασικές βιολογικές λειτουργίες: 
1) αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου, 
δηλαδή τις καύσεις στους ιστούς 2) στα 
παιδιά αυξάνει την σωματική ανάπτυξη 
και δρα στην ωρίμανση του εγκεφάλου 
3) δρα επίσης στον μεταβολισμό μειώ-
νοντας την χοληστερίνη, αυξάνοντας τη 
σύνθεση πρωτεϊνών και την κατανάλωση 
της γλυκόζης από τους ιστούς.

Οι κύριες διαταραχές του θυρεοει-
δή αδένα χωρίζονται σε λειτουργικές 
(υπο- και υπερθυρεοειδισμός) και σε 
μορφολογικές (απλή και οζώδης βρογ-
χοκήλη που μπορεί να είναι καλοήθης 
ή κακοήθης). Οι μορφολογικές και λει-
τουργικές διαταραχές μπορεί να συ-
νυπάρχουν.

Ιστορικά η βαρύτερη ανωμαλία του θυ-
ρεοειδή αφορούσε τον κρετινισμό από 
έλλειψη ιωδίου, με αποτέλεσμα διανο-
ητική καθυστέρηση και χαμηλή σωμα-
τική ανάπτυξη. Η σύνθεση των θυρεοει-
δικών ορμονών επηρεάζεται από το ιώ-
διο της τροφής. Σε ορεινές περιοχές, το 
φτωχό σε ιώδιο έδαφος έχει σαν απο-
τέλεσμα χαμηλή πρόσληψη ιωδίου μέ-
σω της τροφικής αλυσίδας (φυτά, ζώα, 
άνθρωπος).

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ιω-
δίου είναι 150 mg. Τρόφιμα όπως τα 
θαλασσινά και τα φύκια αποτελούν κα-
λές πηγές ιωδίου, ενώ γενικότερα τα 
υπόλοιπα τρόφιμα έχουν χαμηλή συ-
γκέντρωση ιωδίου. Τις τελευταίες δεκα-
ετίες χάρη στην υποχρεωτική ιωδίωση 
του αλατιού στην Ελλάδα, η ιωδιοπενι-
κή βρογχοκήλη έχει περιοριστεί πολύ. 
Όμως, και τα πολύ υψηλά επίπεδα ιωδί-
ου είναι δυνατό να προκαλέσουν διατα-
ραχές της λειτουργίας του αδένα. Πη-
γές υπερβολικής λήψης ιωδίου μπορεί 
να είναι διάφορα φαρμακευτικά σκευά-
σματα (ιωδιούχα αντισηπτικά) και σκια-
γραφικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 
στην Ακτινολογία καθώς και αντιαρρυθ-
μικά φάρμακα όπως η αμιοδαρόνη.

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να γίνο-
νται μελέτες που έδειξαν την επιβαρυ-
ντική δράση του οξειδωτικού στρες και 
την προστατευτική επίδραση του σεληνί-
ου στις διαταραχές του θυρεοειδή. Το σε-
λήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο, ισχυρό αντιο-
ξειδωτικό, που συμβάλλει στη διατήρηση 
της σωστής ποσότητας θυρεοειδικών ορ-
μονών στο αίμα και στους ιστούς. Επίσης, 
ένζυμα τα οποία περιέχουν σελήνιο συμ-
μετέχουν στην «αποτοξίνωση» του αδέ-
να (ειδικά σε περιόδους στρες) και στην 
αποτελεσματική διαχείριση των αποθη-

κών ιωδίου στο σώμα. Διαιτητικές πηγές 
αποτελούν: οι ξηροί καρποί, τα δημητρι-
ακά, το κρέας κυρίως το μοσχαρίσιο, τα 
αβγά, τα ψάρια, ο τόνος, τα καβούρια και 
ο αστακός. 

Η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα νοση-
μάτων του θυρεοειδή, εκτιμάται ότι οφεί-
λεται εν μέρει στην πρωιμότερη διάγνωση 
λόγω της τεχνολογικής προόδου (νέες 
διαγνωστικές μέθοδοι όπως το υπερηχο-
γράφημα) και εν μέρει στην αύξηση τοξι-
κών παραγόντων στο περιβάλλον (ακτινο-
βολία, κακή διατροφή, στρες, κάπνισμα), 
που αποδυναμώνουν τους διορθωτικούς 
αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς του οργα-
νισμού.  Αποτελούν δηλαδή οι σημερινές 
παθήσεις του θυρεοειδούς (αυτοάνοση 
θυρεοειδίτις Ηashimoto και καρκίνος θυ-
ρεοειδούς) συχνές νόσους των προηγμέ-
νων κοινωνιών και πρέπει να δοθεί βά-
ρος κυρίως σε προληπτικά μέτρα από την 
πολιτεία και τους διεθνείς οργανισμούς 
υγείας, καθώς και στην ενημέρωση του 
πληθυσμού για τις συνέπειες της κακής 
διατροφής και των άλλων τοξικών παρα-
γόντων του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για την 
επίδραση του οξειδωτικού στρες στην 
υγεία θα βρείτε στην ιστοσελίδα μου: 
www.counterstress.gr



Ονοματεπώνυμο / Θέση
Σοφία Τσιρίδου

Γραμματέας Τμήματος Φαρμάκου

Νίκος Μαρκόπουλος

Logistics Analyst

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Πατίνι (για να ταιριάζει με τη ζωή μου)

Metro ή Πόδια

Αγαπημένος προορισμός
Σκιάθος 4 ever

Όπου υπάρχει καλή παρέα

Σπόρ ή Χόμπι που ασχολούμαι Μαγειρική (κάνουμε την ανάγκη χόμπυ)
Ποδόσφαιρο

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 

φτιάχνω…

Εσκαλόπ βουβαλιού με καραμελωμένα αμύγδαλα, 

εστραγκόν & σως μαδέρα

Πιπερόπιτα

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι «Χαιρετίσματα στην εξουσία»
«Walk of life» (Dire Straits)

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα «Ήθελα μόνο ένα αντίο» (Πασχαλία Τραυλού) «1984» (George Orwell)

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
«Δε ζυγιάζω, δε μετρώ, δε βολεύομαι! Ακολουθώ το 

βαθύ μου χτυποκάρδι» (Καζαντζάκης)

Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας, 

είναι αυτή που δε γελάσαμε…

Μου αρέσει…
…να αντιμετωπίζω τη ζωή με χιούμορ 

…να ταξιδεύω, ο μουσακάς 

Δεν μου αρέσει…
…η υποκρισία, ο αριβισμός και… τα σαλιγκάρια …η ευθυνοφοβία

Θα ευχόμουν....

…να ζούσα σε ένα κράτος πρόνοιας που να 

υποστηρίζει τη μάνα, τον άνεργο, τον εξαρτημένο, 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες…

…να συνεχίσω να εύχομαι

Σύντομο ιστορικό στην Cana Ξεκίνησα στην AXIA το 1997 ως γραμματέας.  Αρχές 

του 1999 ήρθε η «μεταγραφή» στην CANA.  Από τότε 

μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως γραμματέας στο τμή-

μα Φαρμάκου.  Πάντα θα θυμάμαι αυτό που ερωτήθη-

κα στην τελευταία συνέντευξη πριν προσληφθώ:  

«Τι ψάχνετε από μια εταιρεία;» 

Η απάντησή μου ήταν απόλυτα αυθόρμητη:

«Ψάχνω μία εταιρεία από την οποία να συνταξιοδο-

τηθώ…»

Ξεκίνησα στην Cana το 2005, 

στο τμήμα Παραγωγής.  

Από το 2008 συνεχίζω 

στο τμήμα Logistics.
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Γεννήσεις

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...

� � � � �

Ένα αγοράκι του κ. Δουράλα Γιώργου
Ένα αγοράκι της κ. Τσαρουχά Γιώτας
Ένα αγοράκι της κ. Κλειδάκη Εύας

�.
�.
�.

Γάμος
Δουράλας Γιώργος (Ιατρικός Επισκέπτης / Τμήμα Φαρμάκου) – Φουρτουλάκη Χριστίνα

Ένα κοριτσάκι της κ. Λιάτση Χρύσας 
Ένα αγοράκι του κ. Καστάνη Χρήστου

�.
�.
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«Δε ζυγιάζω, δε μετρώ, δε βολεύομαι! Ακολουθώ το 

βαθύ μου χτυποκάρδι» (Καζαντζάκης)

Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας, 

είναι αυτή που δε γελάσαμε…

Μου αρέσει…
…να αντιμετωπίζω τη ζωή με χιούμορ 

…να ταξιδεύω, ο μουσακάς 

Δεν μου αρέσει…
…η υποκρισία, ο αριβισμός και… τα σαλιγκάρια …η ευθυνοφοβία

Θα ευχόμουν....

…να ζούσα σε ένα κράτος πρόνοιας που να 

υποστηρίζει τη μάνα, τον άνεργο, τον εξαρτημένο, 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες…

…να συνεχίσω να εύχομαι

Σύντομο ιστορικό στην Cana Ξεκίνησα στην AXIA το 1997 ως γραμματέας.  Αρχές 

του 1999 ήρθε η «μεταγραφή» στην CANA.  Από τότε 

μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως γραμματέας στο τμή-

μα Φαρμάκου.  Πάντα θα θυμάμαι αυτό που ερωτήθη-

κα στην τελευταία συνέντευξη πριν προσληφθώ:  

«Τι ψάχνετε από μια εταιρεία;» 

Η απάντησή μου ήταν απόλυτα αυθόρμητη:

«Ψάχνω μία εταιρεία από την οποία να συνταξιοδο-

τηθώ…»

Ξεκίνησα στην Cana το 2005, 

στο τμήμα Παραγωγής.  

Από το 2008 συνεχίζω 

στο τμήμα Logistics.
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Ένα μόνο είναι σίγουρο… 
Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο κρύβονται 
πολλές εκπλήξεις!  
Ανακαλύψτε τις! 

Προτάσεις	&	Ιδέες

Πάμε μια βόλτα… 
στο Αττικό Πάρκο!
Τμήμα HR

Συνδυάζοντας ψυχαγωγία και επιμόρ-
φωση, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα 
Σπάτα, προσφέρει στους επισκέπτες 
του ένα μοναδικό ταξίδι στις πέντε ηπεί-
ρους.  Εκτείνεται σε μία συνολική έκτα-
ση 200 στρεμμάτων, φιλοξενώντας πε-
ρισσότερα από 2.000 ζώα, από 350 δι-
αφορετικά είδη. 

Ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάιο του 2000, 
αρχικά ως Ορνιθολογικό Πάρκο με την 
τρίτη μεγαλύτερη συλλογή πουλιών στον 
κόσμο (1.100 πουλιά από 300 διαφορε-
τικά είδη), αλλά και με ζώα της φάρμας 
για τους μικρότερους επισκέπτες και με 
3 πολύ εντυπωσιακά μεγάλα κλουβιά – 
μικρογραφίες των 3 ηπείρων, στα οποία 
οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν 
και να θαυμάσουν την αντίστοιχη ορνιθο-
λογική πανίδα και χλωρίδα.

Από τον Απρίλιο του 2001 έγιναν πολλές 

επεκτάσεις με τον «Κόσμο των Ερπετών», 
την «Ελληνική Πανίδα», την «Αφρικανική 
Σαβάνα», το «Δάσος των Μαϊμούδων» και 
όχι μόνο! Τελευταία προσθήκη αποτελεί 
το «Δελφινάριο», που φιλοξενεί 4 δελφίνια 
και 2 θαλάσσιους ελέφαντες.  

Στα μελλοντικά σχέδια, περιλαμβάνεται 
η «Δεινοσαυρόπολις» - ένα Μουσείο Εξέ-
λιξης με έμφαση στην εποχή των Δεινο-
σαύρων καθώς και η «Ωκεανόπολις», ένα 
Πρότυπο Ενυδρείο.

Οι επιλογές όμως δεν σταματούν εδώ.  
Στο Αττικό Πάρκο μικροί και μεγάλοι μπο-
ρούμε να απολαύσουμε επιδείξεις πτή-
σης αρπακτικών πουλιών, να παρακολου-
θήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
ξεναγήσεις και εφόσον θέλουμε, να γί-
νουμε «φίλοι του πάρκου» υιοθετώντας 
ένα ζώο, προσφέροντας έτσι τη βοήθειά 
μας με μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο.

Συμβουλή:  Τις  Κυριακές με  κα-
λοκαιρία υπάρχει πολύ αυξημένη 
προσέλευση, με αποτέλεσμα στις 
ώρες αιχμής 11:00 πμ -14:00 μμ να 
υπάρχει χρόνος αναμονής που ξε-
περνά τα 30 λεπτά.
Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, 
καλό είναι να προγραμματίζετε την 
άφιξή σας στο πάρκο λίγο νωρίτερα 
ή αργότερα.

Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά από τις 9:00π.μ. 
έως τη δύση του ήλιου

Επικοινωνία:
zoo@atticapark.gr
 ή στο τηλέφωνο 210 6634724
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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 Minadex, 
δώρο το προϊόν σιρόπι πορτοκαλιού και 
μουρουνέλαιου.

Με κάθε αγορά Bion 3, Bion 3 50 plus ή 
Bion 3 Activate, προσφέρουμε δωρεάν το 
προϊόν κλασικές κάψουλες μουρουνέλαιου.

1.

2.

FISSAN
Με κάθε αγορά Αντιηλιακών 
προϊόντων, έκπτωση 10%.

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

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

1.

2.

3.

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

Προσφορές* 

Τμήματος 
Φροντίδας 

Υγείας

Τεύχος 3ο, Ιούλιος 2011
Περιοδική έκδοση
Εκδότης: Cana Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 14122
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Τμήμα HR, hr@cana.gr
Υπεύθυνη ύλης: Μαργαρίτα Γογωνά 
Σχεδιασμός και οργάνωση έκδοσης: ΜΟΛΥΒΙ, www.molivi.gr 
Φωτογραφίες: Shutterstock
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της CANA Α.Ε.
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