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*Ãéáôß üëïé åìåßò 
óôçí CANA, Ý÷ïõìå 
ENA ÊÏÉÍÏ ÏÑÁÌÁ

Ðåñéå÷üìåíá

Παραμονές Πάσχα και το «1», το newsletter της Cana, επιστρέφει δυναμικά 
σε πείσμα των καιρών.
«Η ισχύς εν τη ενώσει» στην πράξη, μια και το τέταρτο τεύχος μας, πάντα με 
την πολύτιμη βοήθειά σας, είναι γεγονός και μας παρουσιάζει τα εξής ενδι-
αφέροντα θέματα:    
Ξεκινάμε με το άρθρο του κ. Κανάρογλου, το οποίο μας ενημερώνει για τις 
αλλαγές που γίνονται και τις κινήσεις της Cana ως προς αυτές. Ακολουθεί η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της Cana, με διά-
φορες μορφές δράσης και οικονομικές ενισχύσεις, συμβουλές για ασφαλή 
οδήγηση αλλά και ανακύκλωση φαρμάκων, για να δώσουμε τέλος στη μό-
λυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Σειρά έχει η γνωριμία μας 
με το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Ποιοτικής ∆ιασφάλισης, για να μάθουμε 
τον τρόπο λειτουργίας του, την εξέλιξή του και τη φιλοσοφία του μέσα από 
μία ιστορική διαδρομή.  Στα προϊόντα μας, μιλάμε για βρεφική περιποίηση με 
FISSAN (στην Cana από το 1934!), λανσάρουμε τα SCHÄR DS στα καταστή-
ματα με βιολογικά τρόφιμα και μαθαίνουμε τι σημαίνει η συνεργασία μας με 
την Covidien, ηγετική εταιρεία στον τομέα της υγείας. Τέλος, προτάσεις και 
ιδέες, με τροφές που επηρεάζουν θετικά την ψυχική μας διάθεση.
Πάντα σημαντικές οι μόνιμες στήλες μας:  η γιατρός μάς συμβουλεύει για 
την περιποίηση των βρεφών, πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις και συνέδρια, γνω-
ριζόμαστε με Q&As, έχουμε γάμους και γεννήσεις και βέβαια οι προσφορές 
του τμήματος Φροντίδας Υγείας που αφορούν όλους μας.

Καλό Πάσχα,
Τμήμα HR
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H åôáéñåßá Cana

Οι πρώτοι μήνες του 2012 βρίσκουν 
την Cana με νέα, διαφορετική δομή. 
Η επί μακρά σειρά ετών συνεργασία 
της εταιρείας μας με την AstraZeneca 
έχει ανατραπεί - από αρχές του χρόνου 
έχει πλέον σταματήσει η διανομή και η 
πώληση των προϊόντων της από εμάς 
- με αποτέλεσμα τη μείωση του κύκλου 
εργασιών της Cana κατά ποσοστό με-
γαλύτερο του 50%.  Σαν συνέπεια των 
παραπάνω, τα τρία μέχρι πρότινος τμή-
ματα Marketing & Πωλήσεων, περιορί-
στηκαν σε δύο με αλλαγή της σύνθεσης 
των ομάδων τους και οι ενέργειες για 
μείωση των δαπανών συνεχίζονται και 
εντείνονται.
Στο απειλητικό αυτό σκηνικό η Cana 
με ψυχραιμία και σύνεση προσπαθεί 
να βγει δυνατότερη. Η ανάπτυξη με νέα 
προϊόντα και νέες δραστηριότητες είναι 
πιο αναγκαία από ποτέ. Το έργο μας 
πραγματικά δύσκολο, οι κινήσεις μας 
μελετημένες.  Στο σημείο αυτό θα ήθε-
λα με συγκρατημένη αισιοδοξία, να σας 
ενημερώσω για τα παρακάτω:

 Βρισκόμαστε σε προχωρημένες συ-
ζητήσεις με δύο καινούριες εταιρείες 
στο χώρο των καλλυντικών.  Στόχος 
μας, αν όλα πάνε καλά, να αποκτή-
σει η Cana το δικό της brand name 
στα καλλυντικά και να έχει τη δυνα-
τότητα να επεκταθεί και στην εκτός 
Ελλάδος αγορά, κάτι που δεν συνέ-
βαινε έως τώρα.   

 Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις 
δραστηριότητές μας στον τομέα των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων με δι-
καίωμα εξαγωγών, για «άνοιγμα» των 
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εργασιών μας στο εξωτερικό.
 Άλλος στρατηγικά αναπτυξιακός 
στόχος είναι η είσοδός μας στην 
αγορά των γενοσήμων φαρμάκων. 
Το όλο σχέδιο είναι χρονοβόρο, μια 
και υπάρχουν πολλά ρυθμιστικά θέ-
ματα που πρέπει να μελετηθούν και 
να διευθετηθούν (πολιτική τιμολόγη-
σης γενοσήμων, συνταγογράφηση 
βάσει της δραστικής ουσίας και άλ-
λα), κάτι που συμφωνεί με τις αρχές 
της Cana για κινήσεις προσεκτικές 
και με προοπτική. Ήδη βρισκόμαστε 
και σε αυτό τον τομέα σε συζητήσεις 
με καταξιωμένους οίκους έρευνας 
και παραγωγής γενοσήμων και ελπί-
ζουμε ότι έως το τέλος του 2012, θα 
έχουμε θετικά αποτελέσματα προς 
αυτή την κατεύθυνση.  

 Παράλληλα συνεχίζουμε τις προ-
σπάθειες εύρεσης φαρμακευτικών 
πολυεθνικών εταιρειών με ανάγκες 
αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, εί-
τε σαν υπεύθυνοι κυκλοφορίας των 
σκευασμάτων τους, είτε συγκεκρι-
μένα μόνο για προώθηση.

 Επίσης, ενθαρρυντικά είναι τα νέα 
από την παραγωγή μας, όσον αφο-
ρά τα Norgesic, στα πλαίσια της 
συνεργασίας μας με την εταιρεία 
Meda, αλλά και για τα Hibitane, για 
παραγωγή και εξαγωγές σε χώρες 
της Αφρικής και της Μέσης Ανατο-
λής.   

 Τέλος, η προσπάθεια άμεσης ενί-
σχυσης των υπαρχόντων γραμμών 
μας με νέα προϊόντα, γίνεται με ακό-
μη μεγαλύτερη ένταση.
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Οι παραπάνω κινήσεις δεν αναιρούν τη 
δυσκολία της εποχής που διανύουμε. 
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση συ-
νεχίζεται και εντείνεται και «γονατίζει» 
τις φαρμακευτικές εταιρείες και μετα-
ξύ αυτών και την Cana. Το κράτος συ-
νεχίζει να στοχοποιεί την υγεία και δυ-
στυχώς βάζει νέους περιορισμούς όχι 
μόνο στα φάρμακα, αλλά και σε άλλα 
προϊόντα όπως τα ιατροτεχνολογικά 
και αυτά της διατροφής.  
Στο κακό αυτό κλίμα έρχεται να προ-
στεθεί το «κούρεμα» κατά πολύ πάνω 
του 50%, των ομολόγων με τα οποία 
πληρωθήκαμε για οφειλές προηγού-
μενων ετών, διαδικασία που ακόμα δι-
απραγματεύεται ο κλάδος με το κρά-
τος. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ομό-
λογα αυτά δεν τα πήραμε για επενδυ-
τικούς σκοπούς, αιτία που θα δικαιο-
λογούσε ίσως το κούρεμά τους από τη 
διαδικασία του PSI. Αντιθέτως, το κρά-
τος μας υποχρέωσε να τα δεχτούμε 
σαν άτοκη πληρωμή των οφειλών των 
κρατικών νοσοκομείων, τεσσεράμισι 
χρόνια μετά από τις πωλήσεις μας. 
∆εν σας κρύβω την ανησυχία μου για 
αυτό το θέμα. 

Το παρόν δύσκολο, το μέλλον αβέβαιο.  
Προσπάθεια όλων μας να καταφέρει 
η Cana να συνεχίσει και μετά από αυ-
τή τη δοκιμασία, το σκοπό και το έργο 
της, έχοντας πάντα ως αρωγό το αν-
θρώπινο δυναμικό της και την αφοσί-
ωση στην υγεία, προσφέροντας ποι-
οτικά προϊόντα και υπηρεσίες για μία 
καλύτερη ζωή.          

«Äåí åßíáé ôá ðéï äõíáôÜ åßäç ðïõ 

åðéâéþíïõí Þ ôá ðéï Ýîõðíá, áëëÜ 

áõôÜ ðïõ áíôáðïêñßíïíôáé êáëýôå-

ñá óôéò áëëáãÝò»

ÊÜñïëïò Äáñâßíïò

CANA êáé áëëáãÝò…
Κώστας Κανάρογλου / ∆ιευθυντής Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
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ÅôáéñéêÞ 
ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç 
(ÅÊÅ) 2011

Οι Λέοντες του Πειραιά 
 (για τους μεταμοσχευθέντες και 
 νεφροπαθείς αθλητές)

Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ
Ο Θεόφιλος 

 (για την πολύτεκνη οικογένεια)
Η Γαλήνη των ΑΜΕΑ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

 (∆ημοτικό Βρεφοκομείο Θεσ/κης)
ΑΡΑΚΛΙ 

 (Όμιλος Κοινωνικού & 
 Πολιτιστικού Προβληματισμού)  

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
 (Φιλανθρωπικό Σωματείο) 
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Κοινωνικό Παντοπωλείο Πεντέλης 
Oι Γιατροί του Κόσμου 
Η Κιβωτός του Κόσμου 

 (για τη μητέρα και το παιδί)
Ίδρυμα «η Παιδική Στέγη» 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
PR.A.K.S.I.S (προγράμματα 

 ανάπτυξης, κοινωνικής στήριξης 
 και ιατρικής συνεργασίας)

Το χαμόγελο του παιδιού
ΚΕΒΡΕΦΟ 

 (κέντρα βρεφονηπιακής αγωγής)
Αναρρωτήριο Πεντέλης
Νοσοκομεία & Ιδιώτες
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Η Cana συνεχίζοντας να συμμετέχει ενεργά σε διάφορες μορφές δρά-

σης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, το 2011 υποστήριξε τους παρακάτω 

συλλόγους – σωματεία:  

«Ερευνητικές δραστηριότητες του Ιατρείου Υπέρτασης – 24ωρης καταγραφής 
της αρτηριακής πίεσης, Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής» - Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθο-
λογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παπαγεωργίου)

«Παθοφυσιολογία της Αθηρωματικής Νόσου»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Επιτροπή Ερευνών 

Επιστημονικό Έργο Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος
Επιστημονικό Έργο Ελληνικής Εταιρείας Παρεντερικής και Εντερικής ∆ια-

τροφής
Εταιρεία Μελέτης και Θεραπείας Πνευμονοπαθών και Βαρέως Πασχόντων 

Ασθενών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών

�
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ÏéêïíïìéêÝò Åíéó÷ýóåéò 2011
Η Cana δεν σταματά να υποστηρίζει δραστηριότητες και ερευνητικά προγράμματα. 

Παρακάτω, κάποια από αυτά:

«Μελέτη του ρόλου των αυτοαντισω-
μάτων της ερυθροποιητίνης στην πα-
θογένεια της αναιμίας της HIV λοίμω-
ξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Καρδιακή 
Ανεπάρκεια» - Λειτουργικές, Ερευνη-
τικές και Εκπαιδευτικές Ανάγκες της Α΄ 
Κλινικής  Εντατικής Θεραπεί-
ας - Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστή-
μιο  Αθηνών

�

�
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Μέχρι σήμερα, στην ερώτηση «που πά-
νε τα φάρμακα όταν λήγουν;» η απά-
ντηση ήταν «στα σκουπίδια».  Φαίνεται 
πως έφτασε ο καιρός για να ανοίξει ο 
δρόμος για την ανακύκλωση των αχρη-
σιμοποίητων ή ληγμένων φαρμάκων, 
που όλοι φυλάμε στα φαρμακεία των 
σπιτιών μας.
Από τα 500 εκατομμύρια συσκευασίες 
φαρμάκων που διακινούνται κάθε χρό-
νο στην Ελλάδα, το 10%, δηλαδή τα 50 
εκατομμύρια, απορρίπτονται αχρησιμο-
ποίητα ή ληγμένα στους κοινούς κά-
δους απορριμμάτων, στο νεροχύτη ή 
απευθείας στην αποχέτευση. Ως απο-
τέλεσμα, καταλήγουν στο έδαφος και 
στον υδροφόρο ορίζοντα, αποτελώντας 
μία εν δυνάμει τοξική βόμβα για δεκά-
δες είδη ζώων, αλλά και πιθανή απειλή 
για τον άνθρωπο μέσω της επανεισό-
δου τους στην τροφική αλυσίδα.
Μέχρι σήμερα, οι μόνες προσπάθει-
ες διαχείρισης των ληγμένων φαρ-
μάκων είχαν υλοποιηθεί από περιφε-
ρειακούς φαρμακευτικούς συλλόγους 
(όπως της Καβάλας και της Ροδόπης), 
με δικά τους μέσα και χωρίς την αρω-
γή της πολιτείας. Από τον περασμένο 
Ιούνιο υλοποιείται στην Αθήνα η πιλοτι-
κή πρωτοβουλία «χάπιend», στο πλαίσιο 
της οποίας έχουν τοποθετηθεί ειδικοί 
αδιαφανείς κάδοι «μονής οδού» (δεν 

υπάρχει τρόπος να πάρει κανείς κάτι 
από μέσα) με ειδική σήμανση, σε 22 ση-
μεία της πόλης, όπου ο καθένας μπορεί 
να πετάξει τα φάρμακα που δεν θέλει (η 
συσκευασία των φαρμάκων ανακυκλώ-
νεται κανονικά στους μπλε κάδους).  
Επίσης, στη συλλογή και ανακύκλω-
ση ληγμένων φαρμάκων προχωρά το 
υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με 
τον ΕΟΦ και τον Πανελλήνιο Φαρμα-
κευτικό Σύλλογο.  Από τον Μάρτιο του 
2012 έχουν αρχίσει να τοποθετούνται 
12.000 ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης φαρ-
μάκων, χρώματος πράσινου, σε φαρμα-
κεία σε όλη την Ελλάδα.  Όσα φάρμακα 
συγκεντρωθούν, θα μεταφέρονται στο 
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και 
Τεχνολογίας, το οποίο εν συνεχεία θα 
τα αποστέλλει σε εξειδικευμένα κέντρα 
του εξωτερικού, όπου θα αδρανοποιού-
νται και θα καταστρέφονται.  
Στόχος είναι στο μέλλον να δημιουργη-
θεί και στη χώρα μας μονάδα καταστρο-
φής σκευασμάτων. 

Ç Üëëç «áíáêýêëùóç»
Πολλές οργανώσεις, ανάμεσα στις 
οποίες οι ΜΚΟ PRAKSIS και οι Γιατροί 
του Κόσμου, συγκεντρώνουν φάρμακα 
και ιατρικά αναλώσιμα για την κάλυψη 
των αναγκών τους.  Οι οργανώσεις κα-
λούν ιδιώτες, φαρμακοποιούς ή εταιρεί-

ες που μπορούν να δωρίσουν φάρμακα, 
να το κάνουν, ακόμα κι αν αυτά έχουν 
χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες 
λήξης να έχουν χρονικό ορίζοντα πέ-
ραν του έτους.

Ôé êÜíïõìå åìåßò...
Η καταστροφή των ακατάλληλων φαρμα-
κευτικών εμπορευμάτων και προϊόντων 
της εταιρείας μας γίνεται, ακολουθώ-
ντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες  που 
ορίζουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
ο ΕΟΦ και η κείμενη φορολογική νομο-
θεσία ως εξής:
Καταρτίζονται οι λίστες με όλα τα προς 
καταστροφή είδη και αποστέλλονται σε 
πιστοποιημένη εταιρεία, η οποία αφού 
τα ελέγξει, τα παραλαμβάνει από τις 
εγκαταστάσεις μας. Η παραλαβή γίνε-
ται με την παρουσία επιτροπής αποτε-
λούμενης από 4 υπαλλήλους της CANA 
(Λογιστηρίου, Εργοστασίου, Χημείου και 
Αποθήκης), τον εκπρόσωπο του ΕΟΦ 
και τον εκπρόσωπο της πιστοποιημένης 
εταιρείας. Αφού γίνουν και πάλι όλοι οι 
απαραίτητοι έλεγχοι, συντάσσεται πρω-
τόκολλο καταστροφής, με συνημμένες 
τις λίστες των ακατάλληλων ειδών.  Στη 
συνέχεια τα προϊόντα φορτώνονται σε 
φορτηγά με σκοπό την προώθησή τους 
στο εξωτερικό και την καταστροφή τους 
από επίσης πιστοποιημένη εταιρεία.  

Áíáêýêëùóç 
ÖáñìÜêùí
(äþóôå ÷Üðéend óôá ÷Üðéá óáò!)
Τμήμα HR
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Ðïý ãßíåôáé Ýùò ôþñá ç áíáêýêëùóç:

 Αγ.∆ημήτριος, Ελπιδοφόρου 1, Τ/210-9737666
 Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Νέου Φαλήρου 3, 

    Πλ.Αγ.Ιωάννη Ρέντη, Τ/210-4827523 και 210-4832586
 Αθήνα, Κατεχάκη 39, Τ/210-6913564
 Αιγάλεω, Ιερά Οδός 201, Τ/210-5913524
 Άνω Ιλίσια, Γρηγορίου Αυξεντίου 19, Τ/210-7753142
 Αργυρούπολη, Κύπρου 151, Τ/210-9652462
 Βούλα, Καλύμνου 57, Τ/210-8990716
 Γαλάτσι, Ελ.Βενιζέλου 6, Τ/210-2934150-60
 Ελευσίνα, Ελ.Βενιζέλου 3 & Σκορδά, Τ/210-5560068-9
 Ελληνικό, Βουλιαγμένης 300, Τ/210-9647805
 Ελληνικό, Λεωφ. Βουλιαγμένης 43-45, Τ/210-6608000
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Καλλιθέα, Μενελάου 97 & Θησέως 100, 
 Τ/210-9564932

Κηφισιά, 20ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ/210-6608000
Κολωνός, Αλεξανδρείας 54, Τ/210-5143998
Κυψέλη, Ευελπίδων 33, Τ/210-8230318
Μαρκόπουλο, Λεωφ.Πόρτο Ράφτη, Τ/22990-25404
Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 41-47, Τ/210-6100901
Μέγαρα, Συλημβρίας 3, Τ/22960-83700
Νέα Ερυθραία, Λεωφ.Κηφισίας 336, Τ/210-6254201-2
Νέα Ιωνία, Αγ.Γεωργίου 42, Τ/210-2719304
Νέα Σμύρνη, Βυζαντίου 43, Τ/210-9354500
Πεύκη, Λεωφ.Ειρήνης 21, Τ/210-6129036-7

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

AóöáëÞò ÏäÞãçóç
Τμήμα HR

ÐÁÍÔÁ
Σχεδιάστε έγκαιρα το ταξίδι σας.  

Αποφασίστε τον προορισμό, την ώρα 
αναχώρησης και ορίστε τη διαδρομή 
που θα ακολουθήσετε.  Προσπαθήστε 
να αποφύγετε την κίνηση και τις κακές 
καιρικές συνθήκες.

Φοράτε πάντα και σωστά (πάνω από 
τον ώμο και μπροστά από το θώρακα) 
και στα πίσω καθίσματα, τη ζώνη ασφα-
λείας. 

Οδηγείτε μέσα στο επιτρεπτό όριο 
ταχύτητας.  ∆εν είναι ασφαλές να οδη-
γείτε πολύ γρήγορα ή πολύ αργά.

Να βρίσκεστε σε εγρήγορση!  Να 
προσέχετε: την κυκλοφορία από τους 
καθρέπτες κάθε στιγμή, τις διασταυρώ-
σεις, τις γραμμές του τρένου, το τυφλό 
σημείο ορατότητας των καθρεφτών.

Κρατάτε απόσταση ασφαλείας από 
το προπορευόμενο όχημα και χρησι-
μοποιήστε το φλας σας όταν αλλάζετε 
λωρίδα κυκλοφορίας.

�

�

�

�

�

ÐÏÔÅ
∆εν πρέπει ποτέ να οδηγείτε υπό την 

επήρεια αλκοολούχων ποτών.
Ποτέ μην οδηγείτε όταν αισθάνεστε 

κουρασμένοι ή εκνευρισμένοι.
Αποφεύγετε το φαγητό, το ποτό, 

τη χρήση κινητού τηλεφώνου και το 
“texting” (λήψη, σύνθεση και αποστο-
λή γραπτών μηνυμάτων) κατά την οδή-
γηση.

ÅÁÍ
Εάν η όρασή σας δεν είναι καλή, προ-

σπαθήστε να μην οδηγείτε τη νύχτα ή 
κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Όταν παίρνετε ένα νέο φάρμακο, ρω-
τήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας 
για τις παρενέργειες.  Πολλά φάρμακα 
μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας 
ακόμη και αν εσείς αισθάνεστε καλά.

Εάν μπορείτε, αποφύγετε την οδήγη-
ση σε κακές καιρικές συνθήκες (βροχή, 
χιονόνερο, χιόνι)

�

�

�

�

�

�

Ενόψει των εορτών του Πάσχα και των πιθανών οδικών εκδρομών μας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσου-
με μερικές σημαντικές συμβουλές ασφαλούς οδήγησης:

ÖÑÏÍÔÉÓÔÅ ÔÏ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ 
ÓÁÓ

Φροντίστε για τη σωστή συντήρηση 
του αυτοκινήτου σας.

Ελέγξτε τα ελαστικά σας, ώστε να 
έχουν τη σωστή πίεση.

Φροντίστε να ελέγξετε την κατάσταση 
των υαλοκαθαριστήρων.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά καύσι-
μα στο αυτοκίνητό σας.

Να περάσετε όμορφα!

�

�

�

�
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Ãíùñéìßá ìå ôï 
ÔìÞìá Ðïéïôéêïý 
ÅëÝã÷ïõ - 
ÐïéïôéêÞò 
ÄéáóöÜëéóçò
Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου – Ποιο-
τικής ∆ιασφάλισης της CANA είναι το 
πιο μικρό (σε αριθμό ατόμων) της εται-
ρείας μα ταυτόχρονα και από τα πιο 
σημαντικά στη διαμόρφωση της κουλ-
τούρας της.
Η πολιτική για την ποιότητα της  CANA, 
που έχει καταγραφεί στον οδηγό εργα-
ζομένων: «είναι να παρέχει στους πε-
λάτες της προϊόντα που να καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμ-
μορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις 
και να επιτυγχάνει τους στόχους ποιό-
τητας που θέτει». Αυτή τη στρατηγική 
στην ποιότητα είναι που προασπίζει το 
τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου – Ποιοτικής 
∆ιασφάλισης της CANA.
Το τμήμα μας εξελίχθηκε, ως προς το 
αντικείμενό του, δια μέσου των χρό-
νων, αλλά και καθώς άλλαζαν οι συν-
θήκες. Στην αρχή ο ρόλος του ήταν πιο 
στατικός: εντοπισμός αστοχιών, των αι-
τιών τους, και διορθωτικές ενέργειες.  
Οι εργασίες του αφορούσαν αυτό που 
φαντάζεται καθένας όταν αναφέρεται 
σε ένα τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου: 

 δειγματοληπτικοί έλεγχοι κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών παραγω-
γής και συσκευασίας

 δειγματοληψίες, έλεγχοι και χη-
μικές αναλύσεις σε κάθε παρτίδα  
πρώτων υλών, ενδιαμέσων και τε-
λικών προϊόντων

 ταυτοποίηση και έγκριση των εισερ-
χομένων υλικών συσκευασίας

 διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύ-
σεων για τον προσδιορισμό του ολι-

n

n

n

n

κού οργανικού φορτίου στα προϊό-
ντα που παράγουμε, αλλά και στα 
νερά του συστήματος της εταιρεί-
ας μας, στον αέρα των αιθουσών, 
στα υλικά συσκευασίας

 φύλαξη δειγμάτων – μαρτύρων
 τεκμηρίωση όλων των εργασιών και 

τήρηση των σχετικών αρχείων  
Όλα αυτά είχαν σαν στόχο να εντοπί-
σουμε τα ελαττώματα και να εξασφα-
λίσουμε τη συμφωνία των προϊόντων 
μας με τις προκαθορισμένες απαιτή-
σεις. Η βαρύτητα έπεφτε στο «να συμ-
φωνεί με τις προδιαγραφές».  Στη συ-
νέχεια και χωρίς να παραβλέπουμε τον 
παραπάνω στόχο μας, το αντικείμενο 
της εργασίας μας εμπλουτίστηκε με 
ελέγχους που αφορούν τη διασφάλι-
ση των προϊόντων:

 Τη σωστή επισήμανση των παρτί-
δων κατά τη διάρκεια της παραγω-
γής και συσκευασίας και την μονο-
σήμαντη αντιπαράθεσή τους  με τα 
Πιστοποιητικά Ανάλυσης. 

 Τον έλεγχο και τη συντήρηση των 
χώρων και του εξοπλισμού του τμή-
ματος καθώς και τη διακρίβωση λει-
τουργίας των οργάνων του χημείου.  

 Την πιστοποίηση των κατάλληλων 
συνθηκών θερμοκρασίας κατά την 
παραλαβή των εισερχομένων προ-
ϊόντων, μέσω των temp tracers που 
συνοδεύουν τα προϊόντα. 

 Τη διασφάλιση των σωστών συνθη-
κών φύλαξης των προϊόντων, κατά 
την παραμονή τους στις αποθήκες 
της εταιρείας μας, με τον έλεγχο 

n

n

n

n

n

n

της καλής λειτουργίας του πολυ-
κάναλου συστήματος που κατα-
γράφει συνεχώς τις συνθήκες των 
αποθηκών μας.  

 Την τήρηση των κανόνων FIFO (First 
In, First Out) και FEFO (First Expiry, 
First Out)  κατά τη συσκευασία και 
την αποδέσμευσή τους.  Αυτοί οι 
κανόνες διασφαλίζουν τη σωστή 
διακίνηση όλων των εισερχομένων 
πρώτων υλών, υλικών συσκευασί-
ας και ετοίμων ή ημι-ετοίμων προϊ-
όντων, από τη στιγμή της παραλα-
βής τους, κατά τη διάρκεια των δι-
εργασιών και τη διάθεσή τους στην 
αγορά.

Η δυναμική εξέλιξη του τμήματος, σε 
Τμήμα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας, 
έχει σαν κύριο άξονά της την τήρη-
ση των «Κανόνων Καλής Παραγωγής» 
(GMP – Good Manufacturing Practices), 
ώστε το τελικό προϊόν, το οποίο προκύ-
πτει από τις παραγωγικές διεργασίες, 
να είναι ασφαλές κατά τη χρήση του 
και σύμφωνα με τις επίσημες υπάρχου-
σες προδιαγραφές. Περιληπτικά και 
χωρίς να μπορέσουμε να καλύψουμε 
εξ’ ολοκλήρου το πολυσχιδές αντικεί-
μενο της εργασίας μας, παραθέτουμε 
κάποιες από αυτές: 

 Μελέτες σταθερότητας καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής των προϊόντων 
μας.

 Εκπαίδευση του προσωπικού του 
τμήματος εσωτερικά ή εξωτερικά, 
αλλά και συναδέλφων εκτός τμή-
ματος, όπου χρειάζεται.

n

n

n
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 Χειρισμός παραπόνων που αφο-
ρούν την ποιότητα και την ασφά-
λεια των παραγομένων και συσκευ-
αζομένων προϊόντων.

 Απελευθέρωση του εξοπλισμού 
παραγωγής μετά τον επαρκή κα-
θαρισμό τους.

 Καταγραφή των αποκλίσεων και 
φροντίδα, όπου είναι εφικτό, για 
προληπτικές ή/και διορθωτικές 
ενέργειες.

Αυτοσκοπός μας δεν είναι πλέον μό-
νο το «να συμφωνεί με τις προδιαγρα-
φές».  Το δικό μας όραμα είναι η εφαρ-
μογή μιας ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότη-
τας, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι 
οι εργαζόμενοι της CANA, με στόχο 
τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εται-
ρείας μας και την παροχή οφελών σε 
όλα τα μέλη του οργανισμού (μετό-
χους, εργαζομένους, συνεργάτες) και 
στην κοινωνία.   
Αν και δεν γίνεται άμεσα φανερό, το 
τμήμα μας είναι εστιασμένο στον πε-
λάτη.  Μπορεί να μην ερχόμαστε σε 
μεγάλη επαφή με τους πελάτες όπως 
βέβαια άλλα τμήματα της εταιρείας 
(μόνο σε περιπτώσεις παραπόνων 
ή κάποιων διευκρινήσεων συζητάμε 
μαζί τους), προσπαθούμε όμως κάθε 
φορά να τους εξυπηρετήσουμε άμε-
σα, και να δώσουμε μια θετική εικόνα 
της εταιρείας μας. Η φιλοσοφία μας 
επεκτείνεται στο να βλέπουμε τους 
συναδέλφους μας σαν εσωτερικούς 
πελάτες. Προσπαθούμε, μέσα από τη 
δουλειά μας να τους εξυπηρετήσουμε 

n

n

n

αποτελεσματικά. Με αυτό τον τρόπο 
βελτιωνόμαστε καθημερινά. 
Αυτή την εποχή στο τμήμα μας εργά-
ζονται τέσσερα άτομα: ∆ύο χημικοί, 
η κυρία Κατερίνα Κτώρου και η κυρία 
Αναστασία Μυλωνά, η κυρία Ανδριάνα 
Καρύγιανη που είναι βοηθός μικροβι-
ολόγου και η κυρία Κατερίνα Αντωνί-
ου που είναι τεχνολόγος τροφίμων. 
Πρόκειται για μια υπόθεση καθαρά 
γυναικεία, μια που το τμήμα παραδο-
σιακά απασχολούσε κατά κύριο λόγο 
γυναίκες.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε 
ότι, η διαμόρφωση του τμήματός μας, 
ο τρόπος λειτουργίας του σύμφωνα με 
τους κανόνες Καλής Εργαστηριακής 
Πρακτικής, οι Οδηγίες Εργασίας και 
γενικότερα οι ∆ιαδικασίες της Ποιο-
τικής ∆ιασφάλισης, στη μορφή που 
είναι σήμερα, είναι δημιούργημα της 
κυρίας Ελένης Τάκου – Κανελλοπού-
λου. Η κυρία Τάκου συνταξιοδοτήθηκε 
στις 27/12/2010, μετά από 36 χρόνια 
παρουσίας της στην εταιρεία, σαν ∆ι-
ευθύντρια Ποιοτικού Ελέγχου – Ποι-
οτικής ∆ιασφάλισης και Ειδικευμένου 
Προσώπου. Η αξιοπιστία του ονόμα-
τός της στους συνεργαζόμενους οί-
κους, καθώς και η απόλυτη εμπιστο-
σύνη των αρμοδίων αρχών  στις ικα-
νότητές της,  πρόσθεσαν κύρος και 
φήμη στο τμήμα μας και συνεπακό-
λουθα στην εταιρεία μας.   
Το Χημείο ανακαινίστηκε πλήρως το 
καλοκαίρι του 2003. Καινούργιο εργα-
στήριο από την αρχή, με καινούργιους 

απαγωγούς και σύγχρονα συστήμα-
τα απαέρωσης, νέοι χώροι γραφείων 
επιπλωμένοι με σύγχρονο εξοπλισμό. 
Ήταν μια τεράστια αλλαγή, αφού το 
αρχικό χημείο ήταν ταυτόχρονο του 
παλαιού κτηρίου. Το προσωπικό έχει 
εφοδιαστεί με τέσσερεις ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές και έχει εκπαιδευ-
τεί στο χειρισμό τους. Τον τελευταίο 
καιρό και μέσα στα πλαίσια εκσυγχρο-
νισμού των μεθόδων ελέγχου, γίνε-
ται ένας εμπλουτισμός της Ενόργα-
νης Ανάλυσης του Ποιοτικού Ελέγχου 
με νέα όργανα. Η υγρή μας χρωμα-
τογραφία έχει από το 2010 καινούρ-
γιο ανιχνευτή, πήραμε λογισμικό για 
την καλύτερη καταγραφή και ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων τόσο της υγρής 
όσο και της αέριας χρωματογραφίας, 
και σε λίγο καιρό θα αποκτήσουμε ένα 
φασματοφωτόμετρο υπερύθρου, λου-
τρό υπερήχων και συσκευή μέτρησης 
της ευθρυπτότητας στα δισκία.  Ακό-
μα πρόκειται να παραλάβουμε δύο 
καινούργιους κλιματολογικούς θα-
λάμους για τη μελέτη σταθερότητας 
νέων παραγομένων προϊόντων.  
Μετά από τις δύσκολες οικονομικές 
συγκυρίες των τελευταίων χρόνων και 
τις απρόβλεπτες εξελίξεις στον φαρ-
μακευτικό χώρο, είναι ενθαρρυντικό 
το γεγονός ότι η διοίκηση της CANA 
επενδύει στην Ποιότητα.  Η προοπτική 
νέων συνεργασιών και η έμφαση στην 
αύξηση της παραγωγής μας, μας γε-
μίζει ελπίδες για το μέλλον.

∆ιευθύντρια
Κατερίνα Κτώρου

(1+3)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υπάλληλος
Αναστασία Μυλωνά

Υπάλληλος
Κατερίνα Αντωνίου

Υπάλληλος
Ανδριάνα Καρύγιαννη
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Η ευαισθησία για την κοιλιοκάκη στην 
Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, 
έφτασε με καθυστέρηση, με αποτέ-
λεσμα πολλά περιστατικά 
αργοπορημένης διά-
γνωσης.  Υπολογίζε-
ται ότι, ακόμη και σή-
μερα, το 99% των 
Ελλήνων που πά-
σχουν από κοιλιο-
κάκη, δεν έχουν δι-
αγνωσθεί.

Στα πλαίσια της γενικότερης ευαισθη-
τοποίησης απέναντι στη νόσο, ο Σύλ-
λογος ασθενών με κοιλιοκάκη σε συ-
νεργασία με την Ελένη Μενεγάκη, πα-
ρουσίασε ένα αφιέρωμα για την κοιλι-

τα οποία και εμφανίστηκαν στην εκπο-
μπή, ως μία από τις διατροφικές επι-
λογές για την κάλυψη των ημερήσιων 

αναγκών των κοιλιοκακικών 
ασθενών.  Στην εκπομπή 

μίλησαν και ειδικοί επι-
στήμονες, ενημερώ-
νοντας το κοινό για τα 
συμπτώματα, τον τρό-

πο διάγνωσης και αντι-
μετώπισης της νόσου.

Ελπίζουμε να συνεχιστούν 
τέτοιες πρωτοβουλίες ενημέρω-

σης του κοινού, στις οποίες θα είμα-
στε πάντα αρωγοί ως εταιρεία, με ευ-
αισθησία απέναντι στις ανάγκες του 
ασθενούς.

Ôá ðñïúüíôá ìáò

Η κοιλιοκάκη είναι μία νόσος του λε-
πτού εντέρου που προκαλείται από τη 
δυσανεξία που παρουσιάζουν γενετικά 
προδιατεθειμένα άτομα στη γλουτένη, 
μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, 
τη σίκαλη και το κριθάρι.
Πρόκειται για μια αυτοάνοση πάθηση 
όπου ο μοναδικός τρόπος θεραπευτι-
κής αντιμετώπισης είναι η δια βίου δια-
τροφή απαλλαγμένη από το συστατικό 
της γλουτένης.
Η εταιρεία Schär, έχοντας ήδη καλύ-
ψει μεγάλο μέρος των καθημερινών 
αναγκών των ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη, προσφέροντας παράλληλα 
μεγάλη ποικιλία στο καθημερινό διαι-
τολόγιό τους μέσω των προϊόντων που 

ÍÝá óåéñÜ ðñïúüíôùí 
SCHÄR DS

διατίθενται μόνο στα φαρμακεία, επε-
κτείνει την ομάδα των προϊόντων της 
με τη σειρά DS.
Τα προϊόντα DS αποτελούν ένα νέο 
μέλος στην οικογένεια των προϊόντων 
χωρίς γλουτένη, τα οποία σύντομα θα 
βρίσκονται σε καταστήματα με βιολο-
γικά τρόφιμα. Είναι μία σειρά από νέα 
προϊόντα τα οποία θα καλύπτουν τις 
καθημερινές ανάγκες τόσο των ασθε-
νών με κοιλιοκάκη αλλά και όσων θέ-
λουν απλά, για διαιτητικούς λόγους, 
να ακολουθήσουν διατροφή ελεύθερη 
γλουτένης.

Το αλεύρι σαν πρώτη ύλη για την πα-
ρασκευή ψωμιού αλλά και διαφόρων 

σνακ, οι φέτες ψωμιού για λαχταριστά 
τοστ, τα ζυμαρικά αλλά και τα γλυκά 
και αλμυρά σνακ  θα είναι τα νέα μας 
προϊόντα που σύντομα θα βρίσκουν οι 
καταναλωτές στα ράφια των  καταστη-
μάτων με βιολογικά τρόφιμα.

Αναγνωρίζοντας ότι διανύουμε μια ιδι-
αίτερα δύσκολη εποχή,  αλλά παράλλη-
λα  σεβόμενοι  τις ανάγκες του κατανα-
λωτικού κοινού  και ειδικά των ατόμων 
με δυσανεξία ή ευαισθησία στη γλουτέ-
νη, με χαρά καλωσορίζουμε στην εται-
ρεία μας τα νέα προϊόντα DS.

Γιατί τα Gluten Free… είναι στάση 
ζωής!!!

Ç êïéëéïêÜêç óôá ìÝóá 
ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò...

οκάκη και τη διατροφική αντιμετώπισή 
της στη μεσημεριανή εκπομπή «Ελέ-
νη» του Alpha στις 25/1/2012.

Λόγω  της στενής συνεργασίας της 
εταιρείας μας με τον σύλλογο, μας 
ζήτησαν και στείλαμε δείγματα από 
όλη τη γκάμα των προϊόντων Schär, 
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Βύρων Καραγιαννόπουλος / Product Manager Τμήματος Φροντίδας Υγείας

Fissan 
Ç ïëïêëçñùìÝíç âñåöéêÞ ðåñéðïßçóç

Óôçí cana 
áðü ôï 1934

Fissan Baby Bagnetto (250ml & 500ml)
Το βρεφικό σαμπουάν και αφρόλουτρο Fissan Βaby Bagnetto με προβιταμίνη Β5, 
είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη υγιεινή περιποίηση του νεογέννητου.  
Καθαρίζει απαλά κεφαλάκι και σώμα, χωρίς να ερεθίζει την ευαίσθητη βρεφική επι-
δερμίδα. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς χρωστικές 
ουσίες και με τοποθετημένη αντλία για τη διευκόλυνση κατά το μπάνιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Fissan Βaby Bagnetto είναι Νο 1 σε πωλήσεις στην Ελλά-
δα, εδώ και πολλά χρόνια. 

Fissan ÊñÝìá ãéá ÓõãêÜìáôá ÐïëëáðëÞò ÄñÜóçò 5 óå 1 (100ml)
Η κρέμα συγκαμάτων Fissan πολλαπλής δράσης 5 σε 1, είναι ιδανική για την ερεθισμένη 
βρεφική επιδερμίδα στην περιοχή της πάνας.  Προσφέρει άμεση ανακούφιση και δρα αποτε-
λεσματικά ενάντια στις κοκκινίλες και τους ερεθισμούς, χάρη στο συνδυασμό 5 δράσεων.

Το οξείδιο του ψευδαργύρου 15% δρα προστατευτικά ενώ παράλληλα ασκεί αντιβακτηρι-
διακή δράση.
Η πανθενόλη 5% ενεργοποιεί τη φυσική διαδικασία ανάπλασης του δέρματος, ενισχύοντας 
τη φυσική του άμυνα.
Η καλέντουλα δρα καταπραϋντικά, ανακουφίζοντας από την αίσθηση ενόχλησης.

Fissan Baby ÅíõäáôéêÞ ÊñÝìá (150ml)
Η ενυδατική κρέμα Fissan Baby με χαμομήλι, προστατεύει, ενυδατώνει και αναζωο-
γονεί το δέρμα του μωρού, προλαμβάνοντας την ξηρότητα. 
Είναι ειδικά μελετημένη για την καθημερινή περιποίηση προσώπου και σώματος, για 
μετά το μπάνιο και την έκθεση στον ήλιο.
Κατάλληλη για ξηρό δέρμα, απλώνεται και απορροφάται εύκολα, χωρίς να αφήνει 
ίχνος λιπαρότητας.

Rinofiss ÁðïóôåéñùìÝíïò Öõóéïëïãéêüò Ïñüò 
(áìðïýëåò ôùí 5ml)
Ο αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός Fissan απομακρύνει την ξηραμένη βλέννα, 
βοηθάει στη μείωση των εκκρίσεων, ενώ παράλληλα ανακουφίζει από την ξηρότητα. 
Κατάλληλο και για τον καθαρισμό των βλεφάρων των μωρών, των παιδιών και των ενη-
λίκων.  Με εύκαμπτο-μαλακό στόμιο αμπούλας, για να αποτρέπεται ο τραυματισμός 
του βλεννογόνου της μύτης.

ÁíôéçëéáêÜ ðñïúüíôá õøçëÞò ðñïóôáóßáò
Τα αντιηλιακά Fissan προσώπου και σώματος, περιέχουν φίλτρα για υψηλή προστα-
σία από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας UVA – UVB και ενυδατικά 
συστατικά. Έχουν αδιάβροχη σύνθεση και είναι κατάλληλα για τη βρεφική επιδερμί-
δα αλλά και για κάθε ευαίσθητο δέρμα με προδιάθεση κοκκινίσματος.Τα αντιηλιακά 
Fissan έχουν υποαλλεργική σύνθεση, είναι δερματολογικά ελεγμένα και δεν περιέχουν 
parabens και χρωστικές ουσίες. Η αντιηλιακή σειρά Fissan είναι κατάλληλη για όλους 
τους τύπους δέρματος και αποτελείται από 3 προϊόντα:  Fissan Αντιηλιακή κρέμα SPF 
30, Fissan Αντιηλιακή κρέμα SPF 50, Fissan Αντιηλιακό γαλάκτωμα SPF 50.

n

n

n
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Η πολυεθνική εταιρεία Covidien που 
εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, χαρακτηρίζεται ως ηγέτης 
στον τομέα της υγείας. ∆ραστηριοποι-
είται στον τομέα των ιατρικών μηχανη-
μάτων & αναλωσίμων καθώς και στον 
τομέα των διαγνωστικών & φαρμακευ-
τικών προϊόντων.  
Παγκοσμίως η πολυεθνική εταιρεία 
Covidien απασχολεί πάνω από 41.000 
υπαλλήλους και τα προϊόντα της διατί-
θενται σε περίπου 140 χώρες. Ταυτό-
χρονα, 48 εργοστάσια παραγωγής δου-
λεύουν ασταμάτητα σε 17 χώρες παγκο-
σμίως, προκειμένου η ποιότητα που υπό-
σχονται τα προϊόντα Covidien να είναι 
πάντα διαθέσιμη. 
Αφοσιωμένη πάντα στην έρευνα και την 
καινοτομία, η Covidien επένδυσε πάνω 
από $500 εκατομμύρια το 2011 στο τμή-
μα R&D (Research & Development) της 
εταιρείας.  Για την Covidien, η παραγω-
γή καινοτόμων ιατρικών προϊόντων με 
σκοπό το όφελος του ασθενούς και τη 
διευκόλυνση του επαγγελματία υγείας, 
αποτελεί δέσμευση.
Η εταιρεία Covidien μπορεί καλύτε-
ρα να περιγραφεί ως όμιλος εταιρει-
ών Covidien αφού μέσα στην πάροδο 
των ετών έχει εξαγοράσει κολοσσούς 
όπως οι εταιρείες Kendall, Mallinckrodt, 
Nellcor, Puritan Bennett & Valley Lab.
Η νέα συνεργασία της CANA, η οποία 
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2011, με την 
εταιρεία Covidien, αφορά σε εξαιρετικά 
σημαντικές κατηγορίες προϊόντων για το 
Νοσοκομειακό χώρο.  Με μια γρήγορη 
ματιά, αυτές οι κατηγορίες συνοψίζονται 
στις κάτωθι:
1. Οξυμετρία
2. Μέτρηση βάθους αναισθησίας 
3. Αναπνευστήρες 
4. Αναπνευστικά κυκλώματα & φίλτρα
5. Καθετήρες & Τραχειοστομίες

6. Φλεβική Ανεπάρκεια 

Ïîõìåôñßá
Τα παλμικά οξύμετρα Nellcor, με ένα 
όνομα που δε χρειάζεται συστάσεις στην 
Ιατρική κοινότητα και με ποικιλία αισθη-
τήρων για όλες τις ηλικίες (από νεογνά 
μέχρι ενήλικες) δίνουν στην εταιρεία μας 
ηγετική θέση στην παλμική οξυμετρία.
Το μοναδικό και καινοτόμο εγκεφαλικό 
οξύμετρο INVOS, που συνοδεύεται τόσο 
από παιδιατρικούς αισθητήρες όσο και 
από ενηλίκων, δίνει τη δυνατότητα στον 
ιατρό να προλάβει ανεπιθύμητα συμβά-
ντα όπως το εγκεφαλικό, τόσο κατά τη 
διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβά-
σεων όσο και κατά την παραμονή του 
ασθενούς σε Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας. 

ÌÝôñçóç âÜèïõò 
áíáéóèçóßáò 
Το μόνιτορ BIS σε συνδυασμό με τους 
αισθητήρες που το συνοδεύουν (παιδια-
τρικοί & ενηλίκων) επιτρέπουν στον αναι-
σθησιολόγο να παρακολουθεί το βάθος 
ύπνωσης του ασθενούς κατά τη διάρ-
κεια του χειρουργείου ή της καταστολής 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, απο-
φεύγοντας κατά αυτό τον τρόπο υπό- 
ή υπερδοσολόγηση αναισθητικών φαρ-
μάκων και κατά συνέπεια ανεπιθύμητα 
συμβάντα.

ÁíáðíåõóôÞñåò 
Ο οίκος Puritan Bennett είναι πρωτοπό-
ρος στην κατασκευή & την ανάπτυξη ανα-
πνευστήρων. Οι αναπνευστήρες Puritan 
Bennett 840 που διαθέτουμε, αποτελούν 
την προτίμηση πολλών ιατρών στις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας λόγω της 
αξιοπιστίας και των μοναδικών λογισμι-
κών που προσφέρουν. Ταυτόχρονα δι-
αθέτουμε μια πλήρη γκάμα αναπνευστι-

κών κυκλωμάτων, φίλτρων και  συνδε-
τικών υψηλής ποιότητας, καλύπτοντας 
έτσι κάθε ιατρική ανάγκη στην κατηγορία 
του τεχνητού αερισμού.

ÊáèåôÞñåò & Ôñá÷åéïóôïìßåò
Η Cana σήμερα βρίσκεται σε θέση να 
καλύψει κάθε ιατρική ανάγκη ανάλογα 
με το είδος καθετηριασμού που απαι-
τείται.
 Έτσι, διαθέτουμε ενδοτραχειακούς & 
ενδοβρογχικούς καθετήρες καθώς και 
αεραγωγούς & τραχειοστομίες των πα-
γκοσμίου φήμης οίκων Mallinckrodt, 
Tyco, Kendall & Shilley.
Επιπλέον διαθέτουμε καθετήρες προ-
σωρινής & μόνιμης αιμοκάθαρσης κα-
θώς και καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρ-
σης, μοναδικών προδιαγραφών με πολύ 
γνωστά brand names όπως Mahurkar, 
Quinton και Tal Palindrome.
Στη γκάμα αυτή έρχονται να προστεθούν 
καθετήρες & κλειστά συστήματα αναρ-
ρόφησης, καθώς και καθετήρες για την 
καρδιά και τον θώρακα.

ÖëåâéêÞ áíåðÜñêåéá
Το VNUS, ένα πρωτοποριακό σύστημα 
αποκατάστασης κιρσών και φλεβίτιδας 
με αναίμακτη μέθοδο, θα προσφέρει δυ-
ναμική λύση στα χέρια των αγγειοχει-
ρουργών και γρήγορη αποκατάσταση σε 
ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που πλέον 
θα μπορεί να αποφεύγει το κλασικό χει-
ρουργείο και να επιστρέφει σπίτι του πε-
ριπατητικός εντός της ίδιας ημέρας.

Συνοπτικά, αυτή η νέα συνεργασία με 
την εταιρεία Covidien δίνει τη δυνατό-
τητα στην CANA να καλύψει πλήρως τις 
ανάγκες σε μηχανήματα & αναλώσιμα 
του αναισθησιολογικού τομέα, της εντα-
τικής θεραπείας καθώς και άλλων σημα-
ντικών τμημάτων των νοσοκομείων.

COVIDIEN

CANA & COVIDIEN  
Ìßá íÝá óõíåñãáóßá ìå ðñïïðôéêÝò...
Ελίνα Βουκάκη / Account Manager Τομέα Iατροτεχνολογικών-Αντισηψίας
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Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο 
του ανθρώπου και αποτελεί μια προ-
στατευτική ασπίδα προστασίας του σώ-
ματος από το εξωτερικό περιβάλλον. Η 
δημιουργία της ασπίδας αυτής, του επι-
δερμικού φραγμού όπως λέγεται, ξεκι-
νά από την ενδομήτρια ζωή και ολοκλη-
ρώνεται 12 μήνες μετά τη γέννηση.
Η στιγμή της γέννησης όπου το δέρ-
μα αφήνει το υγρό στείρο περιβάλλον 
της μήτρας και έρχεται σε επαφή με 
τον ατμοσφαρικό αέρα, τις μεταβολές 
της θερμοκρασίας, τα μικρόβια, τα υφά-
σματα και άλλους ερεθιστικούς παρά-
γοντες, είναι γι’ αυτό μια σοβαρή δο-
κιμασία.
Η βρεφική φροντίδα στην οποία ανα-
φερόμαστε παρακάτω, έχει ως σκοπό 
κυρίως στην περιποίηση του δέρματος 
του βρέφους μέχρις ότου αυτό αναπτυ-
χθεί πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το δέρμα του βρέφους είναι πέντε φο-
ρές λεπτότερο από αυτό του ενήλικα.
∆ύο είναι οι βασικοί στόχοι προστασί-
ας του στο στάδιο αυτό: η προστασία 
του από ερεθισμούς και μολύνσεις και 
η σωστή ενυδάτωσή του.
Για πολλά χρόνια η περιποίηση του δέρ-

Ôï âñÝöïò & 
ç ðåñéðïßçóÞ ôïõ
Στέλλα ∆ραπανιώτη / Ιατρός

ματος βασιζόταν σε εμπειρικούς τρό-
πους ανάλογα με την κουλτούρα του 
κάθε λαού, τη γεωγραφική του θέση και 
το κλίμα της περιοχής. Σήμερα η ιατρι-
κή επιστήμη έχει ολοκληρωμένη γνώση 
και η βιομηχανία καλλυντικών έχει εξα-
σφαλίσει στα βρέφη μια πλούσια γκάμα 
προϊόντων περιποίησης, η αποτελεσμα-
τικότητα των οποίων αποδεικνύεται από 
πολλές μελέτες. 
Τα μέσα περιποίησης πρέπει να προ-
σαρμόζονται με την ηλικία. 
Το μπάνιο καθαριότητας είναι το βασικό 
μέσο περιποίησης. Το μπάνιο είναι πιο 
αποτελεσματικό και ευεργετικό από ένα 
απλό ντους ή το καθάρισμα του δέρμα-
τος με ένα βρεγμένο πανί.
Τους πρώτους τέσσερις μήνες ζωής 
χρειάζεται ένα ειδικό «μπανάκι» ή μια 
μεγάλη λεκάνη. Όταν αυτό μπορεί να 
καθίσει μπορούμε να χρησιμοποιήσου-
με και την οικογενειακή μπανιέρα με ένα 
αντιολισθητικό υπόστρωμα.
Η ποσότητα νερού πρέπει να είναι αρ-
κετή ώστε να καλύπτονται οι μηροί του 
βρέφους, δηλαδή περίπου 5cm. 
Το νερό πρέπει να είναι στη θερμοκρα-
σία σώματος, 37 με 37,5˚C. Μερικοί συ-

νιστούν και ελαφρώς χαμηλότερη θερ-
μοκρασία 34-36˚C, η οποία αντιστοι-
χεί στη θερμοκρασία του δέρματος. 
Η θερμοκρασία να είναι ομοιόμορφη. 
Η δοκιμασία με τον αγκώνα είναι μια 
ασφαλής πρόχειρη μέθοδος ελέγχου 
της θερμοκρασίας. Είναι σημαντική και 
η θερμοκρασία δωματίου, τουλάχιστον 
21- 22˚C, χωρίς ρεύματα.
Τηρούμε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 
Τοποθετούμε τη μπανιέρα σε ασφα-
λές και σταθερό σημείο. ∆εν αφήνου-
με ποτέ, ούτε στιγμή το βρέφος χωρίς 
επιτήρηση.

Αποφεύγουμε να του κάνουμε μπάνιο 
αμέσως μετά ή πριν από κάποιο γεύμα, 
αν και ένα νηστικό βρέφος δεν συνερ-
γάζεται εύκολα στο μπάνιο. Επειδή το 
μπάνιο καλμάρει το μωρό προτιμούμε 
να το κάνουμε  προς το βράδυ.
Το σκέτο νερό δεν επαρκεί για την απο-
τελεσματική απομάκρυνση από το δέρ-
μα και το τριχωτό της κεφαλής της σκό-
νης, των λιπών, των οργανικών εκκρί-
σεων και μικροοργανισμών. Έτσι είναι 
απαραίτητη η χρήση ενός καθαριστικού 
μέσου, προσεκτικά όμως επιλεγμένο. 
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Αυτό πρέπει να είναι με ουδέτερο ή ελα-
φρώς όξινο pH, να μην τσούζει στα μάτια 
και φυσικά να μην ερεθίζει το δέρμα.
Καθαρίζουμε επιμελώς τα σημεία που 
έρχονται σε επαφή με τις πάνες (μηρο-
γεννητική περιοχή), το πρόσωπο, τα χέ-
ρια, τα πόδια, τις μασχάλες και γενικά 
όλες τις πτυχές του δέρματος, όπως και 
του τραχήλου.
Η όλη διαδικασία πρέπει να διαρκεί πε-
ρίπου 5-10min.
Σκουπίζουμε το βρέφος με καθαρή βαμ-
βακερή πετσέτα χωρίς τρίψιμο (ταμπο-
ναριστά).

Επειδή η χρήση καθαριστικού μέσου ξη-
ραίνει την επιδερμίδα επιβάλλεται η χρή-
ση ενός ενυδατικού μέσου. Είναι σκό-
πιμο να ενυδατώνουμε την επιδερμίδα 

όλων των βρεφών και όχι μόνο αυτών 
που παθολογικά εμφανίζουν ξηροδερ-
μία.
Τέλος, ντύνουμε γρήγορα το βρέφος για 
να αποφύγουμε υποθερμία.

Εκτός από το μπάνιο, πρέπει να υπάρχει 
σχολαστική φροντίδα καθαριότητας της 
περιοχής της πάνας κάθε φορά που την 
αλλάζουμε, με χρήση ήπιου καθαριστι-
κού μέσου και νερού.
Ακολουθεί επάλειψη της ευαίσθητης πε-
ριοχής με ειδική παχύρευστη κρέμα, η 
οποία αφ’ενός θα προστατέψει την περι-
οχή από την τριβή με τις πάνες, αφ’ ετέ-
ρου θα αποτρέψει και την ανάπτυξη μι-
κροβίων από τις οργανικές εκκρίσεις. 
Η καθημερινή φροντίδα ολοκληρώνε-
ται με προσεκτικό στέγνωμα των αυτι-

ών με μαλακή πετσέτα στο πίσω και στο 
εμπρόσθιο μέρος των πτερυγίων χωρίς 
να βάζουμε τίποτα μέσα στο αυτί. Σκου-
πίζουμε τα μάτια με αποστειρωμένη γά-
ζα από μέσα προς τα έξω και εάν υπάρ-
χει ρινίτιδα κάνουμε ρινοπλύσεις με φυ-
σιολογικό ορό.

Η βρεφική περιποίηση εξασφαλίζει στο 
βρέφος την υγιεινή ανάπτυξη του επι-
δερμικού φραγμού και το προστατεύ-
ει από λοιμώξεις και μολύνσεις. Όμως 
πέρα από αυτό, και όταν μάλιστα η πε-
ριποίηση γίνεται με αγάπη, εξασφαλίζει 
σ’ αυτόν που την παρέχει έναν ισχυρό 
συναισθηματικό δεσμό με το βρέφος, 
που θα επηρεάσει θετικά τη μετέπειτα 
σχέση τους, καθώς και την ψυχική ηρε-
μία και υγεία του βρέφους. 

Åêäçëþóåéò- 
ÓõíÝäñéá

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Επιστημο-
νική διημερίδα που διοργάνωσε η  εται-
ρεία μας για την προώθηση των προϊό-
ντων Unitens και Maxepa, υπό την αιγί-
δα της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου 
Ελλάδος.
H Επιστημονική αυτή εκδήλωση διεξή-
χθει στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 στη 
Λίμνη Πλαστήρα και οι συμμετέχοντες 
γιατροί που ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή  μας ήταν 40, από Αθήνα, Βόρεια 
Ελλάδα και Θεσσαλία.
Προεδρεύοντες της εκδήλωσης ήταν ο 
κ. Χατζητόλιος, αναπληρωτής καθηγη-
τής Παθολογίας του Α.Π.Θ. και πρόε-
δρος της Εταιρείας Παθολογίας Βορεί-
ου Ελλάδος, καθώς επίσης και ο κ. Σπυ-
ρόπουλος, διευθυντής της Α’ Παθολο-
γικής Κλινικής του Γ.Ν. Αχιλλοπούλειου 
Βόλου.
Το επίπεδο του επιστημονικού προγράμ-

ÅðéóôçìïíéêÞ äéçìåñßäá ìå èÝìá: «ÐáñÜãïíôåò êáñäéáããåéá-
êïý êéíäýíïõ êáé ôñüðïé áíôéìåôþðéóÞò ôïõò óýìöùíá ìå ôéò 
ôñÝ÷ïõóåò êáôåõèõíôÞñéåò ïäçãßåò» 
4-5/11/11 – Ëßìíç ÐëáóôÞñá

ματος ήταν πολύ υψηλό και οι ομιλητές 
που το επιμελήθηκαν πολύ αξιόλογοι.  
Στόχος τους ήταν η περιγραφή της σο-
βαρότητας της Υπέρτασης και της Υπερ-
τριγλυκεριδαιμίας ως παράγοντες καρ-
διαγγειακού κινδύνου και οι καταλληλό-
τεροι τρόποι φαρμακευτικής αντιμετώ-
πισής τους.
Τη θεματολογία που αφορούσε την 
Υπέρταση και την Υπερτριγλικεριδαιμία 
ως παράγοντες κινδύνου ανέπτυξε διε-
ξοδικά ο κ. Παλέτας, καθηγητής Παθο-
λογίας, διευθυντής  Γ’ Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου.
Τον σημαντικό ρόλο του σταθερού συν-
δυασμού Ραμιπρίλης/Φελοδιπίνης στην 
αποτελεσματική ρύθμιση της υπέρτασης 
χειρίστηκε με ιδιαίτερη δεξιότητα ο κ. 
Κώτσης, επίκουρος καθηγητής Παθο-
λογίας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθο-

λογικής Κλινικής του νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα των ωμέ-
γα 3 λιπαρών οξέων στην αντιμετώπιση 
της υπερτριγλυκεριδαιμίας ανέδειξε με 
εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο ο κ. Σαββό-
πουλος, επίκουρος καθηγητής παθολο-
γίας της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογι-
κής Κλινικής του Α.Π.Θ.
Οι γιατροί που συμμετείχαν εξέφρασαν 
πολύ θετικά σχόλια τόσο για το επιστη-
μονικό περιεχόμενο όσο και για τη γενι-
κότερη διοργάνωση της εκδήλωσης.
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Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

Από 27 έως και 31 Αυγούστου 2011 συμμετείχαμε ως Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στο 
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας, που διεξήχθη στο Παρίσι. 
Το Παρίσι γνωστό και ως Πόλη του Φωτός είναι μία από τις πιο ιστορικές πόλεις 
της Ευρώπης. Είναι αξιοθαύμαστη η αρχιτεκτονική της, τα μνημεία της αλλά και τα 
πλούσια σε εκθέματα μουσεία της. Σημαντικό αξιοθέατο της πόλης ο ποταμός Ση-
κουάνας, όπως βεβαίως, και το σήμα κατατεθέν της, ο πύργος του Άιφελ. 
Το Συνέδριο (για να μη ξεχνιόμαστε) είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή (περίπου 30.000 

ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÁÓ
ÐÁÑÉÓÉ 27-31/8/2011

καρδιολόγοι απ’ όλο τον κόσμο) και πολύ 
σημαντικές ανακοινώσεις. Παρόλο που 
αναφέρθηκαν οι καρδιαγγειακές παθή-
σεις ως «επιδημία» τα τελευταία χρόνια, 
η καρδιολογία είναι μία ειδικότητα που 
έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά και δίνει γρή-
γορα και ουσιαστικά, λύσεις, με συντηρη-
τικό (φαρμακευτικό) ή επεμβατικό τρόπο. 
Φάρμακα όπως οι στατίνες, τα Ω-3 λιπα-
ρά οξέα (MAXEPA), οι ΑΜΕΑ (ZESTRIL-
ZESTORETIC), οι ΑΤ1 κ.α., άλλαξαν την 
εξέλιξη της αρτηριοσκλήρυνσης, ενώ συ-
σκευές όπως οι βηματοδότες, οι απινι-
δωτές, τα stents και άλλα, βελτίωσαν την 
ποιότητα ζωής των ανθρώπων καθώς και 
το προσδόκιμο επιβίωσης.
Είναι βέβαιο πως το αύριο μας επιφυ-
λάσσει πολλές εκπλήξεις και δεν είναι 
λίγοι οι ερευνητές που προσπαθούν με 
τις μελέτες τους να διατηρούν την καρ-
διά δυνατή, νέα, και υγιή.

Σημείωση: την εταιρεία στο ESC Congress 2011 εκ-

προσώπησαν η γιατρός μας κυρία Τσιγκάνου Έστα 

και ο κύριος Μαραγκουδάκης Θεμιστοκλής.
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Παρότι οι μηχανισμοί μέσω των οποί-
ων η διατροφή επιδρά ευεργετικά στη 
συναισθηματική κατάσταση δεν είναι 
πλήρως κατανοητοί, έρευνες έχουν 
επισημάνει ότι αρκετές τροφές επη-
ρεάζουν θετικά τον ψυχικό μας κόσμο 
και μας κάνουν περισσότερο ευδιάθε-
τους.  ∆υστυχώς, η σύγχρονη διατρο-
φή με πρωταγωνιστή το γρήγορο φα-
γητό και τα κορεσμένα λιπαρά, μάλλον 
δρα προς την αντίθετη κατεύθυνση.  
Ποιες όμως είναι οι τροφές που 
«φτιάχνουν τη διάθεση»; Παρακάτω σας 
αναφέρουμε κάποιες από αυτές, ελπί-
ζοντας να καταφέρουμε τουλάχιστον να 
σας κάνουμε να χαμογελάσετε...

Καρύδια: τα καρύδια αποτελούν μία 
από τις καλύτερες πηγές αμινοξέων, 
ωφέλιμων λιπαρών, υδατανθράκων, 
βιταμινών Β, μαγνησίου και αντιοξει-
δωτικών.  Καταναλώστε 2-3 καρύδια 
καθημερινά, ιδανικά μαζί με φρούτα, 
για να προσλάβετε επιπλέον βιταμίνη, 
αλλά και για να ενισχύσετε τον μετα-
βολισμό σας.

Καφές: σε μικρές δόσεις, όχι πα-
ραπάνω από 2 φλιτζάνια ημερησίως, 
ενεργοποιεί το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα, «ξυπνάει» τον οργανισμό και 
προκαλεί ευεξία.  Αντίθετα, η υπερ-
βολική κατανάλωση δημιουργεί υπερ-

�

�

Τμήμα HR

Μπορεί η αληθινή ευτυχία να κρύβεται πίσω από την υγεία και την αγάπη, φαίνεται όμως ότι και η 
διατροφή μπορεί να παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην ψυχική μας διάθεση. 

διέγερση του νευρικού συστήματος, 
εκνευρισμό και υπογλυκαιμία, με 
αποτέλεσμα την πτώση των επιπέδων 
ενέργειας.  
Αν πίνετε πολλούς καφέδες, αντικα-
ταστήστε σταδιακά ένα μέρος τους με 
τσάι ή άλλα φυτικά ροφήματα μικρότε-
ρης περιεκτικότητας σε καφεΐνη. 
 

Μπανάνα: ο εγκέφαλος χρησιμο-
ποιεί ως βασικό καύσιμο τη γλυκόζη, 
σάκχαρο που περιέχεται στη μπανά-
να σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από 
άλλα φρούτα.  Επομένως, η μπανάνα 
αποτελεί ένα θαυμάσιο τονωτικό για 
την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου.  
Μία μέτρια μπανάνα μπορεί όχι μόνο 
να σας χορτάσει, αλλά να δώσει και 
μια μικρή ώθηση στο σάκχαρο του αί-
ματος, παρέχοντάς σας το 30% της 
συνιστώμενης ημερήσιας δόσης βιτα-
μίνης Β6, η οποία βοηθά τον εγκέφαλο 
στην παραγωγή σεροτονίνης (χαμηλά 
επίπεδα της οποίας συνδέονται με κα-
τάθλιψη), βοηθώντας κατ’επέκταση κι 
εμάς να περάσουμε μια αγχωτική κα-
τάσταση πιο ήπια.   

Μαύρη σοκολάτα: έχετε σκεφτεί γι-
ατί η σοκολάτα μας κάνει να αισθανό-
μαστε τόσο όμορφα;  Ο λόγος -εκτός 
από τη γλυκιά της γεύση- είναι ότι η 
κατανάλωσή της αυξάνει τη σεροτο-

�

�

νίνη, δρώντας όπως τα αντικαταθλι-
πτικά φάρμακα.  Πείτε «όχι» στην πολύ 
γλυκιά σοκολάτα γάλακτος και προτι-
μήστε ακόμη και ελάχιστα γραμμάρια 
μαύρης σοκολάτας, τα οποία σύμφω-
να με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο 
Journal of Psychopharmacology, μπο-
ρούν να βελτιώσουν τη διάθεσή μας.

Γιαούρτι: το γαλακτοκομικό αυτό 
περιέχει περισσότερο ασβέστιο από 
όσο το γάλα και εκτός του ότι το ασβέ-
στιο μας χαρίζει δυνατά οστά, όταν 
βρίσκεται στα σωστά επίπεδα στον ορ-
γανισμό μας, δίνει σήμα για την απε-
λευθέρωση νευροδιαβιβαστών που 
μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά. 
Από την άλλη, τα μη φυσιολογικά επί-
πεδα ασβεστίου μπορούν να προκα-
λέσουν άγχος, ευερεθιστότητα, κακή 
μνήμη και αργή σκέψη.

Λιπαρά Ψάρια: μια διατροφή πλού-
σια σε ω-3 λιπαρά οξέα προερχόμενα 
από τα ψάρια, συνεισφέρει στη βελτίω-
ση του ψυχισμού και της πνευματικής 
ενέργειας, αλλά και στην ελάττωση 
του κινδύνου για εμφάνιση κατάθλι-
ψης.  Ας μη ξεχνάμε ότι η συνεργασία 
μας με την εταιρεία Seven Seas, εδώ 
και πολλά χρόνια, προσφέρει ω-3 λι-
παρά οξέα κατάλληλα για κάθε ηλικία 
και διαταραχή.

�

�

ÔñïöÝò...
êáé êáëÞ äéÜèåóç

ÐñïôÜóåéò êáé éäÝåò
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Ονοματεπώνυμο / Θέση
Μανάρα Αγγελική - Αναστασία

Υπεύθυνη Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Ανάπτυξης
Σπαντιδέα Γιούλη

Βοηθός Μηχανογράφησης

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αυτοκίνητο

Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι, σίγουρα 

ποδήλατο. Προς το παρόν αυτοκίνητο. 

Αγαπημένος προορισμός
Το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα

∆εν τον έχω βρεί ακόμα...

Σπόρ ή Χόμπι που ασχολούμαι Τέννις και ενίοτε πεζοπορία
Γυμναστήριο, Ξένες γλώσσες

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 

φτιάχνω…

∆ε μαγειρεύω καρδιά μου...

Μακαρόνια κοφτά, μακριά, βίδες… 

απλώς δώστε μου την κατσαρόλα.

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι «Wild is the wind» (David Bowie)

We are on the road to nowhere…

come on inside (Talking Heads)

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα
Βρέχει φως (Κωστής Γκιμοσούλης) 

Jeux d’enfants

Πως έγινα βλάκας (Martin Paz), Crash

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει H υπομονή ∆ΕΝ είναι αρετή

Αυτοί που κάνουν πως ξέρουν 

τα πάντα, εκνευρίζουν εμάς 

που τα ξέρουμε.

Μου αρέσει…
…να βλέπω χαρούμενα και χαμογελαστά πρόσωπα Το φαγητό και ο Ryan Gosling 

∆εν μου αρέσει…
…η ρουτίνα της καθημερινότητας

Η Κυριακή μετά τις 6 το απόγευμα…

Θα ευχόμουν....
…όλα να ήταν πάντα καλά για όλους

Να πλήρωναν μόνο αυτοί που 

χρωστάνε και να πεινούσαν μόνο 

όσοι κάνουν δίαιτα.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Προσλήφθηκα στην Cana το 2005 ως Ιατρική Επισκέ-

πτρια στο τμήμα Φαρμάκου.

Από το 2008 έως σήμερα συνεχίζω την πορεία μου 

στο τμήμα Επιχειρησιακής Ανάπτυξης ως Υπεύθυνη 

Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Ανάπτυξης.

Ξεκίνησα στην Cana τον Σεπτέμβρη 

του 2008, στο τμήμα IT, όπου 

και συνεχίζω μέχρι σήμερα.

ÃåííÞóåéò

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...

Ένα αγοράκι του κ. Καριώρη Νίκου

Ένα κοριτσάκι της κ. Ρέμμα Σοφίας 

Ένα κοριτσάκι της κ. Σαλατέλη Ρέας

Ένα κοριτσάκι του κ. Ταμβάκη Θοδωρή 

Ένα κοριτσάκι της κ. Μπρατσόλη 
Θεοφίλης

Ένα κοριτσάκι του κ. ∆ιαπούλη Γιάννη 

Ένα κοριτσάκι του κ. Αγγούμη 
Παναγιώτη

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ÃÜìïé 2011
Πατός Γιάννης (Area Manager Εντερικής ∆ιατροφής / Τμήμα Pharma) – Καλονάρχη Γαρυφαλιά
Καραγιαννάκης Μιχάλης (Οδηγός) – Στρατάκη Βασιλεία

�

�

1 2 3 4

5 6 7
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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.

2. Fissan Sea Water Spray 100ml ìå 
äþñï Fissan Sea Water Spray 100ml
Με κάθε αγορά προϊόντος Fissan Sea Water Spray 
100ml, δώρο άλλο ένα προϊόν Fissan Sea Water 
Spray 100ml.

3. Fissan Baby Cream 150g ìå äþñï 
Fissan Savon 85g
Με κάθε αγορά προϊόντος Fissan Baby Cream 
150g, δώρο το προϊόν Fissan Savon 85g.

1. Bion 3 Activate ìå äþñï 
ôéò ÊëáóéêÝò ÊÜøïõëåò 
Ìïõñïõíåëáßïõ
Με κάθε αγορά Bion 3 Activate,  
προσφέρουμε δωρεάν το προϊόν κλασικές 
κάψουλες μουρουνελαίου.

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

hr@cana.gr

 

Προσφορές* 

Τμήματος 
Φροντίδας 

Υγείας

Τεύχος 4ο, Απρίλιος 2012
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
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της CANA Α.Ε.
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