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

Ðåñéå÷üìåíá

Παραμονές Χριστουγέννων και το «1», το newsletter της Cana, δεν θα μπορούσε 
να λείπει από κοντά μας!  
Πάντα με πολύ χαρά και μεράκι και παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, καταφέ-
ραμε για άλλη μια φορά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι εμείς οι εργαζόμενοι 
στην Cana και το πέμπτο τεύχος του «1» είναι εδώ, για να μας παρουσιάσει τα πα-
ρακάτω ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα:    

Η αρχή γίνεται με τη συνέντευξη του κ. Κανάρογλου από τη νέα του θέση, αυτή 
του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου της Cana, για να μοιραστεί μαζί μας τη μέχρι τώρα 
πορεία του, τις προτεραιότητές του, τα οράματα και τους στόχους του.  Συνεχίζου-
με με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καταγράφοντας την ενεργή συμμετοχή της 
Cana σε διάφορες δράσεις ευπαθών ομάδων αλλά και τις οικονομικές ενισχύσεις 
που παρέχει.  Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι «η ζωή είναι στο χέρι μας» και παρουσιάζου-
με τα αποτελέσματα της 4ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας μας.  Σειρά έχει η γνωριμία 
μας με το Τμήμα IT (Information Technology) για εντατικά μαθήματα στα νέα μας 
προγράμματα. Στα προϊόντα μας, μιλάμε για ειδική φροντίδα πληγών με επιθέματα 
τεχνολογίας SAFETAC και «ξυπνάμε» τη δύναμή μας με το MULTIBIONTA BOOST.  
Αποτελεσμάτων συνέχεια, με ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού, γιατί δεν 
ξεχνάμε ότι η γνώμη σας μετράει και μας βοηθάει. Κλείνουμε με τις μόνιμες στή-
λες μας:  ο γιατρός μάς συμβουλεύει για να διώξουμε το άγχος και την κατάθλιψη, 
τρέχουμε ενάντια στον καρκίνο του μαστού, πηγαίνουμε σε συνέδρια, γνωριζόμα-
στε με Q&As, έχουμε γάμους και γεννήσεις και τέλος, προσφορές του τμήματος 
Φροντίδας Υγείας για όλους μας.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη!
Τμήμα HR
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H åôáéñåßá Cana

Ï Êþóôáò ÊáíÜñïãëïõ áíÝëáâå ôïí ÓåðôÝìâñéï 
ôïõ 2012 ôç èÝóç ôïõ Äéåõèýíïíôïò Óõìâïýëïõ 
ôçò Cana.  

Ôïõ æçôÞóáìå íá ìáò ðåé ëßãá ëüãéá ãéá ôïí åáõôü 
ôïõ êáé íá ìïéñáóôåß ìáæß ìáò ôéò óêÝøåéò ôïõ ãéá 
ôç íÝá ôïõ èÝóç.

Κώστα, μπορείς να μας πεις λίγα 
λόγια για σένα και τη μέχρι τώρα 
πορεία σου; 
Έζησα στην Αγγλία από τα έντεκά μου 
χρόνια, όπου σπούδασα βιολογία στο 
πανεπιστήμιο του Brighton. Στη συνέ-
χεια, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ερ-
γάσθηκα για ένα χρόνο σαν ιατρικός 
επισκέπτης στην Cana, όμως συνει-
δητοποίησα πως εάν πραγματικά ήθε-
λα να καλλιεργήσω και να επεκτείνω 
τις γνώσεις μου, θα έπρεπε να δουλέ-
ψω εκτός «οικογενειακού περιβάλλο-
ντος». Έτσι, αποφάσισα να χτυπήσω 
την πόρτα της Zeneca και πήγα στην 
Ισπανία για ένα “stage” δύο ετών, σαν 
Junior Product Manager. Πριν περά-
σει ένας χρόνος, έγινε η συγχώνευση 
της Astra με την Zeneca και οι “Junior” 
εξαφανίστηκαν. Τότε, μου προτάθηκε 
να παραμείνω στην Astra Zeneca όπου 
και εργάσθηκα σε διάφορες θέσεις, 
ως Market Analyst, Project Manager 
και Forecasting Manager. Παράλλη-
λα, απέκτησα ΜΒΑ με εξειδίκευση στη 
Φαρμακοβιομηχανία.  Το 2007 εντά-
χθηκα στο δυναμικό της Cana, ανα-
λαμβάνοντας την ίδρυση και διεύθυνση 
του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. 

Ποια ήταν, μέχρι στιγμής, η πιο εν-
διαφέρουσα και η πιο απαιτητική 
στιγμή της καριέρας σου; 
Η πιο απαιτητική στιγμή της καριέρας 
μου είναι αναμφισβήτητα αυτή που ξε-
κίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η 
ευθύνη μιας εταιρίας του μεγέθους 
της Cana είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο 
γιατί ζουν και εργάζονται πολλές οικο-
γένειες από αυτήν, αλλά γιατί οι προ-
κάτοχοι αυτής της θέσης, όλοι τους, 
έκαναν άριστη δουλειά και το μέγεθος 

της επιτυχίας τους είναι βαρύ. 

Πως αισθάνθηκες όταν ήρθε το 
«πλήρωμα του χρόνου» για να 
αναλάβεις τη νέα σου θέση στην 
Cana;
Αδιαμφίσβητητα, το να έχεις την τύχη 
αλλά και τον προσωπικό στόχο να είσαι 
ο συνεχιστής μιας πορείας 84 ετών, 
έχει πολλά θετικά στοιχεία, δεν έρχεται 
όμως ποτέ με εγγυήσεις και θέλει προ-
σοχή για να μην σε παρασύρει η αδρά-
νεια. Το να αναλάβω τη θέση του ∆ι-
ευθύνοντος Συμβούλου σε μία εταιρία, 
ήταν για εμένα επιδίωξη ως το αποκο-
ρύφωμα της επαγγελματικής μου κα-
ριέρας. Το ότι αυτό γίνεται πραγματι-
κότητα στην Cana, το κάνει ακόμη πιο 
σημαντικό. Είμαι ενθουσιασμένος και 
γεμάτος με ιδέες και όρεξη. 

Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότη-
τές σου στη νέα σου θέση; 
Η αύξηση των πωλήσεων μέσω των 
υπαρχόντων και καινούριων συνεργα-
σιών, η εξωστρέφεια της εταιρίας και 
η επιστροφή της ισορροπίας στα οικο-
νομικά μας στοιχεία - αποτελέσματα. 
Το κούρεμα των χρεών του δημοσίου 
μάς έχει λυγίσει!

Πως οραματίζεσαι την πορεία της 
Cana και της εγχώριας φαρμακοβι-
ομηχανίας τα επόμενα χρόνια; 
Το όραμά μου είναι η Cana να αποτελεί 
ένα σύνολο από αυτόνομα, στρατηγικά 
δομημένα τμήματα, με δραστηριότη-
τες αντιπροσώπευσης προϊόντων αλ-
λά και παραγωγής προς το εσωτερικό 
και το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια 
η εταιρία έχει αλλάξει πορεία, επενδύ-
οντας στον τομέα της παραγωγής, των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των 
προϊόντων φροντίδας υγείας. Εν μέσω 
των δυσκολιών, πρέπει να διαφοροποι-
είσαι και να απλώνεις τα πλοκάμια σου 
σαν χταπόδι. Έτσι, εάν σου κόψουν ένα 
πλοκάμι (που εμάς μας κόψανε κάνα 
δυο τελευταίως), έχεις τα άλλα για να 
σε στηρίξουν.
O φαρμακευτικός κλάδος την προη-
γούμενη δεκαετία, απέδειξε ότι μπορεί 
να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.  
Παρόλα αυτά, η Πολιτεία σήμερα με τα 
συνεχή περιοριστικά μέτρα περιστο-
λής των δαπανών υγείας, πιέζει πολύ, 
κυρίως την εγχώρια φαρμακοβιομη-
χανία και δυστυχώς την οδηγεί στην 
απώλεια πόρων και θέσεων εργασίας. 
Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα 
και αβέβαια, αλλά έχοντας όρεξη για 
σκληρή δουλειά και έντονη επιθυμία 
για επιτυχία, «το Επιχειρείν Νικά».

«Εν μέσω κρίσης, δημιουργούνται 
ευκαιρίες», λένε πολλοί. Με την μέ-
χρι τώρα εμπειρία σου, ποιο είναι 
το μυστικό για να μετατρέπεις μία 
κρίση σε ευκαιρία; 
Η μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία 
έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες.  
Κατά τη γνώμη μου, οι πιο σημαντικοί 
από αυτούς είναι:

η συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για 
νέες συνεργασίες 

η σωστή πληροφόρηση και η σω-
στή εκτίμηση του επιχειρηματικού 
ρίσκου

η σωστή πρόβλεψη ως προς το πώς 
θα διαμορφωθεί η αγορά 

η ξεκάθαρη εταιρική στρατηγική και 
η σωστή οργανωτική δομή

και λίγη τύχη...

�

�

�

�

�
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ÅôáéñéêÞ ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç

ÅôáéñéêÞ 
ÊïéíùíéêÞ Åõèýíç 
(ÅÊÅ) 2012

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

Ο Θεόφιλος (για την πολύτεκνη οικογένεια)
Οι Φίλοι του Παιδιού (φιλανθρωπικό σωματείο) 
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 σε κάθε κοινωνικά 
 αποκλεισμένη ομάδα)

Το χαμόγελο του παιδιού
Ε∆ΟΚ (εθελοντική διασωστική ομάδα κρίσεων)
Νοσοκομεία & Ιδιώτες

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Η Cana συνεχίζοντας να συμμετέχει ενεργά 
σε διάφορες μορφές δράσης ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων, το 2012 υποστήριξε τους 
παρακάτω συλλόγους – σωματεία:  

«ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» - Σύλλογος ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ»
ΕΚΟΜΕΝ – Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων
ΕΛΚΕ ∆.Π.Θ. – ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Ανάπτυξη των 

 εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Πανεπιστημιακής 
 Αγγειοχειρουργικής Κλινικής

ΕΛΚΕ – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητικό έργο 
 Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινικής Αττικού Νοσοκομείου

ΕΛΚΕ – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Λαπαροσκοπική 
 μονάδα της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου  
 Αθηνών

Σύλλογος Φίλων και Ασθενών Πασχόντων από Πομφολυγώδη Επιδερμόλυση

�

�

�

�

�

�

�

Η Cana δεν σταματά να υποστηρίζει δραστηριότητες και 
ερευνητικά προγράμματα. Παρακάτω, κάποια από αυτά:

ÏéêïíïìéêÝò 
Åíéó÷ýóåéò 2012

4ç 

Ç æùÞ åßíáé óôï 
÷Ýñé ìáò...
Τμήμα HR

ÅèåëïíôéêÞ 
áéìïäïóßá

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία 
χειρονομία καλής θέλησης, φρο-
ντίδας και αγάπης προς τον συ-
νάνθρωπό μας. ∆εν υπάρχει πο-
λυτιμότερο δώρο από την εθελο-
ντική αιμοδοσία, αφού στην πραγ-
ματικότητα είναι ένα δώρο ζωής 
γι’αυτόν που δέχεται το προσφε-
ρόμενο αίμα.
H Cana στηρίζοντας την τράπε-
ζα αίματος που έχει δημιουργήσει 
σε συνεργασία με το Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός, πραγματοποίησε 
την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 
στα γραφεία της εταιρείας, την 
4η εθελοντική αιμοδοσία. Είχαμε 
51 υποψήφιους εθελοντές αιμο-
δότες (κάποιοι ήταν φίλοι ή συγ-
γενείς εργαζομένων της Cana), 
από τους οποίους μπόρεσαν και 
έδωσαν αίμα οι 22.    
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το δι-
άστημα από τον Ιούλιο του 2011 
έως και τον Νοέμβριο του 2012, 
έχουμε προσφέρει αίμα από την 
τράπεζά μας σε 23 συνανθρώ-
πους μας, συγγενείς εργαζομέ-
νων της Cana.
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά 
και αυτή τη φορά και περιμένουμε 
ακόμη περισσότερους στο επόμε-
νο κάλεσμά μας.
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Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana

Ãíùñéìßá 
ìå ôï ÔìÞìá IT 
(Information 
Technology)

Έχετε ακούσει ποτέ την πρόταση «∆ο-
κιμάσατε να κλείσετε και να ξανανοί-
ξετε τον υπολογιστή σας;» ή «Είστε σί-
γουρος πως είναι στην πρίζα;», τότε 
σίγουρα θα έχετε μιλήσει με το τμήμα 
IT της εταιρείας Cana.
Το τμήμα του Information Technology ή 
αλλιώς ΙΤ, υποστηρίζει τα πληροφορι-
ακά συστήματα της εταιρείας και βρί-
σκεται διαρκώς στη διάθεση των αν-
θρώπων αλλά και των μηχανημάτων 
μας!!! (όταν αυτά σφυρίζουν δαιμονι-
σμένα ή όταν το καλοκαίρι ζεσταίνο-
νται, σαν παραθεριστές που κάθονται 
κάτω από τον καυτό ήλιο).
Με βάση το οργανόγραμμα της εται-
ρείας, το ΙΤ ανήκει στο τμήμα Ανθρω-
πίνων Πόρων & ∆ιαχείρισης.
Το τμήμα φροντίζει πάντα για την σω-
στή λειτουργία και ασφάλεια της επι-
κοινωνίας των δεδομένων της εταιρεί-
ας, την υποστήριξη των χρηστών, την 
επέκταση και αναβάθμιση των πληρο-
φοριακών συστημάτων, μέχρι και τον 
έλεγχο και την επισκευή των υπολο-
γιστών αλλά και των περιφερειακών 
μηχανημάτων.
Μερικές από τις εργασίες που «εκτε-

λούμε» σαν τμήμα είναι οι εξής:
 Εποπτεία και επίβλεψη καλής λει-
τουργίας, συντήρηση και επισκευή 
του hardware των servers της εται-
ρείας Cana (Fileserver, Exchange 
server, B.I. server)
 Εποπτεία, επίβλεψη καλής λειτουρ-
γίας, συντήρηση και επισκευή του 
software των servers της εταιρείας 
Cana (Fileserver, Exchange server, 
B.I. server)
 Εκτέλεση καθημερινού backup, 
σε autoloader backup device, των 
servers και μηνιαία φύλαξη των 
tapes με τα δεδομένα της εταιρεί-
ας 
 ∆ικτύωση των χρηστών στο domain 
της εταιρείας 
 Έκδοση μηνιαίων-εβδομαδιαίων οι-
κονομικών αναφορών με τη βοήθεια 
του εργαλείου BI της Oracle, για τα 
διάφορα τμήματα της εταιρείας
 Υπεύθυνοι για τα Φωτοτυπικά, Εκτυ-
πωτές και Πολυμηχανήματα  
 Εκτίμηση και μελέτη των χώρων 
εγκατάστασης του hardware
 Συντήρηση και επισκευή (hardware, 
software) όλων των pc’s και laptops 

n

n

n

n

n

n

n

n

της εταιρείας Cana
 Ενασχόληση με την παροχή βοή-
θειας και την εκπαίδευση των χρη-
στών pc’s και laptops σε θέματα 
software  

Τα μέλη του IT ξεχωρίζουν για τις τε-
χνικές τους γνώσεις, για το humor αλ-
λά και την ομορφιά τους, καθώς και 
για τις επικοινωνιακές τους ικανότη-
τες, μιας και το τμήμα απαρτίζεται από 
δύο γυναίκες (αν δεν παινέψεις το σπί-
τι σου θα πέσει να σε πλακώσει).
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, εξε-
λισσόμενο και ανταγωνιστικό περι-
βάλλον όπως ο φαρμακευτικός χώ-
ρος, θα πρέπει  το τμήμα να βρίσκεται 
πάντα σε ετοιμότητα για να αντιμετω-
πίζει αποτελεσματικά τις αλλαγές και 
τις εξελίξεις, πάντα με την αμέριστη 
στήριξη της διοίκησης.
Στα πλαίσια αυτής της εξέλιξης και 
της συνεχούς πρόκλησης του φαρμα-
κευτικού χώρου, καλούμαστε να κερ-
δίσουμε ένα μεγάλο στοίχημα για το 
τμήμα ΙΤ, αλλά και για τους εργαζομέ-
νους της CANA, οι οποίοι και συμμε-
τέχουν σ’ αυτό, δηλαδή όλοι!  Η πρό-

n

Για κάθε μεγάλη εταιρεία, η τεχνολογία είναι ένα από τα κύρια όπλα για 
να την φέρει στην κορυφή. Έτσι, και στην Cana, προσπαθούμε πάντα να 
χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 
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Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana

κληση αυτή είναι η ταυτόχρονη εφαρ-
μογή δύο νέων προγραμμάτων, ενός 
CRM και ενός ERP. Γνωρίζουμε ότι οι 
έννοιες αυτές δεν είναι οικείες στο 
ακουστικό μας σύστημα και γι’ αυτό 
θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσου-
με όσο γίνεται πιο περιληπτικά. 

CRM (Customer Relationship 
Manager)!!!!! 
(are you talking to me!!?) 
Τι είναι το CRM και πως μπορεί να βο-
ηθήσει την εταιρεία μας;
Το πιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
μιας επιχείρησης δεν είναι άλλο από 
τους πελάτες της. 
Το CRM είναι το εργαλείο που βοηθάει 
στη δημιουργία μιας επιχειρηματικής 
στρατηγικής, διαχείρισης των πελα-
τών. Εξυπηρετεί στο να κατανοήσει η 
εταιρεία τις ανάγκες των πελατών της 
και να ανταποκριθεί σ’ αυτές με στο-
χευμένες κινήσεις, όπως είναι:

 Οι πωλήσεις 
 Το marketing 
 Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελα-
τών
 Η διαχείριση της απόδοσης και η δι-

n

n

n

n

οίκηση του ανθρώπινου δυναμικού 

ERP (Enterprise Resource 
Planning)!! 
(áõôÜ êé áí åßíáé êéíÝæéêá!!!)
Το ERP είναι ο προγραμματισμός των 
επιχειρηματικών πόρων.  Είναι ένα σύ-
στημα λογισμικού που στοχεύει να 
χρησιμεύσει ως σπονδυλική στήλη, 
για ολόκληρη την επιχείρηση.

 Ο σκοπός του λογισμικού αυτού εί-
ναι η αθρόα ροή της πληροφορίας 
μεταξύ των τμημάτων.
 Το ERP παρακολουθεί τα οικονομικά 
της επιχείρησης.
 ∆ίνει πληροφορίες για την Παραγω-
γή (όπως πότε ένα προϊόν πρέπει να 
φύγει από τις αποθήκες και να πάει 
στον πελάτη).
 Προβλέπει τις κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν για την επίτευξη του στό-
χου της εταιρείας. 
 Προγραμματίζει τις κινήσεις αυτές.

Μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες 
κοινός σκοπός και στόχος όλων μας, 
είναι να ανταπεξέλθουμε όσο το δυνα-
τό πιο δυναμικά στις προκλήσεις του 

n

n

n

n

n

μέλλοντος, στον τεχνολογικό όσο και 
στον επιχειρηματικό στίβο, παρά τις 
αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν 
προκύψει.

∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 
και ∆ιαχείρισης 

Μ. Σιδέρη

Βοηθός Ανθ. Πόρων
Μ. Γογωνά

Υπεύθυνη Υποδοχής
Κ. Λάζου

Θυρωρός
Γ. Μίαρης

Συντον. Γραφ. Θεσ/κης
∆. Ναϊδένη

Γραφίστρια
Β. Τοτόμη

Βοηθός 
Μηχανογράφησης
Π. Σπαντιδέα

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

Υπεύθυνη 
Μηχανογράφησης
∆. Κολλάρου
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δήποτε χρόνια εξωτερική πληγή.  Η 
αιτία που προκαλεί τα έλκη, τους δίνει 
και το όνομά τους.  Η φροντίδα τους 
γίνεται με επιθέματα. Λέγοντας επιθέ-
ματα, αναφερόμαστε σε ιατροτεχνο-
λογικά προϊόντα τα οποία φτιάχνονται 
από διάφορα απορροφητικά υλικά, άλ-
λοτε μη τραυματικά  (όπως είναι η μα-
λακή σιλικόνη με τεχνολογία Safetac, 
που διαθέτουν τα δικά μας επιθέμα-
τα) και άλλοτε εμποτισμένα με κάποι-
ες αντιμικροβιακές δραστικές ουσίες, 
που σκοπό έχουν την επιτάχυνση της 
διαδικασίας επούλωσης και τη θερα-
πευτική δράση.  Είναι επίσης τα πιο κα-
τάλληλα για την αντιμετώπιση συμπτω-
μάτων σε άτομα με γενετική νόσο του 
συνδετικού ιστού, που λέγεται Πομφο-
λυγώδης Επιδερμόλυση ή Επιδερμό-
λυση Bullosa.

Εκτός από τα έλκη, επιλέγοντας τα 
κατάλληλα επιθέματα, μπορεί να γίνει 
αντιμετώπιση εγκαυμάτων, εκδορών 
και χειρουργικών τομών.

Ôá ðñïúüíôá ìáò

Η συνεργασία της Cana με έναν από 
τους κορυφαίους  οίκους  του εξωτε-
ρικού  στην παραγωγή χειρουργικών 
προϊόντων και προϊόντων περιποίησης 
ελκών Mölnlycke Health Care, έχει ξεκι-
νήσει εδώ και χρόνια με προϊόντα που 
είναι ήδη γνωστά σε όλους μας όπως 
το Hibitane και όλη η γκάμα των αντιση-
πτικών που αντιπροσωπεύουμε.

Από τον Ιούνιο του 2011 προστέθηκε 
στην εταιρεία μας άλλη μία κατηγορία, 
αυτή των ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων περιποίησης ελκών, τραυμάτων 
και εγκαυμάτων (επιθέματα, μετεγχει-
ρητικοί επίδεσμοι και αντιθρομβωτικές 
κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης).

Σε αυτό το τεύχος του «1», θα αναφερ-
θούμε στα επιθέματα.

Ίσως μερικοί από εσάς να έχετε ακού-
σει τους όρους φλεβικό έλκος, αρτη-
ριακό έλκος, έλκος κατάκλισης, διαβη-
τικό έλκος ποδός κλπ.  Όταν μιλάμε 
για έλκη, αναφερόμαστε σε οποια-

ÅéäéêÞ 
Öñïíôßäá Ðëçãþí 
Κατερίνα Αλίκαϊ - Σωτήρης Μακαρώνης
Ιατρικοί Επισκέπτες / Τομέας Pharma – Τμήμα Επιθεμάτων

Μοναδική κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία 
με τεχνολογία μαλακής σιλικόνης. Η 
Mölnlycke Health Care την χρησιμο-
ποιεί στα επιθέματά της για σχεδόν 
20 χρόνια.

Τα επιθέματα με τεχνολογία Safetac 
αποτελούν μια μείζονα εξέλιξη για την 

ελαχιστοποίηση του τραυματισμού της 
πληγής και την ελαχιστοποίηση του πό-
νου του ασθενή, κατά την αλλαγή των 
επιθεμάτων. Η γκάμα της τεχνολογίας 
Safetac® περιλαμβάνει τα: Mepitel®, 
Mepilex®, Mepilex® Talon, Mepilex® 
AG, Mepilex® Border, Mepilex® Border 
AG, Mepilex® Border EM, Mepilex® EM, 
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χής σε άτομα με έντονη καθημερινότη-
τα και σε άτομα που αθλούνται.

Είναι κατάλληλο για μαθητές και σπου-
δαστές αφού συμβάλλει στην ενίσχυ-
ση της μνήμης, στην αύξηση της συ-
γκέντρωσης και στη βελτίωση της μά-
θησης, λόγω της περιεκτικότητάς του 
σε σημαντικές ποσότητες μαγνησίου 
και ψευδαργύρου.

Το Multibionta Boost, όπως όλα τα 
συμπληρώματα διατροφής, μπορούμε 
να το αναζητήσουμε μόνο στα φαρμα-
κεία, είναι ιδανικό για άτομα με δυσκο-
λία στην κατάποση και έχει ευχάριστη 
γεύση πορτοκαλιού.

Το Multibionta Boost είναι το νέο 
πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα δια-
τροφής της Seven Seas σε αναβρά-
ζουσα μορφή, με 9 Βιταμίνες, Ψευ-
δάργυρο, Μαγνήσιο, Guarana και 
Ginseng.

To Ginseng είναι γνωστό από την αρ-
χαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδι-
ότητες και την τόνωση του οργανι-
σμού, σε όλα τα επίπεδα. Γνωστό και 
ως «φυτό της ζωής», το ginseng διε-
γείρει τις σωματικές και πνευματικές 
λειτουργίες, βελτιώνει την πνευματι-
κή εγρήγορση, μειώνει το στρες και 
την κούραση και αυξάνει την αντοχή 
του οργανισμού. Το Ginseng συνιστά 

Multibionta
Boost
Βύρων Καραγιαννόπουλος 
Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας

φυσικό «όπλο» κατά της ατονίας, της 
κόπωσης και του άγχους.

Το Guarana θεωρείται ένα από τα πιο 
σημαντικά διεγερτικά της προσοχής 
και της μνήμης. Το Guarana περιέχει 
καφεΐνη, η οποία όμως απελευθερώ-
νεται πιο αργά από εκείνη του καφέ και 
γι΄αυτό θεωρείται ιδανική. Το Guarana 
περιέχει επίσης Θεοβρωμίνη και Θε-
οφυλλίνη, δύο ουσίες που υπάρχουν 
και στη σοκολάτα και βελτιώνουν τη 
διάθεση. 

Το Multibionta Boost λόγω του 
Ginseng και του Guarana μπορεί να δο-
θεί για τόνωση και βελτίωση της αντο-

9 ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 2 ΜΕΤΑΛΛΑ GINSENG GUARANA

Mepilex® Transfer, Mepiform®, Mepitac®.

Το Safetac στρώμα σιλικόνης είναι εξαιρετικά μαλακό 
και κολλά ανατομικά στην επιφάνεια του δέρματος. Όταν 
εφαρμόζεται η ίδια δύναμη κατά την αφαίρεση, η μαλακή 
σιλικόνη διανέμει τη δύναμη σε μία μεγάλη περιοχή του 
δέρματος κάτω από το επίθεμα. Έτσι η αφαίρεση των επι-
θεμάτων με τεχνολογία Safetac θεωρείται ότι είναι απαλή, 
αν και η κολλητική ισχύ ίσως είναι η ίδια σε σχέση με τα 
παραδοσιακά αυτοκόλλητα. Αυτό σημαίνει ελάχιστη κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος δέρματος και μικρότερος 
πόνος του ασθενή κατά την αφαίρεση.

Ôá ðñïúüíôá ìáò
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Åñùôçìáôïëüãéï Éêáíïðïßçóçò Ðñïóùðéêïý

Ç ãíþìç óáò ìåôñÜåé, 
êáé ìáò âïçèÜåé…
Και εφέτος, μέσω του ετήσιου ερωτηματολογίου ικανοποίησης προσωπι-
κού, η ∆ιοίκηση προσπάθησε να συλλέξει απόψεις, προτάσεις αλλά και τον 
βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, σχετικά με διάφορα θέματα που 
αφορούν την εργασία τους, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Η προσπάθεια 
αυτή είναι σημαντική και έχει σκοπό να βοηθήσει τη ∆ιοίκηση στο δύσκο-
λο έργο της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και της επίτευξης θετι-
κών αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα.

Ðñïößë ÅñùôçèÝíôùí

Άνδρας

Γυναίκα

45%

58%

ΦΥΛΟ

8%

46%

44%

5%

ΗΛΙΚΙΑ

64%

21%

18%

ΤΜΗΜΑ

8%
44%

37%

14%

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

Εφέτος, η μελέτη ολοκληρώθηκε μέ-
σα στον Νοέμβριο και συμπληρώθηκε 
από 103 άτομα. Θεωρούμε το ποσοστό 
συμμετοχής αρκετά καλό, αν και πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι θα μπορούσε 
να είναι και καλύτερο. Ευχόμαστε του 
χρόνου, να ενεργοποιηθούν ακόμα πε-
ρισσότερα άτομα για να συμμετάσχουν, 
χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ας μην ξεχνά-
με ότι το όφελος είναι αμοιβαίο, διότι 
έτσι μπορούν όλοι να εκφράσουν την 
ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά τους για 
θέματα που «αγγίζουν» όλους μας.  

ÌåñéêÜ óõìðåñÜóìáôá...
Εργασία: Η πλειοψηφία εξακολουθεί 
και εφέτος να θεωρεί πρόκληση τη 

δουλειά της, γνωρίζει την περιγραφή 
της θέσης εργασίας της, είναι ικανο-
ποιημένη από την εταιρεία σαν χώρο 
εργασίας και δηλώνει ότι υπάρχει κα-
λό εργασιακό κλίμα. Από την άλλη με-
ριά, χρειάζεται ίσως να υπάρχει μεγα-
λύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, 
στις αποφάσεις των αντίστοιχων τμη-
μάτων. 

Προϊστάμενος: Οι περισσότεροι θε-
ωρούν ότι ο προϊστάμενός τους είναι 
δίκαιος, δέχεται τις ιδέες και απόψεις 
τους, έχει τα απαιτούμενα προσόντα 
για τη θέση του, βοηθά στην εξισορ-
ρόπηση εργασίας και προσωπικής ζω-
ής και ενθαρρύνει τους ανθρώπους 

της ομάδας να επιλύουν δημιουργικά 
τα όποια προβλήματα. Αντιθέτως, θα 
πρέπει η κριτική του να είναι πιο δια-
κριτική, η λογική να υπερτερεί του θυ-
μού του και να ενημερώνει περισσότε-
ρο για την εταιρική πολιτική, τα σχέδια 
και τις εξελίξεις. 

Η Εταιρεία:  Τα αποτελέσματα αυτά και 
εφέτος είναι πολύ θετικά. Η ∆ιοίκηση 
στέκεται επάξια στη δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία και δίνει έμφαση στην ομα-
λή της πορεία και παράδοση. Υπολογί-
ζει τους εργαζομένους της και εκτιμά 
την συμβολή τους, είναι ειλικρινής μαζί 
τους και τους παρέχει κατάλληλες συν-
θήκες για την υγιεινή και την ασφάλειά 
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Γνωρίζω την περιγραφή της 
θέσης εργασίας μου

Η εργασία μου αποτελεί 
πρόκληση για μένα

Έχω την εξουσιοδότηση να 
λαμβάνω αποφάσεις που 
βελτιώνουν την ποιότητα 

της εργασίας μου

Οι αποδοχές μου 
ανταποκρίνονται στην 

εργασία μου

Η δομή του τμήματος 
που ανήκω είναι καλά 

σχεδιασμένη και 
αποτελεσματική

Οι πολιτικές και οι 
πρακτικές στο τμήμα που 

ανήκω μου επιτρέπουν 
να αντιμετωπίζω 

τις προκλήσεις 
αποτελεσματικά

Μπορώ να συμμετέχω στις 
αποφάσεις της ομάδας 

εργασίας στην οποία 
ανήκω

Υπάρχει καλό εργασιακό 
κλίμα στην εταιρεία

Είμαι ικανοποιημένος/
η από την εταιρεία σαν 

χώρο εργασίας

Eñãáóßá ÐñïúóôÜìåíïò

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη ∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ απόλυτα

Ο προϊστάμενός μου 
είναι δίκαιος

∆έχεται τις ιδέες και τις 
απόψεις μου

Παρέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να 

εκτελέσω τα καθήκοντα 
μου αποτελεσματικά

Ενθαρρύνει τους ανθρώπους 
της ομάδας να επιλύουν 

δημιουργικά τα όποια 
προβλήματα

Επικοινωνεί τους στόχους 
του τμήματος

Ενημερώνει για την εταιρική 
πολιτική, τα σχέδια και τις 

εξελίξεις

Προγραματίζει τις εργασίες 
της ομάδας αποτελεσματικά

Η κριτική του είναι πάντα 
χρήσιμη και δεν γίνεται 

μπροστά σε άλλους

Μπορεί με τη λογική να 
ελέγχει το θυμό του και να 

αντεπεξέλθει τις δυσκολίες

Είναι καλός παρατηρητής των 
συναισθημάτων των άλλων

Γνωρίζει τις φιλοδοξίες των 
υφισταμένων του

Μου δίνει τη δυνατότητα να 
ισορροπήσω εργασία και 

προσωπική ζωή

Ο προϊστάμενος μου έχει τα 
απαιτούμενα προσόντα για 

τη θέση

Åñùôçìáôïëüãéï Éêáíïðïßçóçò Ðñïóùðéêïý
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τους, οι οποίοι εργαζόμενοι με τη σειρά τους εί-
ναι υπερήφανοι που εργάζονται στην CANA.  Από 
την άλλη μεριά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
η ∆ιοίκηση πρέπει να εστιάσει σε ευκαιρίες για 
τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
και να φροντίσει για την καλύτερη ομαδική εργα-
σία και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, για 
την εκπλήρωση των στόχων.  Επίσης, θα πρέπει 
να έχει πιο ξεκάθαρη στρατηγική για το μέλλον, 
η οποία θα βοηθά τους εργαζόμενους να αντιμε-
τωπίσουν την ανασφάλεια, μια και στην ερώτηση 
αυτή οι απαντήσεις χωρίστηκαν στη μέση!

Γενικά:  Η πλειοψηφία ανησυχεί για το μέλλον 
της εταιρείας και των εργαζομένων της και νιώθει 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα λόγω της οικονομι-
κής κρίσης και των συνεχών αλλαγών στον τομέα 
του φαρμάκου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Με 
ανησυχεί, το ότι ζούμε σε ένα κράτος με σκοτει-
νό μέλλον, που μπορεί να παρασύρει ακόμα και 
τους φωτεινούς». Για τον λόγο αυτό επιθυμεί ξε-
κάθαρο επιχειρησιακό πλάνο και όραμα, ενημέ-
ρωση για τη στρατηγική της εταιρείας και για τα 
προϊόντα της, ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
στα νέα δεδομένα, καθώς και καλή συνεργασία 
μεταξύ των τμημάτων, με γρήγορες και αποφα-
σιστικές κινήσεις.  
Το θετικό μήνυμα είναι, ότι η εμπιστοσύνη που η 
Cana εμπνέει στους εργαζομένους της, συντε-
λεί στον περιορισμό της ανασφάλειας και στην 
ενίσχυση της πεποίθησης ότι η εταιρεία με σω-
στό προγραμματισμό, ομαδικότητα, επιμονή και 
γρήγορες αντιδράσεις, θα ξεπεράσει κάθε σκό-
πελο με επιτυχία.  

Κλείνοντας, σας ευχαριστούμε θερμά και για τη 
φετινή συμμετοχή σας στο ερωτηματολόγιο της 
Cana και σας προτρέπουμε να παραμείνετε ενερ-
γοί με προτάσεις, απόψεις, σχόλια και πάνω από 
όλα με πράξεις, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της 
λειτουργίας της εταιρείας, προς όφελος όλων 
μας.   
  

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη άποψη

∆ιαφωνώ ∆ιαφωνώ απόλυτα

Åôáéñåßá

Eίμαι υπερήφανος/η 
που εργάζομαι 

σε αυτή την εταιρεία

Γνωρίζω την αποστολή και τους 
στόχους της

∆ίνει έμφαση στην ομαλή 
της πορεία και παράδοση

Υπολογίζει τους εργαζομένους 
της και εκτιμά την συμβολή τους

Είναι ειλικρινής απέναντι στους 
εργαζόμενους

Yπάρχει σωστός προγραμματισμός και 
έλεγχος, ο οποίος όμως επιτρέπει την 

αυτονομία των εργαζομένων

Η διοίκηση είναι αποτελεσματική στο 
συντονισμό, την οργάνωση, 

τη διαχείρηση 

Υπάρχει καλή ομαδική εργασία και 
συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 

για την εκπλήρωση των στόχων

Παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Επενδύει σε εξοπλισμό 
& εγκαταστάσεις

Παρέχει ευκαιρίες για μάθηση 
και ανάπτυξη

Υλοποιεί προγράμματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης σε μεγάλο βαθμό

Η μέθοδος υποδοχής και εκπαίδευσης 
των νέων εργαζομένων είναι επαρκής

Κατανοεί τις ανάγκες των πελατών

Υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με τον 
ανταγωνισμό

Εστιάζει σε ευκαιρίες για τη δημιουργία 
ανταγωνισμού πλεονεκτήματος

Οι αξίες της εταιρείας, που αποτελούν την 
κινητήρια δύναμη της λειτουργίας της, είναι 

γνωστές στους πελάτες, προμηθευτές και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέλη

Στέκεται επάξια στη σημερινή δύσκολη 
οικονομική συγκυρία

Μοιράστηκε επαρκώς με τους 
εργαζομένους της, τις αλλαγές-εξελίξεις 
της συνεργασίας της με την Astra Zeneca

Åñùôçìáôïëüãéï Éêáíïðïßçóçò Ðñïóùðéêïý

Υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική για το μέλλον η οποία 
θα βοηθά τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν την 
ανασφάλεια

ÃåíéêÜ

ΝΑΙ ΟΧΙ
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Η σημερινή αγχογόνος κοινωνία μας 
(δεν μπαίνω στα αίτια που την προκα-
λούν γιατί δεν θα φθάσει όλο το περι-
οδικό να τα απαριθμήσω) και η σκλη-
ρή καθημερινότητα, έχουν σαν αποτέ-
λεσμα το ΑΓΧΟΣ και την ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
που αποτελούν τα πιο συχνά ιατρικά 
σύνδρομα, με ποικιλία ψυχοσωματικών 
συμπτωμάτων που αλλοιώνουν την ποι-
ότητα της ζωής μας.

Ο άνθρωπος φίλοι μου, αυτός ο Homo 
Sapiens, ξεχωρίζει από τα άλλα θηλα-
στικά γιατί έχει πηγή συναισθημάτων, 
με κύρια τη συνείδηση και τη σκέψη. Η 
σκέψη όμως, «το πιο επικίνδυνο δηλη-
τήριο», όπως έλεγε ο Oscar Wild, γεν-
νά δυστυχώς το άγχος.

Η σημερινή δύσκολη εποχή, τα οικο-
νομικά προβλήματα, τα οικογενειακά 
προβλήματα και «χίλιοι-μύριοι» άλ-
λοι φθοροποιοί παράγοντες, πέφτουν 
επάνω μας με μανία σαν να έχουν 
«προηγούμενα μαζί μας» όπως έλεγε 
ο Τσιφόρος και μας γεμίζουν με αυτά 
τα φρούτα της σύγχρονης εποχής, το 
άγχος και την κατάθλιψη.
Οι απαιτήσεις της ζωής όσο πάνε και 
αυξάνουν, επιδιώκουμε πολλά, εργα-
ζόμαστε πιο εντατικά, το κυνήγημα του 
ρολογιού, ο σημερινός τρόπος ζωής, 
μας αναγκάζει να πολεμάμε ταυτόχρο-
να σε χίλια μέτωπα, χωρίς ανταλλάγ-

ματα ηρεμίας και γαλήνης.

Η συχνή όμως αυτή ψυχική και σωμα-
τική καταπίεση, είναι η άκανθα για το 
stress (ζόρισμα).
Το stress δημιουργεί άγχος, αιτία δη-
λαδή και αποτέλεσμα. Όταν τώρα το 
άγχος χρονίσει και οι ψυχικές επιβα-
ρύνσεις αυξηθούν, τότε μπαίνουμε στα 
χωράφια της κατάθλιψης. Εδώ όμως 
πάσχει περισσότερο, το συναίσθημα.  
Ο διάσημος ψυχολόγος-καθηγητής 
ROLLO MAY χαρακτήρισε τον 20ο αι-
ώνα, ως αιώνα του άγχους και τον 21ο 
αιώνα, ως αιώνα της κατάθλιψης.

Καμία ηλικία δεν μένει απρόσβλητη 
(εξαιρούνται τα βρέφη) και καμία κοι-
νωνική τάξη δεν εξαιρείται. ∆ίκαια λοι-
πόν την χαρακτηρίζουν σαν «γρίπη της 
ψυχής». Είναι ένα σύνδρομο που κλέβει 
το νόημα και τη χαρά της ζωής, στερεί 
τον ενθουσιασμό μας και το αίσθημα 
της ευεξίας και της σιγουριάς, με απο-
τέλεσμα κακή ποιότητα ζωής.  

Ο Amlet εκφράζει σε δύο γραμμές τα 
συμπτώματά της, λέγοντας: «πόσο κου-
ραστικός, ανούσιος, επίπεδος, άδειος 
και χωρίς ενδιαφέρον μου φαίνεται ο 
κόσμος». Ο άνθρωπος δεν γερνά απλά 
και μόνο φορτώνοντας χρόνια στην 
πλάτη του, γερνά πιο γρήγορα όταν 
απαρνιέται τα ιδανικά του, χάνει την 

ελπίδα και τη δίψα για ζωή, το ELAN 
VITAL (ζωτική ορμή).

Μπορεί τα χρόνια να φέρνουν ρυτίδες 
στο πρόσωπο, αλλά το άγχος και η κα-
τάθλιψη φέρνουν ρυτίδες στην ψυχή και 
συμπτώματα στο σώμα. Πτώση του θυ-
μικού, έλλειψη ενδιαφέροντος και ευ-
χαρίστησης, κόπωση, αϋπνία, ανορε-
ξία, δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθι-
στότητα, ακαθόριστοι διάσπαρτοι πό-
νοι, είναι μερικά από τα συμπτώματά 
της.

Φίλοι μου, η ζωή μας είναι ένα δώρο 
που μας δίνει απλόχερα η φύση. Προ-
κειμένου να τη ζήσουμε, χρειάζεται τέ-
χνη και για να την διαφυλάξουμε απαι-
τείται τεχνική, που όποιος την εφαρ-
μόζει κερδίζει χρόνια και καλή ποιότη-
τα ζωής. Βρείτε τρόπους δραπέτευσης 
από τα καθημερινά προβλήματα μια και 
θα τα βρείτε πάλι μπροστά σας αύριο. 
Χαρείτε με τις μικρές χαρές, γιατί αν 
περιμένετε τις μεγάλες θα νυχτωθεί-
τε. Επιδιώξτε τη συντροφικότητα, επι-
κοινωνείτε, όχι όμως με τεχνικά μέσα 
(κινητά, sms, email κλπ.) αλλά με το 
στόμα και την ψυχή σας. Τα μαύρα σύν-
νεφα στον ουρανό δεν μπορούμε να τα 
διώξουμε, τα σύννεφα όμως της ψυχής 
μας μπορούμε να τα διώξουμε, με την 
αισιοδοξία και την ελπίδα πως κάτι κα-
λό θα φανεί...

¢ã÷ïò-ÊáôÜèëéøç
Γιάννης Ζαχαριάδης – Ιατρός Εργασίας Cana
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Åêäçëþóåéò-ÓõíÝäñéá

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, η Έλενα Ζέρ-
βα, η Βαρβάρα Τοτόμη και ο Γιώργος 
Ευθυμίδης μαζί με φίλους  και 13.000 
ακόμα συμμμετέχοντες, τρέξαμε στον 
Αγώνα Greece Race for the Cure® ενά-
ντια στον καρκίνο του μαστού.
Ο Αγώνας Greece Race for the Cure® 
διοργανώνεται εδώ και 29 χρόνια σε 
περισσότερες από 140 πόλεις παγκο-
σμίως, από την Αμερικάνικη Οργάνω-
ση Susan G. Komen for the Cure®.  Για 
4η συνεχόμενη χρονιά, ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού 
«Άλμα Ζωής» διοργάνωσε σε συνεργα-
σία με την Οργάνωση Susan G. Komen 
for the Cure® τον Αγώνα, ο οποίος απο-
τελείται από έναν Αγώνα ∆ρόμου 5 χλμ 
και έναν Περίπατο 2 χλμ.
Με δέσμευση τη στήριξη της γυναίκας 
με καρκίνο μαστού και τη μείωση των 
θανάτων από τη νόσο ως αποτέλεσμα 
της έγκαιρης διάγνωσης, τα έσοδα δια-
τίθενται από τον Αγώνα ∆ρόμου – Περί-
πατου Greece Race for the Cure®  για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.  Ψυχοθερα-

πευτικές ομάδες για γυναίκες με καρκί-
νο μαστού, εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης με σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε 
νέες γυναίκες αλλά και δωρεάν κλινικές 
εξετάσεις, είναι μερικοί από τους στό-
χους αυτής της εκδήλωσης.
Σε μία ατμόσφαιρα γιορτής, με μουσική 
και πολλά happenings, φορέσαμε τα ει-
δικά μπλουζάκια και τα καπελάκια μας 
και αγωνιστήκαμε με πάθος για να δη-
λώσουμε και να στηρίξουμε την ελπίδα, 
τη θέληση για ζωή και την ευχή όλων για 
περισσότερη υγεία.
Πάνω από όλα όμως, αγωνιστήκαμε για 
να δηλώσουμε με χαμόγελο την αγάπη 
και τη στήριξη σε όλες τις λατρεμένες 
γυναίκες της ζωής μας σύζυγο, μάνα, 
αδερφή, φίλη, κόρη.
Ενάντια σε μια νόσο που δεν έχει ηλικία 
και μπορεί να αφορά όλες τις αγαπημέ-
νες γυναίκες της ζωής μας, σας καλούμε 
να συμμετέχετε στην επόμενη διοργάνω-
ση ενάντια στον καρκίνο του μαστού το 
2013. Ραντεβού στο Ζάππειο λοιπόν!!!

12ï Pharma Point, 
13-14/10/2012 
Èåóóáëïíßêç
ÔïìÝáò Öñïíôßäáò Õãåßáò

Το 12ο Pharma Point πραγματοποιή-
θηκε στις 13 -14 Οκτωβρίου 2012, στο 
Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», στη 
Θεσσαλονίκη.

Βασικό θέμα του συνεδρίου ήταν Φάρ-
μακο – Φαρμακευτική Περίθαλψη & 
Φαρμακείο στην Ελλάδα του 2012 
και διοργανώθηκε από τον Φαρμακευ-
τικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υπό την 
αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου.

Το συνέδριο είχε πολύ καλή συμμετο-
χή με φαρμακοποιούς από όλη την Ελ-
λάδα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να 
αποσπάσουμε 27 παραγγελίες, να ενη-
μερώσουμε πολλούς φαρμακοποιούς 
και βοηθούς για το σύνολο των προϊ-
όντων μας και να γνωρίσουμε υποψή-
φιους πελάτες.

Áãþíáò Greece Race for the Cure®
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Από 1-3 Νοεμβρίου 2012, ως Τομέας 
Φροντίδας Υγείας συμμετείχαμε στο 
Course 2012 της ∆ιεθνούς Κοινότητας 
Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής,  
που διοργανώθηκε και πάλι στην Αθή-
να μετά από 14 χρόνια. Το συνέδριο 
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Εταιρίας Αισθητικής και Επα-
νορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής 
και συμμετείχαν 170 γιατροί,  Έλληνες 
αλλά και ξένοι πλαστικοί χειρουργοί. 

Στο συνέδριο συζητήθηκαν όλες οι τε-
λευταίες εξελίξεις γύρω από την πλα-
στική χειρουργική και κυρίως η εφαρ-
μογή νέων μεθόδων, που βελτιώνουν 
τις ουλές και μειώνουν την μετεγχειρη-
τική νοσηλεία. Η νέα δεκαετία θα είναι 
ενδιαφέρουσα με τις εφαρμογές με-
ταμόσχευσης λίπους, μεταμόσχευσης 
προσώπου, των βλαστοκυττάρων και 
της επούλωσης τραυμάτων.

Στο συνέδριο συμμετείχαμε με το προϊ-
όν Kelo-cote της εταιρίας μας, το οποίο 
είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν, γέλη σι-
λικόνης «ουσιαστικά ισοδύναμης απο-
τελεσματικότητας» με τα φύλλα σιλι-
κόνης και αφορά την πρόληψη αλλά 
και την αντιμετώπιση των δύσμορφων 
ουλών, κυρίως των υπερτροφικών ου-
λών και των χηλοειδών.

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

Ðáñïõóßáóç íÝùí óõíèÝóåùí 
Nativa êáé Guigoz óôçí 
ÐáéäéáôñéêÞ Êïéíüôçôá

Με αφορμή τις τελευταίες αλλαγές στη 
σύνθεση των βρεφικών γαλάτων Nativa 
L.Comfortis και Guigoz, εμείς, η ομάδα 
του Τομέα Φροντίδας Υγείας, οργανώ-
σαμε και προσκαλέσαμε 1.053 παιδι-
άτρους σε τέσσερις μεγάλες επιστη-
μονικές εκδηλώσεις. Η πρώτη, πραγ-
ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με 
προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή 
της παιδιατρικής κ.Savino Francesco 
από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο και οι 
υπόλοιπες τρεις πραγματοποιήθηκαν 
στην Αθήνα. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε στους παιδιάτρους τις 
πρωτοποριακές αλλαγές στα βρεφικά 
γάλατα  Nativa και Guigoz, αλλά και τα 
επιστημονικά δεδομένα γύρω από τις 
νέες συνθέσεις, που κάνουν τα προϊ-
όντα μας σημαντικούς «παίκτες» στον 
τομέα της βρεφικής διατροφής.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είχα-
με την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την 
Cana, την ιστορία της, τη μακρόχρονη 
παρουσία της στους επιστήμονες υγεί-
ας της Ελληνικής αγοράς, καθώς και 
τα μελλοντικά της σχέδια.  Περιηγηθή-
καμε λοιπόν με τους παιδιάτρους στα 

ογδοντατέσσερα χρόνια ύπαρξης της 
εταιρίας μας, από τη χρονιά της ίδρυ-
σής της και μέχρι το σήμερα, αλλά και 
το αύριο.  Παρουσιάσαμε και προβάλ-
λαμε με τον καλύτερο τρόπο τις αξίες 
μας, την ομαδικότητά μας και την «Ελ-
ληνικότητά» μας, σημεία αναφοράς και 
σταθερότητας στο σημερινό δύσκολο 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

Όλες οι εκδηλώσεις ήταν εξαιρετικά 
επιτυχημένες και αυτό ήταν το αποτέλε-
σμα της ομαδικής δουλειάς του τμήμα-
τός μας αλλά και της σημαντικής συμ-
βολής του κ.Κώστα Κανάρογλου. Συγ-
χαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν 
στην επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων.

Course 2012 ôçò Äéåèíïýò 
Êïéíüôçôáò ÁéóèçôéêÞò 
ÐëáóôéêÞò ×åéñïõñãéêÞò
1-3/11/2012 - ÁèÞíá
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οποία κάλυψε το μέρος της κοιλιοκάκης στα παιδιά, τυπι-
κές και άτυπες εκδηλώσεις της νόσου.

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
μαζί με τον καφέ τους και κάποια από τα προϊόντα μας, 
μπισκότα, κέϊκ κλπ., σε μπουφέ που είχε διαμορφωθεί κα-
τάλληλα στο χώρο της αίθουσας των ομιλιών.

Μετά το πέρας των ομιλιών υπήρξε αρκετό χρονικό δι-
άστημα με ερωτήσεις και σχόλια σε ό,τι αφορά τη νόσο 
και τη διάγνωσή της από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 
και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα.  Ιδιαιτέρως 
ενθουσιώδη ήταν και τα γευστικά σχόλια σε σχέση με τα 
προϊόντα μας.

Την επιτυχημένη αυτή προσπάθεια έφεραν εις πέρας 
οι τοπικοί συνάδελφοι του τμήματος Pharma, κ.Μήτρου, 
κ.Θεοφίλου, κ.Κουτσούκης σε συνεργασία και με τον 
τοπικό συνάδελφο του τμήματος Φροντίδας Υγείας 
κ.Μπιτήρνα.

Στα πλαίσια της αύξησης της ευαισθητοποίησης της Ια-
τρικής Κοινότητας στη διάγνωση της νόσου Κοιλιοκάκης, 
το τμήμα Pharma της εταιρείας μας οργάνωσε με επιτυ-
χία μία επιστημονική ημερίδα με θέμα «Νόσος Κοιλιοκά-
κη: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στους ενήλικες 
και στα παιδιά».

Η επιστημονική ημερίδα διεξήχθει στις 20 Σεπτεμβρίου 
2012 στη Λάρισα υπό την αιγίδα της Γαστρεντερολογικής 
κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι γιατροί που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας ήταν 50, Νοσοκο-
μειακοί και Ιδιώτες, Παθολόγοι, Παιδίατροι, Γαστρεντερο-
λόγοι και ∆ιαιτολόγοι.

Τις ομιλίες επιμελήθηκαν και παρουσίασαν ο κ.Ποταμιάνος 
Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος και κάλυψε το μέ-
ρος της κλινικής παρακολούθησης του ενήλικα ασθενούς 
με κοιλιοκάκη και η κ.Παπαδημητρίου Ελένη, Επιμελήτρια 
Α’ Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η 

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

ÅðéóôçìïíéêÞ Çìåñßäá
Íüóïò ÊïéëéïêÜêç: Ç óçìáóßá ôçò Ýãêáéñçò äéÜãíùóçò óôïõò åíÞëéêåò êáé óôá ðáéäéÜ
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Ονοματεπώνυμο / Θέση
Kαραγιαννάκης Μιχάλης

Οδηγός

Αθηναίου Ανδριάνα

Τιμολόγηση

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Το επάγγελμά μου τα λέει όλα...

Αυτοκίνητο, δαγκωτό!

Αυτοκίνητο - Μουσική 

Αγαπημένος προορισμός
Το ομορφότερο νησί του πλανήτη στο οποίο έχω 

την τύχη να είμαι γεννημένος, ΚΡΗΤΗ
Οπουδήποτε υπάρχει θάλασσα

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι
Σπορ, λίγο ποδόσφαιρο

Χόμπυ, ψάρεμα & κυνήγι

Βόλτες – Συγκεντρώσεις 

με αγαπημένα πρόσωπα

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 

φτιάχνω…

Μάγειρας πρώτος, ό,τι θέλετε αρκεί να είναι στα 

κάρβουνα

Σοκολατόπιτα

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι
Σιγοτραγουδώ συνέχεια, όχι όμως κάτι 

συγκεκριμένο. Κρητικά ή Σφακιανάκη
∆ιάφορα, ανάλογα τη διάθεση

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα

Με τα βιβλία δεν τα είχα καλά από μικρός, ταινίες 

επειδή είμαι και τεντιμπόης,  μου αρέσει το «ρόδα, 

τσάντα και κοπάνα»

Αmerican History X

Αν για μία μέρα μπορούσα να έχω μία 

άλλη θέση στην εταιρεία, αυτή θα 

ήταν...

Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα που ήδη 

ασχολούμαι. Μου αρέσει να γνωρίζω καινούριο 

κόσμο και αγαπώ το αυτοκίνητο. Σε γραφείο όλη 

μέρα, σίγουρα θα πάθαινα ένα κάτι...

Aυτή που έχω, χωρίς τηλέφωνο...

Το αγαπημένο μου προϊόν της Cana 

είναι

Το αγαπημένο μου προϊόν είναι το Nativa.  ∆εν ήταν, 

έγινε μετά τη γέννηση της κόρης μου.
Ηibitane, Bagnetto

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
«∆εν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι 

ελεύθερος»

Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, 

τα φέρνει η στιγμή

Μου αρέσει…
Οι στιγμές ξεγνοιασιάς με την κόρη και τη γυναίκα μου Ο χειμώνας

∆εν μου αρέσει…
Όταν πρέπει να κάνω κάτι, που δεν θέλω

Η μιζέρια, να ρουτινιάζω, 

η αλαζονεία, τα πρέπει...

Θα ευχόμουν....

Όλος ο κόσμος να είναι καλά, χωρίς προβλήματα 

και στενοχώριες ή έστω να υπάρχει μια ισορροπία 

στην ευτυχία και τη δυστυχία για όλους

Υγεία

Σύντομο ιστορικό στην Cana Στην Cana προσλήφθηκα 1η Οκτωβρίου του 2008 

ως οδηγός, όπου συνεχίζω μέχρι και σήμερα.

Ξεκίνησα τον Νοέμβρη του 2008 

στην Cana, στο κομμάτι 

της τιμολόγησης.

ÃåííÞóåéò

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...

ÃÜìïé 2012
Ρέντζου Άννυ (Ιατρικός Επισκέπτης Τμήματος Ιατροτεχνολογικών-Αντισηψίας / Τομέας Pharma) – Ντάλας Σπύρος
∆ήμου Κωνσταντίνα (Ιατρικός Επισκέπτης Τμήματος Εντερικής ∆ιατροφής / Τομέας Pharma) – Βασιλείου Βασίλειος

�

�

Ένα κοριτσάκι της κ. Μακρίδη Ελένης

Ένα κοριτσάκι του κ. Καραγιαννάκη 
Μιχάλη

Ένα αγοράκι του κ. Πατού Γιάννη

Ένα κοριτσάκι του κ. Κόλλια Λάμπρου

1.

2.

3.

4.
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*Παρακάτω αναφέρονται 

οι προσφορές του 

Τμήματος Φροντίδας 

Υγείας που θα μπορούσαν 

να προμηθευτούν οι 

εργαζόμενοι της Cana 

μέχρι εξαντλήσεως των 

αποθεμάτων.

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

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

hr@cana.gr

 

Προσφορές* Τμήματος 

Φροντίδας Υγείας

Τεύχος 5ο, ∆εκέμβριος 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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