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Ðåñéå÷üìåíá

Είμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού και το έκτο τεύχος του «1» είναι και πάλι 
κοντά μας για να μας ενημερώσει, να μας φτιάξει τη διάθεση και να μας ξεκουρά-
σει, λίγο πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές.

Τι πιο ενδιαφέρον από το να ξεκινήσουμε την ανάγνωση με το Όραμα, την Αποστολή 
και τις Αξίες της Cana, όπως αυτές εκφράζονται μέσω του κ. Κώστα Κανάρογλου.  
Στη συνέχεια, με χαρά καλωσορίζουμε το νέο μας λογότυπο, το οποίο σηματοδο-
τεί μία νέα αρχή για την Cana, καθώς και τη νέα μας ιστοσελίδα, που λειτουργεί 
πλήρως ανανεωμένη από τα μέσα Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μότο μας ότι η «γνώση 
είναι δύναμη», για αυτό και επενδύουμε στο μέλλον μέσω της εκπαίδευσης του 
προσωπικού μας.  Με τις καλοκαιρινές διακοπές κατά νου, υπενθυμίζουμε κάποι-
ες βασικές ενέργειες προετοιμασίας του αυτοκινήτου μας και δίνουμε συμβουλές 
για τη σωστή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Σειρά έχει η γνωριμία μας με 
την υπηρεσία κατ’οίκον νοσηλείας της Cana, και στα προϊόντα μας, η νέα συνερ-
γασία με την εταιρεία Janssen. Από τα προϊόντα μας, δεν ξεχνάμε βέβαια και το 
σταθερό μας σύμμαχο στην αντιμετώπιση των τρωκτικών. Οι μόνιμες στήλες του 
«1» πάντα κοντά μας: η γιατρός μάς συμβουλεύει για την προστασία των ουλών το 
καλοκαίρι, διοργανώνουμε εκδηλώσεις και συμμετέχουμε σε συνέδρια, γνωρίζου-
με καλύτερα δύο ακόμη συναδέλφους μας και κλείνουμε με τις προσφορές του 
τμήματος Φροντίδας Υγείας.

Καλό καλοκαίρι σε όλους!
Τμήμα HR  
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Θα εκσυγχρονίζουμε συνεχώς την 
εταιρεία και τα προϊόντα μας, συνδυ-
άζοντας την δύναμη που μας δίνει η 
μακρόχρονη εμπειρία μας με την ευε-
λιξία και την προσαρμοστικότητα μιας 
σύγχρονης εταιρείας.

  Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να αναπτύσσου-
με, να παράγουμε, να προωθούμε και 
να διανέμουμε φαρμακευτικά, ιατροτε-
χνολογικά και παραφαρμακευτικά προ-
ϊόντα, προκειμένου να προσφέρουμε 
αξιόπιστες λύσεις σε νοσοκομεία, φαρ-
μακεία, γιατρούς και ασθενείς, πληρώ-
ντας παράλληλα τα υψηλότερα πρό-
τυπα επιχειρηματικής ηθικής και συ-
νεργασίας.

  Οι αρχές μας

Ακεραιότητα
Τηρούμε  τις υποσχέσεις μας, τιμούμε 
τις συμφωνίες μας και είμαστε ειλικρι-
νείς με τους εργαζόμενους, τους πελά-
τες, τους προμηθευτές, τους συνεργά-
τες μας, την πολιτεία και τους φορείς. 

Σεβασμός 
Εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασί-
ες με συνέπεια ώστε να αντιμετωπίζο-
νται όλοι με τον τρόπο που θέλουμε να 
μας αντιμετωπίζουν.

Αξιοπιστία 
Είμαστε συνεπείς στην επίτευξη των 
αποτελεσμάτων, πληρώντας ή υπερ-
βαίνοντας τις προδιαγραφές.

Η Cana έχει μπει σε πορεία εξωστρέ-
φειας. Ξεκινάμε σταδιακά και συστη-
ματικά να επικοινωνούμε με όλες τις 
ομάδες κοινού που σχετίζονται με 
την εταιρεία. Μέσα σε αυτά τα πλαί-
σια είναι σημαντικό να περιγράψουμε 
το Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες 
της εταιρείας μας, με τρόπο ξεκάθα-
ρο και εύληπτο.  Με αυτόν τον τρόπο 
επιχειρούμε, με λίγες λέξεις, να  απο-
τυπώσουμε την ουσία της Cana, όλα 
αυτά που αποτελούν τα δομικά στοι-
χεία της εταιρείας.
Το Εταιρικό Όραμα εξ’ ορισμού είναι 
αυτό που θα επιθυμούσαμε να συμ-
βεί, αυτό που προσπαθούμε να κατα-
φέρουμε και εμπεριέχει την ιδανική για 
εμάς, μελλοντική εικόνα της εταιρείας. 
Θέλουμε, στο μέλλον, να αποτελούμε 
την πρώτη επιλογή των ηγετικών εται-
ρειών στον κλάδο της υγείας από όλο 
τον κόσμο και να έχουμε ακόμα με-
γαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα, 
καλύπτοντας όλη την Ευρώπη και τη 
Μέση Ανατολή. Αυτήν την Cana ορα-
ματιζόμαστε και όλες οι επιχειρηματι-
κές μας κινήσεις συντονίζονται προς 
αυτόν τον στόχο.  

Η Αποστολή μάς εξηγεί τον σκοπό 
και τον λόγο ύπαρξης της εταιρείας, 
απεικονίζει τον ουσιαστικό λόγο για 
τη λειτουργία της. Απαντά σε ερωτή-
ματα όπως: ποιες ανάγκες καλύπτει η 
δράση της και με ποιο τρόπο, με βά-
ση ποιες αρχές λειτουργεί, ποιο είναι 
το αντικείμενό της; Στα 85 χρόνια λει-
τουργίας μας δίνουμε στους πελάτες, 
τους συνεργάτες και τους καταναλω-

τές αξιόπιστες λύσεις. Υπηρετούμε το 
χώρο της υγείας με ειλικρίνεια και ακε-
ραιότητα και έτσι θέλουμε να συνεχί-
σουμε. 

Λένε ότι οι Αξίες μιας εταιρείας είναι 
πραγματικές αν επηρεάζουν τη δράση 
της και εάν οι εργαζόμενοι και η ίδια η 
εταιρεία τις τηρούν το μεγαλύτερο μέ-
ρος του χρόνου. Με αυτό το σκεπτικό 
καταλήξαμε στις Αξίες της Cana. Εί-
ναι οι πρώτες απαντήσεις που πολλοί 
από εμάς δίνουμε, όταν μας ρωτούν 
για την Cana, είναι αυτά που πιστεύου-
με εμείς οι ίδιοι για την εταιρεία αλλά 
το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι 
αυτά που πραγματικά καθορίζουν τις 
πράξεις και την συμπεριφορά μας. Η 
ακεραιότητα, ο σεβασμός και η αξιο-
πιστία είναι τα πιο έντονα στοιχεία της 
εταιρικής μας κουλτούρας.
 
Οι αλλαγές που γίνονται σήμερα στην 
Cana βασίζονται σε γερά θεμέλια που 
μπήκαν πριν από 85 χρόνια. Αισθάνο-
μαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους 
σας προσωπικά γιατί είστε ταυτόχρονα 
οι θεματοφύλακες της παράδοσης αλ-
λά και οι φορείς της αλλαγής. 
 
  Το όραμά μας 

Το όραμά μας είναι να αποτελέσουμε 
τον προτιμητέο συνεργάτη των κορυ-
φαίων φαρμακευτικών, ιατροτεχνολο-
γικών και παραφαρμακευτικών εταιρει-
ών παγκοσμίως, παρέχοντας ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες στην περιοχή της 
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

H åôáéñåßá Cana

Ôï  ¼ñáìá, 
ç ÁðïóôïëÞ 
êáé ïé Áîßåò ìáò
Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύμβουλος
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Η ιστοσελίδα της Cana λειτουργεί πλήρως ανανεωμέ-
νη από τα μέσα Ιουνίου. Οι αλλαγές αφορούν όχι μόνο 
την εικαστική απεικόνιση αλλά και τη δομή του site που 
περιλαμβάνει ανανεωμένα κείμενα σε όλες τις κατηγο-
ρίες. Κάνοντας λοιπόν click στο www.cana.gr, μπορεί-
τε να περιηγηθείτε στη νέα μας ιστοσελίδα και να βρείτε 
πληροφορίες που αφορούν στην εταιρεία, την οργάνωσή 
της, τους συνεργάτες της και κάθε ένα από τα προϊόντα 
της. Ενημερωθείτε για τα νέα της εταιρείας, κατεβάστε 
ηλεκτρονικά το περιοδικό μας σε μορφή pdf ή παρακο-
λουθήστε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Cana. Μπορείτε ακόμα να γίνετε μέλος του group Cana 
Pharmaceutical Labs στο facebook μέσω του εικονιδίου    

 που θα βρείτε στο site, για να ενημερώνεστε για τα νέα 
της Cana και από τα social media και να εμπλουτίζετε την 
σελίδα με τα σχόλιά σας.

Ç íÝá ìáò éóôïóåëßäá 
åßíáé ãåãïíüò!

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα αρχή 
για την Cana και μια προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα, που δημιουργούνται με τη διεύ-
ρυνση των δραστηριοτήτων μας.  Για  να 
επικοινωνήσουμε την παραγωγική και επι-
στημονική μας δραστηριότητα προσθέσα-
με τον περιγραφικό τίτλο “Laboratories”.   
Σεβόμενοι την ιστορία της εταιρείας, κρα-
τήσαμε την αρχική γραμματοσειρά με πο-
λύ διακριτικές βελτιώσεις και ανανεώσαμε 
το λογότυπο χρωματικά έτσι ώστε να είναι 

Τον Μάιο του 2013 προχωρήσαμε στην ανανέωση 
του λογοτύπου των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων Cana. 

πιο συμβατό με τα νέα ηλεκτρονικά μέσα 
επικοινωνίας. Τα χρώματα του λογοτύπου 
- μπλε και λευκό - είναι πιο συναφή με το 
αντικείμενό μας, η αντίθεσή τους είναι πιο 
έντονη και υπογραμμίζουν το ότι είμαστε 
ελληνική εταιρεία.
Η αντικατάσταση του λογοτύπου πραγμα-
τοποιείται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2013.  Το νέο λογότυπο 
είναι πιο ευδιάκριτο, πιο ευέλικτο σε εφαρ-
μογές και πιο σύγχρονο.  Η εταιρεία μετα-

κινείται από το «κλειστό» πλαίσιο του παλι-
ού λογοτύπου, γίνεται πιο εξωστρεφής και 
ανανεώνεται, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις της εποχής μας. Με νέα 
δυναμική η Cana, θα συνεχίσει να δρα ως 
αξιόπιστος συνεργάτης για πολλές εται-
ρείες στον κλάδο υγείας αλλά και ως μια 
παραγωγική εταιρεία, που με αυξημένο 
αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στους κα-
ταναλωτές, παράγει και διαθέτει δικά της 
προϊόντα.

Êáëùóïñßæïõìå ôï 
íÝï ìáò ëïãüôõðï!

H åôáéñåßá Cana
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Ενδεικτικά σας παραθέτω κάποιες σχε-
τικές αναφορές:

“Σε καθετί που θα επιδιώξει κανείς, τα 
αποτελέσματά του θα είναι ανάλογα 
με την εκπαίδευσή του”  - Πλάτωνας, 
Πολιτεία (τόμος β) Αρχαίος Έλληνας 
Φιλόσοφος
“Σοφός είναι αυτός που ξέρει χρή-
σιμα πράγματα, όχι αυτός που ξέρει 
πολλά” - Αισχύλος Αρχαίος Τραγικός 
Ποιητής
“Κάθε γνώση που προστίθεται είναι 
προσθήκη στην ανθρώπινη δύναμη” - 
Οράτιος Λατίνος Λυρικός Ποιητής
“Η ανάπτυξη της γνώσης οδηγεί 
προς την απλοποίηση, όχι στην πο-
λυπλοκότητα” - L.Ron Hubbard Αμε-
ρικανός Συγγραφέας

Στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναμικού, 
η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των ερ-
γαζομένων αποτελούν αυταπόδεικτη 
αξία, με οφέλη σε ατομικό και εταιρι-
κό επίπεδο.
Με τον όρο εκπαίδευση, εννοούμε μία 
συστηματικά σχεδιασμένη διαδικασία 
αναβάθμισης δεξιοτήτων, απόκτησης 
πρόσθετων γνώσεων και τρόπων συ-
μπεριφοράς των εργαζομένων, σύμφω-
να με τις απαιτήσεις της θέσης εργα-
σίας τους.  Σκοπός της εκπαίδευσης, 

D

D

D

D

«Η γνώση 

είναι δύναμη» 

Βάκων 

Άγγλος Φιλόσοφος

είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων και της στρατηγικής της επιχεί-
ρησης, καθώς και στην ατομική ανέλιξη 
των εργαζομένων μέσα στην εταιρεία.
Η σωστά δομημένη εκπαίδευση που 
περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και 
πρακτική εξάσκηση, επιλύει προβλή-
ματα, διευκολύνει τη δημιουργία νέων 
δομών λειτουργίας και οργάνωσης και 
αναπτύσσει την καινοτομία για την επι-
χείρηση.  
Στην Cana τα στάδια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
1.  Εκτίμηση των εκπαιδευτικών μας  
αναγκών: 
Σε επίπεδο εταιρείας - ∆ιερευνούνται οι 
ανάγκες ανάπτυξης της εταιρείας στο 
σύνολό της. 
Σε επίπεδο υπαλλήλου - Εντοπίζονται 
και αξιολογούνται περιοχές προς βελ-
τίωση και ανάπτυξη, καθώς και τα αιτή-
ματα των εργαζομένων.
2. Προγράμματα εκπαίδευσης:
Εσωτερικά:  ∆ιεξαγωγή εκπαίδευσης 
μέσα στην εταιρεία, από συναδέλ-
φους.
Εξωτερικά:  Εκπαίδευση σε χώρο εί-
τε εκτός είτε εντός της εταιρείας, από 
εξωτερικούς εκπαιδευτές.
3. Μέθοδοι εκπαίδευσης:

- Πρακτική εκπαίδευση πάνω στη θέση 
εργασίας (on the job training)
- Προγράμματα διδασκαλίας (διαλέξεις, 
ημερίδες, συνέδρια, παρουσιάσεις, σε-
μινάρια, εκπαίδευση από απόσταση μέ-
σω e-learning)
- Εκπαίδευση προσομοίωσης (υποδυό-
μενοι ρόλους)
- Εναλλαγή θέσεων εργασίας
4.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Το εκπαιδευτικό έργο πρέπει να αξι-
ολογείται συχνά για να διαπιστώνεται 
το επίπεδο ανάπτυξης του προσωπι-
κού και το ποσοστό αφομοίωσης των 
νέων πληροφοριών. Η αξιολόγηση γίνε-
ται από τον προϊστάμενο, σε συνεργα-
σία με τον εκπαιδευόμενο, για να διαπι-
στωθεί το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης 
καθώς και η αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. 
Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες να 
μένουν ικανοποιημένοι από την εκπαί-
δευση, να νοιώθουν ότι μαθαίνουν, ακό-
μα και να «διασκεδάζουν» από αυτή τη 
διαδικασία. Με τη διαρκή παρακολού-
θηση και ενθάρρυνση για την υλοποίη-
ση όσων διδάχθηκαν, η εκπαίδευση δεν 
είναι ποτέ χαμένος χρόνος.
Η σωστή εκπαίδευση προσφέρει στον 
εργαζόμενο έμπνευση και δημιουργικό-

Åêðáßäåõóç 
Ðñïóùðéêïý-  
ÅðÝíäõóç ãéá 
ôï ÌÝëëïí
Μαρία Σιδέρη / ∆ιευθύντρια HR

Αν ανατρέξει κάποιος σε αποφθέγματα, ρήσεις, γνωμικά, θα διαπιστώσει ότι τόσο στη 
σύγχρονη όσο και στην παλιότερη εποχή, ο ρόλος της εκπαίδευσης, της παιδείας, 
της καλλιέργειας, της διεύρυνσης των γνώσεων, των προσόντων και των δεξιοτήτων, 
έχει βρει πολλούς εκφραστές.
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τητα και οδηγεί την εταιρεία στο επόμε-
νο βήμα, ελαχιστοποιώντας τους εταιρι-
κούς κραδασμούς.  Έτσι έχουμε υψη-
λού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, αυ-
ξημένη αποδοτικότητα στην εργασία, 
μείωση ατυχημάτων, προετοιμασία στε-
λεχών για κάλυψη ανώτερων θέσεων 
στην εταιρεία και βελτίωση των σχέσε-
ων εταιρείας-προσωπικού.
 Στην Cana, η προσέγγισή μας για την 
εκπαίδευση εστιάζεται κυρίως στη δημι-
ουργία μίας νέας, πιο αποδοτικής σχέ-
σης των εργαζομένων με τους επαγ-
γελματικούς στόχους που έχουν οι ίδι-
οι θέσει, αλλά και της εταιρείας με τα 
στελέχη της.  Βοηθά και τα δύο μέρη 
να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανό-
μενες επιχειρηματικές απαιτήσεις, να 
γίνουν πιο αποτελεσματικοί,  προωθώ-
ντας τη δημιουργικότητα και το ομαδι-
κό πνεύμα.
 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζο-
μένων μας εκτιμώνται κάθε χρόνο από 
τους άμεσους προϊστάμενούς τους και 
προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσε-
ων για την κάλυψη των αναγκών που 
διαπιστώθηκαν.
Η εκπαίδευση στην εταιρεία μας καλύ-
πτει: 
τη συμμετοχή των εργαζομένων σε σε-

μινάρια και συνέδρια κυρίως εντός αλ-
λά και εκτός Ελλάδας, τη φοίτηση υπαλ-
λήλων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα, 
την εκμάθηση ξένης γλώσσας, την αγο-
ρά βιβλίων, τις συνδρομές σε περιοδικά 
και επαγγελματικούς συλλόγους.
Ενδεικτικά κάποια από τα σεμινάρια 
που υλοποιήσαμε  το 2012-2013 είναι 
τα παρακάτω:

Προγραμματισμός παραγωγής και 
αποθεμάτων
Μέτρηση Ph αγωγιμότητας σε δείγ-
ματα φαρμάκων
GMP in the Laboratory in Pharma-
ceutical  Laboratory & Risk Analysis
Φαρμακοεπαγρύπνιση - νέα Νομο-
θεσία
Root Cause Investigation for CAPA
Παραλαβή-αποθήκευση-διακίνηση ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων
Ηλεκτρονικές προμήθειες-δημοπρα-
σίες ως νέα εργαλεία διαδικασιών σύ-
ναψης ∆ημόσιων Συμβάσεων
Εκμάθηση αγγλικής γλώσσας 
Οικονομικά για μη Οικονομικούς
∆ιασφάλιση ποιότητας σε κλινικές  
μελέτες
Θέματα κανόνων καλής παραγωγής 
και διακίνησης φαρμάκων
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθο-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

δοσίας
Βασικές αρχές αερισμού
 Αποτελεσματικές στρατηγικές  inter-  
net marketing
Brand planning in pharmaceutical
Product Development
Μείωση κόστους αποθεμάτων
Βασικές αρχές ηλεκτρονικού επιχει-
ρείν & social media κλπ, 

όπου συμμετείχαν 59 εργαζόμενοι 
από όλα τα τμήματα της εταιρείας μας 
(Marketing & Sales, Logistics, Παρα-
γωγή, Ποιοτικός Έλεγχος, Regulatory, 
Οικονομική ∆ιεύθυνση, HR) σε 370 συ-
νολικές ώρες εκπαίδευσης.
Εμείς στην Cana θα συνεχίσουμε την 
συστηματική και εξειδικευμένη προσπά-
θεια εκπαίδευσης, η οποία πιστεύου-
με ότι βοηθά στη διατήρηση μίας κουλ-
τούρας προσανατολισμένης προς τη 
συνεχή βελτίωση της εργασιακής από-
δοσης.  Επίσης βοηθά στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος όπου ο εργαζό-
μενος θα ενεργοποιείται και θα κινείται 
προς τους στόχους του, θα προσαρμό-
ζεται στη μεταβατική περίοδο αλλαγών 
ή στη νέα θέση εργασίας του και θα 
γίνεται πιο παραγωγικός και πιο απο-
τελεσματικός σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο. 

D

D

D

D

D

D
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Γρήγορος Έλεγχος Αυτοκινήτου:
 Service - ελέγξτε αν πλησιάζει η 
ημερομηνία ή το χιλιομετρικό όριο 
για την πραγματοποίηση service
 Υγρά Κινητήρα – ελέγξτε τη στάθ-
μη λαδιού, υγρών φρένων και υγρών 
του υδραυλικού τιμονιού
 Φώτα – βεβαιωθείτε ότι λειτουρ-
γούν σωστά
 Υαλοκαθαριστήρες – ελέγξτε την 
κατάσταση των καθαριστήρων και 
συμπληρώστε υγρό πλύσης 
 Κλιματισμός – βεβαιωθείτε ότι λει-
τουργεί, χωρίς ασυνήθιστους θορύ-
βους και μυρωδιές

Ελαστικά:
 Η πίεση του αέρα να είναι αυτή που 
αναγράφεται στο εγχειρίδιο του αυ-

D

D

D

D

D

D

ÄéáêïðÝò & Áõôïêßíçôï!
Τμήμα HR

τοκινήτου 
 Οπτικός έλεγχος για πιθανές φθο-
ρές (εξογκώματα, επιφανειακά σκι-
σίματα κλπ.)
 Έλεγχος κατάστασης ρεζέρβας (ή 
κιτ επισκευής ελαστικών)

∆εν ξεχνάμε:
 Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
πρέπει να συνοδεύουν τον οδηγό 
και το αυτοκίνητο 
 Το 2ο κλειδί του αυτοκινήτου, το 
οποίο φυλάμε σε ξεχωριστό χώρο
 Να αποθηκεύσουμε στο κινητό μας 
την γραμμή 24ωρης εξυπηρέτησης 
της ασφαλιστικής μας εταιρείας 
 Το kit οδικής βοήθειας, που περι-
λαμβάνει τρίγωνο, κουτί πρώτων βο-
ηθειών και πυροσβεστήρα

D

D

D

D

D

D

 Τους οδικούς χάρτες των περιοχών 
που θα επισκεφθούμε και μπορούν 
να φανούν πολύ χρήσιμοι, για τις 
εκδρομές μας
 Τέλος, την καλή μας διάθεση

Για τα εταιρικά μας αυτοκίνητα:
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης οδηγών όλο 
το 24ωρο 

 Hertz: 210 6264999
 LeasePlan: 210 6100050

Παρακαλούμε τους οδηγούς των εται-
ρικών μας αυτοκινήτων, να μην ξεχνούν 
τους προβλεπόμενους ελέγχους ΚΤΕΟ 
για το όχημά τους, καθώς και την έκδο-
ση της κάρτας καυσαερίων.

Καλές ∆ιακοπές σε όλους!

D

D

D

D

Με τις καλοκαιρινές διακοπές στη σκέψη όλων μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθού-
με σε κάποιες βασικές ενέργειες προετοιμασίας του αυτοκινήτου μας.

ÔìÞìá HR
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 Επιδιώξτε το σερφάρισμα στο δι-
αδίκτυο να γίνει οικογενειακή δρα-
στηριότητα.

 Συζητήστε με τα παιδιά σας τι μπο-
ρούν και τι δε μπορούν να κάνουν 
στο διαδίκτυο. Να είστε λογικοί σε 
αυτό προσπαθώντας να καταλάβε-
τε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 
και την περιέργεια των παιδιών 
σας. Τονίστε τους κινδύνους πε-
ριήγησης στο διαδίκτυο, ώστε τα 
παιδιά να μπορούν να τους αντι-
ληφθούν.

 Τοποθετήστε τον Η/Υ σε ένα κε-
ντρικό σημείο του σπιτιού, όχι στο 
παιδικό δωμάτιο.

 Ορίστε λογικά χρονικά περιθώρια 
χρήσης του διαδικτύου, προσπα-

D

D

D

D

Ðáéäß & äéáäßêôõï...
Τμήμα ΙΤ

ÔìÞìá IT

Αναλογιζόμενοι τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ένα παιδί στο διαδίκτυο και τις 
ιστοσελίδες που επισκέπτεται, σκεφτήκαμε κάποιες συμβουλές προς τους γονείς 
προκειμένου για την ασφαλή «πλοήγηση» των παιδιών μας. Άλλωστε ο καλύτερος 
τρόπος για να τα προστατεύσουμε, είναι το να είμαστε και εμείς ενήμεροι. 

θώντας να αντισταθμίζεται ο χρό-
νος που περνά το παιδί στο διαδί-
κτυο με το χρόνο που διαθέτει στις 
σχολικές υποχρεώσεις, καθώς και 
σε δραστηριότητες αθλητικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

 Περιστασιακά ελέγχετε τις ιστοσε-
λίδες στις οποίες περιηγήθηκαν τα 
παιδιά σας.

 Να έχετε στο μυαλό σας το εν-
δεχόμενο ότι τα παιδιά μπορεί να 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
από σπίτια φίλων, βιβλιοθήκες, 
internet cafe, ακόμη και από το 
σχολείο τους.

 Να ενθαρρύνετε τα παιδιά να μοι-
ράζονται μαζί σας προβλήματα που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν κατά 

D

D

D

την περιήγησή τους στο διαδίκτυο.

 Ανακαλύψτε δικτυότοπους με ενη-
μερωτικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό 
περιεχόμενο που να ανταποκρίνονται 
στην ηλικία των παιδιών.

 Αν τα παιδιά σας ανήκουν στην ηλικια-
κή ομάδα 5-8 ετών, καλό θα ήταν να τα 
συντροφεύετε στην πλοήγησή τους. 

 Αν το παιδί ασχολείται με δραστηριό-
τητες του διαδικτύου που σας φαίνο-
νται ακατάλληλες, συζητήστε μαζί του, 
προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις. Η 
απαγόρευση είναι συχνά η χειρότερη 
λύση. 

 Επιμείνετε να μην συμφωνήσουν πο-
τέ να συναντήσουν κάποιον διαδικτυ-
ακό φίλο.

D

D

D

D
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Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana

Ãíùñéìßá ìå 
ôçí õðçñåóßá 
Êáô’ ïßêïí 
Íïóçëåßáò 
(Home Care)
Στέλιος Χριστοφόρου / Home Care Manager – Τομέας Pharma

Η νοσηλεία κατ’ οίκον είναι ευρύτατα διαδεδομένη τόσο στην Ευρώπη, όσο και 
στην Αμερική. Παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν στο 
χώρο τους υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ 
σημαντική αφού συμβάλει στη βελτίωση της ψυχολογίας του ασθενή και εν τέ-
λει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του.  
 
Για την Cana η υπηρεσία κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών της εταιρίας μας ξεκί-
νησε δειλά το 2008, ως μέρος του τμήματος ειδικής διατροφής με αντικείμενο 
τότε την εξυπηρέτηση περιστατικών που έχρηζαν ειδικής διατροφής μετά την 
έξοδό τους από το νοσοκομείο. Η δημιουργία της αποτέλεσε μια καινοτομία 
στην αγορά της ειδικής διατροφής, αφού η Cana ήταν η μόνη φαρμακευτική 
εταιρία που τόλμησε, κοιτώντας μπροστά, να επενδύσει στην κατ’ οίκον νοση-
λεία των ασθενών.

Από τότε μέχρι σήμερα η υπηρεσία έχει περάσει από πολλές αλλαγές με στό-
χο πάντα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Μετά την αναδιάρθωση 
της εταιρίας τον Ιανουάριο του 2012 η υπηρεσία εξυπηρετεί πλέον περιστατικά 
τόσο του τμήματος ειδικής και κλινικής διατροφής, όσο και του τμήματος επι-
θεμάτων και αναλωσίμων υλικών. Παρολ’ αυτά συνεργάζεται όταν παρίσταται 
ανάγκη και με το τμήμα Φροντίδας Υγείας για την εξυπηρέτηση παιδιών που 
χρειάζονται διατροφική υποστήριξη στο σπίτι.

Απευθύνεται σε ασθενείς που μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο έχουν 
ανάγκη συνέχισης της θεραπείας τους στο σπίτι σε ό,τι αφορά περιποίηση τραύ-
ματος, φροντίδα κατάκλισης, επούλωση εγκαυμάτων, αναλώσιμο υγειονομικό 
υλικό και διατροφική υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων που σιτίζονται είτε από 
το στόμα, είτε μέσω καθετήρα σίτισης. Στόχος μας είναι η προμήθεια των προϊ-
όντων που χρειάζονται οι ασθενείς το ταχύτερο δυνατό, είτε από εμάς, είτε από 
φαρμακείο που έχουμε τροφοδοτήσει άμεσα.  
Παράλληλα ενημερώνουμε: 

 για τη σωστή χρήση των προϊόντων και σε περίπτωση που χρειάζεται, επι- 
σκεπτόμαστε τον ασθενή στον χώρο που φιλοξενείται για να δείξουμε από 

D
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Ãíùñéìßá ìå ôçí Cana

κοντά τον τρόπο χρήσης ή χορήγησης του προϊόντος.
για τη διαδικασία που απαιτείται για την αποζημίωση από τον εκάστοτε ασφα-
λιστικό φορέα. Όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τη δια-
δικασία αυτή, το αναλαμβάνει η υπηρεσία μας. 

Η επαφή μας με τον ασθενή συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
του ώστε να έχουμε εικόνα της πορείας του και να επιλύουμε τυχόν προβλή-
ματα που προκύπτουν. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, απαραίτητη είναι  η παρακολούθη-
ση του ισχύοντος κάθε φορά νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τις παθήσεις 
που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, τα προϊόντα που αποζημι-
ώνονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση.  Η γνώση 
αυτή μεταφέρεται από εμάς τόσο στους ιατρικούς επισκέπτες, όσο και στους 
επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς κτλ).

Σε μια εποχή που οι ασφαλισμένοι καθημερινά χάνουν κεκτημένες παροχές στον 
τομέα της υγείας, η Cana με συνέπεια στο ανθρώπινο προφίλ που έχει κτίσει 
εδώ και 85 χρόνια, επιλέγει να επενδύσει στη νοσηλεία των ασθενών κατ’ οίκον.  
Όραμά μας είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε να αναβαθμίζονται καθημερινά 
με μόνο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Η υπηρεσία απαρτίζεται από τον Χριστοφόρου Στέλιο, Home Care Manager 
και την Σαββάκη Ευφροσύνη, Yπεύθυνη Eπιστημονικής Eνημέρωσης κατ’ οί-
κον νοσηλείας.

D

∆. MKT. & ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Τομέας PHARMA

Ν. Σπυρόπουλος (1+51)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. Τσιρίδου

ACCOUNT Mng.
E. Βουκάκη

ACCOUNT Mng.
Α. Τόμπρου

ACCOUNT Mng.
Θ. Μαραγκουδάκης

Ιατροτεχνολογικά / 
Αντισηψία

Φαρμακευτικά προϊόντα Επιθέματα

Υπ. Επιστ. Ενημ.
Φ. Σαββάκη

Υπ. Επιστ. Ενημ.
Κ. Αλίκαϊ
Σ. Καλλίνης
Σ. Μακαρώνης
Μ. Μπαρμπούνη
Α. Τζιρίνη
Θ.Σαλτίδης
Γ.Φιολιτάκης

Υπ. Επιστ. Ενημ.

∆. Γερομόσχος
Γ. Βώρρος
Σ. ∆αλκίτση
Γ. Θεοφίλου
Ε. Μακρίδη
Β. Μποτέτσιος
Ι. Ρούση
Α. Σωρού
Γ. Τριανταφύλλου
Τ. Αγγελόπουλος
Ε. Άγγου

Π. Αθανασάκος
Α. Ιτσιος
Β. Κιλίκογλου
Α. Καραμίχος
Ε. Κουτσούκης
Α. Κτιστάκης
Θ. Κωστής
Σ. Μπακοπούλου
Κ. Ραπτοπούλοu
Ι. Χιονίδης
Γ. Νεγρεπόντης

Υπ. Επιστ. Ενημ.
Β. Πετροπούλου
Α. Ρέντζου
Π. Αναστασίου
Κ. ∆ιαμαντόπουλος
Σ. Μόσχος
Α. Καλαϊτζίδης

ACCOUNT Mng.
Ρ. Σαλατέλη

AREA Mng.
Γ. Πατός

Εντερική
∆ιατροφή

Υπ. Επιστ. Ενημ.
Β. Αζαριάδης
Κ. Αθανασοπούλου
Κ. ∆ήμου
Β. Μαυρομάτης
Π. Μαραγκόζης
Σ. Καρκαλούσου
Κ. Μήτρου
Χ. Λιάτση

Home Care 
Mng.

Σ. Χριστοφόρου

Κατ’ οίκον 
Νοσηλεία
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Ôá ðñïúüíôá ìáò

H Janssen ανήκει στον όμιλο εταιριών 
της Johnson & Johnson, την πληρέστε-
ρη εταιρία φροντίδας υγείας στον κόσμο. 
∆ιεθνώς ανήκει στις 10 καλύτερες φαρ-
μακευτικές εταιρίες σε πωλήσεις, απα-
σχολεί 40.000 εργαζόμενους στις πέντε 
ηπείρους και επενδύει περίπου 4,5$ δις 
στην έρευνα και ανάπτυξη ετησίως.

Η Janssen στην Ευρώπη, Μέση Ανατο-
λή και Αφρική: 

 ∆ραστηριοποιείται σε περισσότερες    
από 100 χώρες
 ∆ιαθέτει τοπικά γραφεία σε περισσό-
τερες από 30 χώρες
Απασχολεί περισσότερους από 14.000 
εργαζόμενους
Επενδύει 1,5€ δις στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη ετησίως

Έχει 8 κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και 
10 εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων 
και εμβολίων για παγκόσμια διανομή.

Η νέα συνεργασία της Cana αφορά ένα 
εξαιρετικά σημαντικό φάρμακο για την 
ανακούφιση από τον χρόνιο και ανθεκτι-
κό πόνο, το Durogesic.

F

F

F

F

CANA & JANSSEN
ÍÝá óõíåñãáóßá 
ìå ìÝëëïí...
Θεμιστοκλής Μαραγκουδάκης / Account Manager-Sales
Φαρμακευτικά Προϊόντα / Τομέας Pharma

Χρόνιος & Ανθεκτικός πόνος
Ο οξύς πόνος είναι η αίσθηση που ενερ-
γοποιείται από το νευρικό σύστημα όταν 
στον οργανισμό συμβεί ένας τραυμα-
τισμός ή βλάβη ή κάποια νόσος, που 
χρησιμεύει ως προειδοποίηση για την 
έγκαιρη απομάκρυνση από τον βλαπτι-
κό παράγοντα και τη διερεύνηση της 
αιτίας του πόνου.

Επομένως ο οξύς πόνος είναι χρήσι-
μος γιατί αποτελεί το συναγερμό προ-
στασίας του οργανισμού. Όταν όμως 
η σειρήνα του συναγερμού συνεχίζει 
να ηχεί, παύει να είναι χρήσιμη, γίνεται 
πλέον ενοχλητική και πρέπει να στα-
ματήσει.

Ο χρόνιος πόνος λοιπόν είναι συνε-
χής για εβδομάδες, μήνες, χρόνια και 
επιμένει πέρα από την πάροδο ικανού 
χρονικού διαστήματος, που χρειάζε-
ται για την επούλωση μιας βλάβης ή 
/ και τη θεραπεία μιας νόσου. Αποτε-
λεί πλέον ο ίδιος νόσο, που χρειάζεται 
θεραπεία είτε αιτιολογική, διερευνώ-
ντας την αιτία και εφαρμόζοντας κα-
τευθυνόμενη θεραπεία, είτε συμπτω-

ματική όταν δεν αναγνωρίζεται, παρά 
τον έλεγχο, σαφής αιτία.

Συχνές καταστάσεις χρόνιου πόνου εί-
ναι η κεφαλαλγία, η οσφυαλγία, η αρ-
θραλγία, ο νευροπαθητικός πόνος και 
ο καρκινικός πόνος.

Προϊόν
Το Durogesic είναι διαδερμικό έμπλα-
στρο, ανήκει στα μακράς διάρκειας 
δράσης οπιοειδή αναλγητικά φάρμακα 
και ενδείκνυται στη θεραπεία του χρό-
νιου και ανθεκτικού πόνου (ειδικά στον 
καρκινικό πόνο) για τον οποίο απαιτεί-
ται συνεχής χορήγηση οπιοειδών για 
εκτεταμένο χρονικό διάστημα, εφόσον 
όλα τα άλλα μη οπιούχα αναλγητικά 
δεν είχαν αποτέλεσμα. 

Συνοπτικά, αυτή η νέα συνεργασία με 
την εταιρία Janssen, δίνει τη δυνα-
τότητα στην Cana να πορευτεί στην 
αγορά του φαρμάκου, μία δύσκολη 
περίοδο για το χώρο μαζί με μια ηγέ-
τιδα εταιρία, δημιουργώντας αισιοδο-
ξία για το παρόν και υπόσχεση για το 
μέλλον.

H Cana συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων συνεργασιών με ηγετικές 
εταιρίες του χώρου, ξεκίνησε μια νέα συνεργασία την άνοιξη του 2013, με την εται-
ρία Janssen. 
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να μεγαλώσει. Εν συνεχεία, και όταν η 
ουλή παίρνει την τελική της μορφή, μπο-
ρούμε να επέμβουμε εάν χρειάζεται με 
χειρουργικό τρόπο (για τις εξωφυτικές, 
σκληρές ουλές), με ενδοβλαβική έγχυση 
βραδείας αποδεσμεύσεως κορτιζόνης (η 
οποία συντελεί στην ατροφία της ουλής) 
και με χρήση laser μέσω της δερμαπο-
ξέσεως. Ο συνδυασμός διαφόρων μεθό-
δων αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

Η εμφάνιση των ουλών είναι απρόβλε-
πτη, όπως και η εξέλιξή τους. Η πρόληψη 
αλλά και η αντιμετώπιση από τα πρώτα 
στάδια επούλωσης του τραύματος (προ-
στασία, κάλυψη, πίεση) μπορεί να βελτιώ-
σει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. 

Ðñïóôáóßá 
ôùí ïõëþí 
ôï êáëïêáßñé
Στέλλα ∆ραπανιώτη / Ιατρός

Οι ουλές είναι τα ορατά σημάδια στο δέρ-
μα μετά από ένα τραυματισμό, μία χει-
ρουργική επέμβαση ή ένα έγκαυμα. Με-
τά τον τραυματισμό, ο οργανισμός ενερ-
γοποιεί μία σειρά μηχανισμών με σκοπό 
να προφυλάξει τη δομική και λειτουργι-
κή του ακεραιότητα. Άλλοτε οι μηχανι-
σμοί αυτοί οδηγούν σε μία επιτυχημένη 
επούλωση και άλλοτε δημιουργείται μία 
δύσμορφη ουλή. Οι λόγοι που οδηγούν 
στη δημιουργία μίας δύσμορφης ουλής 
δεν είναι γνωστοί, αλλά οι ασθενείς με 
σκουρόχρωμο ή πολύ λευκό δέρμα και 
οι συγγενείς ασθενών με ουλές, έχουν 
μεγαλύτερη προδιάθεση για δημιουρ-
γία ουλών. Επιπροσθέτως, τα αυτιά, ο 
λαιμός, το στέρνο και το ανώτερο τμή-
μα της ράχης, είναι περιοχές με μεγα-
λύτερη συχνότητα εμφάνισης δύσμορ-
φης ουλής.

Μπορούμε να διακρίνουμε τους εξής τύ-
πους: (1) οι υπερτροφικές ουλές, οι οποί-
ες περιορίζονται στο σημείο του τραυμα-
τισμού, εμφανίζονται σύντομα μετά από 
αυτόν και αρκετά συχνά υποστρέφουν με 
το χρόνο (2) τα χηλοειδή, τα οποία επε-
κτείνονται πέραν του αρχικού τραυματι-
σμού, σε υγιή ιστό και (3) οι ρικνωτικές 
ουλές, οι οποίες επηρεάζουν τη φυσιο-
λογική λειτουργία του δέρματος και των 
υποκείμενων μυών και τενόντων.
Η προστασία των ουλών είναι εξαιρετι-

κά σημαντική για την εξέλιξή τους. Όσον 
αφορά την έκθεσή τους στον ήλιο, οι νε-
ώτερες ουλές (λιγότερο από 6 μηνών, 
χρώματος ερυθρού ή ροζ) είναι επιρ-
ρεπείς σε μία υπέρχρωση η οποία μπο-
ρεί να μείνει μόνιμα, ενώ οι παλαιότερες 
ουλές (περισσότερο από 6 μήνες, που 
έχουν πάρει το χρώμα του γύρω δέρμα-
τος) κινδυνεύουν περισσότερο από κά-
ποιο ηλιακό έγκαυμα. Γίνεται αντιληπτό 
λοιπόν πως οι ουλές πρέπει επιμελώς 
να προστατεύονται από τον ήλιο. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες η χρήση αντιηλια-
κής προστασίας είναι υποχρεωτική. Κα-
λό είναι να χρησιμοποιούνται αντιηλιακές 
κρέμες με προστασία έναντι των UVA και 
UVB, οι οποίες πρέπει να ανανεώνονται 
μετά από το μπάνιο, τα σπορ και γενικά 
τουλάχιστον κάθε δύο ώρες.

∆εν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πώς 
θα εξελιχθεί μία ουλή, είμαστε όμως σε 
θέση να τη βελτιώσουμε σε όλα της τα 
στάδια. Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδη-
γίες για την αντιμετώπιση των ουλών οι 
οποίες δημοσιεύθηκαν το 2002, ανέδει-
ξαν τον πρωταρχικό ρόλο της χρήσης σι-
λικόνης για τις υπερτροφικές ουλές και 
τα  χηλοειδή. Αρχικά, με τη χρήση επιθε-
μάτων (υγρή σιλικόνη, πλάκες πολυουρε-
θάνης) τα οποία διατηρούν την ενυδάτω-
ση και δημιουργούν μία συνεχή μηχανική 
πίεση, η οποία δεν επιτρέπει στην ουλή 

Ç ãéáôñüò óõìâïõëåýåé

Οι ουλές αποτελούν για τους ανθρώπους πηγή αμηχανίας και μειώνουν δραστικά 
την αυτοπεποίθησή τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει μεγάλη ανάγκη για λύσεις που 
θα μπορούν να τις βελτιώσουν.

11

Τα προϊόντα της Cana για τις ουλές:
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Áò ãíùñßóïõìå 
ôï KLERAT

Τώρα που το καλοκαίρι μάς έχει χτυπήσει την πόρτα για τα καλά, πολλοί από εμάς 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα τρωκτικά, ως ανεπιθύμητους επισκέπτες των εξο-
χικών μας σπιτιών. Η Cana με τη σειρά προϊόντων Klerat, μας δίνει τη λύση!

Το Klerat είναι ένα αντιπηκτικό τρω-
κτικοκτόνο, που περιέχει το δραστικό 
συστατικό Brodifacoum σε αναλογία 
0,005%.  Η ανθεκτικότητα των τρωκτι-
κών στα αντιπηκτικά φάρμακα, είναι ένα 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε εδώ και 
αρκετά χρόνια και αφορά διάφορα είδη 
τρωκτικών.  Το Brodifacoum σε σειρά 
πειραμάτων εδώ και δεκατρία χρόνια, 
απεδείχθη ότι παραμένει το ίδιο απο-
τελεσματικό, όσο ήταν την εποχή που 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη δι-
εθνή αγορά.  

Το Klerat διατίθεται σε μορφή κέρινων 
κύβων (wax blocks) και σύμπηκτων 
αλέσματος δημητριακών - γαριδάκια 
(pellets).  Και οι δύο μορφές έχουν πα-

ρασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, που να 
δίνουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης 
του προβλήματος των τρωκτικών κάτω 
από διάφορες συνθήκες και είναι εξα-
σφαλισμένη στον μέγιστο βαθμό η ελ-
κυστικότητά τους για τα τρωκτικά. Ιδι-
αίτερα οι κέρινοι κύβοι του Klerat είναι 
εξαιρετικά χρήσιμοι, γιατί με την οπή 
που έχουν στο κέντρο τους είναι κα-
τάλληλοι για να καρφωθούν ή να κρε-
μαστούν από περβάζια, στέγες και δέ-
ντρα.
 
Η επιλογή του Klerat εκτός των άρι-
στων αποτελεσμάτων που προσφέρει, 
έχει και το πλεονέκτημα του χαμηλού 
κόστους χρήσης.  Σε σύγκριση με τα 
πρώτης γενιάς αντιπηκτικά σκευάσμα-

τα, το Klerat απαιτεί σημαντικά μικρό-
τερη ποσότητα δολώματος, ανά θέση 
δόλωσης.  Επιπλέον, οι δολώσεις γίνο-
νται σε αραιότερα χρονικά διαστήμα-
τα.  Κατά συνέπεια λοιπόν, σε σύγκριση 
με άλλα αντιπηκτικά σκευάσματα που 
κυκλοφορούν, το τελικό κόστος χρή-
σης του Klerat είναι σημαντικά χαμη-
λότερο.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνου-
με, ότι όπως και τα άλλα τρωκτικοκτό-
να, τα δολώματα του Klerat πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με προσοχή. Καλό 
είναι να τοποθετούμε το φάρμακο σε 
ειδικά κουτιά δόλωσης ή σε άλλα ση-
μεία που είναι αδύνατον να φαγωθεί 
από άλλα ζώα.  

Ôá ðñïúüíôá ìáò

12

Βύρων Καραγιαννόπουλος / Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας
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Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

Τις δύο Κυριακές 2/6/2013 και 9/6/2013 γιορτάσαμε στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με παιδιά συνεργατών μας, 
τα 85 χρόνια της Cana που σημαίνει αντίστοιχα  62 χρόνια 
παρουσίας των βρεφικών γαλάτων μας Guigoz και Nativa 
στην Ελλάδα.

Με πολύ χρώμα, κέφι, αυθορμητισμό και δημιουργικότητα,  
οι συνάδελφοι του Τομέα Φροντίδας Υγείας και τα παιδιά 
ζωγραφίσαμε σε μπλουζάκια με το λογότυπο της Cana,  κά-
ναμε κολάζ με τη χάρτινη συσκευασία του Guigoz και φυ-
τέψαμε βασιλικούς στα αλουμινένια κουτάκια του Nativa.  
Φτιάξαμε επίσης με τα χεράκια μας, μυρωδάτα σαπουνά-
κια  Nativa και Guigoz και χορέψαμε με την Ανίτα τη Γρανί-
τα και τον Πίκο Απίκο.

Τέσσερις ώρες δημιουργικής απασχόλησης ήταν αρκετές 
για να νιώσουμε κι εμείς παιδιά – αποχωριστήκαμε με την 
υπόσχεση να ξανασυναντηθούμε και με μια ευχή: τα προϊ-
όντα μας να είναι πάντα αφορμή για γιορτή! 

Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

62 ÷ñüíéá Guigoz 
& Nativa óôçí ÅëëÜäá…
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Åêäçëþóåéò - ÓõíÝäñéá

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
στην χώρα μας  το 1ο Συνέδριο Κλινι-
κής ∆ιατροφής με την  υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής ∆ιατρο-
φής και Μεταβολισμού (ESPEN).
Eιδικοί στην Κλινική ∆ιατροφή από όλη 
την Ευρώπη, παρουσίασαν τα πιο πρό-
σφατα ευρήματά τους στον τομέα της 
εξειδίκευσής τους.  Το Συνέδριο έλαβε 
χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο 
Grand Hotel, από τις 12 έως τις 14 Απρι-
λίου 2013. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθη-
καν 2 σεμινάρια  στα πλαίσια των κύκλων 
μαθημάτων του οργανισμού ESPEN, 
και το 9ο Φροντιστήριο Κλινικής ∆ιατρο-
φής υπό την αιγίδα του Adriatic Club of 
Clinical Nutrition (ACCN), επιτρέποντας 
στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου να 
ερευνήσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους 
στον τομέα της Κλινικής ∆ιατροφής και 
Μεταβολισμού. 

Το πιο σημαντικό μέρος όμως του συνε-
δρίου ήταν αναμφίβολα  η πρώτη ημέ-
ρα,  αφιερωμένη στην «Καταπολέμηση 
της δυσθρεψίας:  εντός και εκτός του 
νοσοκομείου». 
Σε μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στη 
σημασία της επίπτωσης της δυσθρεψίας  
τόσο στους νοσοκομειακούς ασθενείς 
όσο και στο γενικό πληθυσμό,  ομιλητές 
από την χώρα μας και  από το εξωτερικό, 
κατέθεσαν τις απόψεις τους, μαρτυρίες, 
μελέτες αλλά και σχέδια δράσης για τον 
περιορισμό της. 

12ï ÐáíåëëÞíéï 
ÓõíÝäñéï Éäéïðáèþí 
Öëåãìïíùäþí ÍïóçìÜôùí 
14-16 Éïõíßïõ 2013 
Büëïò - ÔïìÝáò Pharma

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 12ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμο-
νωδών Νοσημάτων του Εντέρου που δι-
εξήχθει στο Βόλο 14 - 16 Ιουνίου 2013, 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης ΙΦΝΕ.
Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από υψηλή 
συμμετοχή Γαστρεντερολόγων από όλη 
την Ελλάδα. Η θεματολογία αφορούσε 
την ολιστική αντιμετώπιση της Νόσου 
Crohn αλλά και της Ελκώδους Κολίτι-
δας. Μέρος των ομιλιών αφορούσε και 
στη σημασία της χρήσης Εντερικής ∆ι-
ατροφής, για την καλύτερη έκβαση των 
Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου.  
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Modulen 
από τον ιατρό κ.Τριανταφυλλίδη, ο οποί-
ος και το έχει χρησιμοποιήσει σε μελέτη 
ασθενών με νόσο Crohn  και έχει διαπι-
στώσει τη βελτίωση της κλινικής εικόνας 
αυτών των ασθενών. Οι ειδικοί αποδέ-
χθηκαν ότι η Εντερική ∆ιατροφή κερδίζει 
χρόνο με τον χρόνο όλο και πιο σημα-
ντική θέση στη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση των ΙΦΝΕ.
Η εταιρεία μας είχε παρουσία στο εν λό-
γω συνέδριο με τα προϊόντα Μοdulen, 
Schar και το διαγνωστικό τεστ δυσανε-
ξίας στη γλουτένη Biocard Celiac test. Οι 
γιατροί ενημερώθηκαν για τα τελευταία 
δεδομένα της χρήσης Modulen σε παι-
διά, καθώς επίσης δοκίμασαν και εκτίμη-
σαν τα γευστικά γλυκά και αλμυρά σνακς 
της γκάμας Schar. Παρόντες από την 
εταιρεία μας οι τοπικοί συνάδελφοι, Θε-
οφίλου Γιώργος, Κουτσούκης Λευτέρης 
και Μήτρου Κική.

1ï ÓõíÝäñéï ÊëéíéêÞò ÄéáôñïöÞò
9ï ÖñïíôéóôÞñéï ÊëéíéêÞò ÄéáôñïöÞò 
ôïõ ÁCCN
12-14 Aðñéëßïõ 2013
Grand Hotel Palace - Èåóóáëïíßêç

Η δυσθρεψία είναι  ένα σοβαρό 
πρόβλημα Υγείας, η επίπτωση 
του οποίου κοστίζει στις κυβερνή-
σεις της ΕΕ περισσότερα από 100 
δις ευρώ ετησίως. Ένας στους 4 
ασθενείς που εισάγεται στο νο-
σοκομείο είναι σε κίνδυνο εμφά-
νισης δυσθρεψίας, περισσότερο 
από 20% των ασθενών στο σπί-
τι είναι σε δυσθρεψία και 30% εί-

ναι σε κίνδυνο να εμφανίσουν δυ-
σθρεψία. Το διαχειριστικό κόστος για τις 
υπηρεσίες υγείας που αφορά ασθενείς 
που είναι σε δυσθρεψία είναι διπλάσιο 
σε σχέση με τους ασθενείς που σιτίζο-
νται επαρκώς.

Πρόσφατα, οι εκπρόσωποι στην ΕΕ από 
τα Υπουργεία Υγείας μαζί με ομάδες επι-
στημόνων από το χώρο της Υγείας έκα-
ναν το πρώτο βήμα προς την αλλαγή της 
αντίληψης και των πολιτικών. Αναγνώρι-
σαν  ότι η δυσθρεψία είναι ένα φλέγον 
ζήτημα ∆ημόσιας Υγείας και προχώρη-
σαν με κατάλληλες δράσεις συμπερι-
λαμβανομένων εθνικών σχεδίων για την 
διατροφή, περιεκτικές οδηγίες και εκπαί-
δευση για τη βέλτιστη διατροφική φρο-
ντίδα, καμπάνιες για αύξηση της ενημέ-
ρωσης του κοινού καθώς και περαιτέρω 
έρευνα για τις αιτίες και την αύξηση της 
επίπτωσής της. 

Το ευχάριστο είναι ότι η  Ελλάδα έχει γί-
νει μέλος μιας μειονότητας χωρών με-
λών της ΕΕ που αποζητούν να αντιμετω-
πίσουν την δυσθρεψία αποτελεσματικά. 
Οι δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή 
όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, περι-
λαμβάνουν τη θεσμοθέτηση της Ομάδας 
∆ιατροφικής Υποστήριξης, την καθιέρω-
ση της ανίχνευσης διατροφικού κινδύ-
νου ως εξέταση ρουτίνας κατά την ει-
σαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο 
και την ένταξη του μαθήματος Κλινικής 
∆ιατροφής στις ιατρικές σπουδές στη 
χώρα μας.
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Ονοματεπώνυμο / Θέση

∆ιαμαντόπουλος Κωνσταντίνος

Ιατρικός Επισκέπτης 

Τμήμα Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων 

& Αναλωσίμων-Αντισηψίας

Μπιτήρνας Αχιλλέας

Ιατρικός Επισκέπτης

Τμήμα Φροντίδας Υγείας

Ερώτηση
Απάντηση

Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αυτοκίνητο γιατί η δουλειά μού το επιβάλλει.

Αυτοκίνητο 

(γιατί περπατάμε πολύ στη δουλειά) 

Αγαπημένος προορισμός

Πελοπόννησος! Έχει καταπληκτικές ακρογιαλιές 

και συνδυάζει την κοσμοπολίτικη διάθεση με 

την χαλαρή ατμόσφαιρα στις καλοκαιρινές μου 

διακοπές.

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας 

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι

Ασχολούμαι από παιδί με την χειροσφαίριση-

Handball. Το 7 στην φανέλα μου είναι το αγαπημένο 

μου νούμερο. Τριάντα χρόνια στα γήπεδα!

Σκι, ποδόσφαιρο και το καλοκαίρι 

ρακέτες στην παραλία

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 

φτιάχνω…

Κοτόπουλο στο φούρνο με μέλι και χυμό 

πορτοκαλιού, η σπεσιαλιτέ μου!

Μακαρόνια με κιμά, πίτσα, ομελέτα, 

πατάτες με λουκάνικα

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι Ήτανε μια φορά - Νίκος Ξυλούρης

∆ε σου κάνω τον άγιο, ο ύμνος 

και διάφορα συνθήματα της ΑΕΛ

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα

Αγαπημένο μου βιβλίο που μεταφέρθηκε και στην 

μεγάλη οθόνη το 2012 είναι το «Κυνηγοί Κεφαλών» 

- Jo Nesbo. 

Σαν βιβλίο το «Μεγάλες Προσδοκίες» 

ενώ από ταινίες η τριλογία «Godfather»

Αν για μία μέρα μπορούσα να έχω μία 

άλλη θέση στην εταιρεία, αυτή θα 

ήταν...

Μια διευθυντική θέση θα μου έδινε κίνητρα!  

∆εν ξέρω...  Αγαπάω αυτό που κάνω, 

ίσως μια θέση που να μου δίνει τη 

δυνατότητα να ταξιδεύω συνέχεια και 

εκτός Ελλάδος

Το αγαπημένο μου προϊόν της Cana 

είναι

Invos-εγκεφαλικό οξύμετρο 
Nativa 1,2,3

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει Το μέλλον θα είναι καλύτερο αύριο!
No pain no gain 

(τα αγαθά κόποις κτώνται )

Μου αρέσει…
Τα σπορ, τα ταξίδια και ο Παναθηναϊκός!

Όταν έχω δίκιο και αναγνωρίζεται

από τους υπόλοιπους

∆εν μου αρέσει…
Οι μπάμιες..

Να χάνω (με τίποτα όμως!)

Θα ευχόμουν....
Να γυρίσει μια ελπιδοφόρα σελίδα για την Ελλάδα!

Να έχουμε όλοι την υγεία μας 

και να πάνε όλα καλά

Σύντομο ιστορικό στην Cana Στην Cana εργάζομαι από τον Ιανουάριο του 

2012 ως Ιατρικός Επισκέπτης στο Τμήμα 

Ιατροτεχνολογικών Μηχανημάτων & Αναλωσίμων-

Αντισηψίας με περιοχή ευθύνης τη ∆υτική Ελλάδα 

και έδρα την Πάτρα.

Ξεκίνησα να εργάζομαι στην εταιρία 

τον Οκτώβρη του ‘10 σαν Ιατρικός 

Επισκέπτης - Πωλητής στην 

περιοχή της Θεσσαλίας. Από τότε 

μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι 

και ελπίζω να μην αλλάξει 

και στο μέλλον.

ÃåííÞóåéò

Q&As
Ρωτάμε & Απαντάμε, για να 

γνωριστούμε μεταξύ μας...

Ένα αγοράκι της κας Φράγκου Νικολέττας1.

1
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SEVEN SEAS 

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

hr@cana.gr 

Τεύχος 6ο, Ιούλιος 2013
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.

*

Με κάθε αγορά προϊόντος BION 3 ή BION 3 50+ 
δώρο το προϊόν MULTIBIONTA BOOST 
ή κάψουλες μουρουνέλαιου

Ìõóôéêü áéþíùí...

Προσφορές 

Τμήματος 

Φροντίδας 

Υγείας
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