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Editorial

Έτοιμοι για κάθε νέα μάχη
Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Σπαρτιάτικος Στρατός ήταν η πιο τρομερή πολεμική μηχανή του αρχαίου κόσμου 
και τις περισσότερες φορές η φήμη του κέρδιζε τη μάχη γι’ αυτόν, καθώς οι αντίπαλοι 
διαλύονταν και οπισθοχωρούσαν πριν καν έρθουν σε επαφή με τις φάλαγγές του.  
Με την απίστευτη πειθαρχία και εκπαίδευσή τους οι Σπαρτιάτες κατάφερναν να 
καλύπτουν το μεγαλύτερο και βασικότερο ελάττωμά τους, την μικρή αριθμητική τους 
σύσταση. Πριν από κάθε μάχη οι οπλίτες καλλωπίζονταν για να δείξουν τη δύναμή 
τους, αλλά και τον σεβασμό τους στους θεούς και τους οικείους. 

Το παράδειγμα των Σπαρτιατών μάς βοηθά να καταλάβουμε πως η εικόνα παίζει 
καταλυτικό ρόλο για την πορεία και εξέλιξή μας. Στις νέες μάχες που πρόκειται να 
δοθούν αποφασίσαμε να βηματίσουμε ανανεωμένοι, τηρώντας τη δέσμευσή μας για 
συνεχή βελτίωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες αλλαγές, με την ανακαίνιση 
της κύριας εισόδου. Θα ακολουθήσουν επιπλέον δομικές αλλαγές, οι οποίες θα 
μεταμορφώνουν σταδιακά το εργασιακό μας περιβάλλον, ώστε σε βάθος χρόνου να 
μπορούμε να μιλάμε για πλήρη αναμόρφωση των γραφείων μας.

Επιπλέον, από το φετινό φθινόπωρο επενδύουμε στην ανάπτυξη της εταιρικής μας 
ταυτότητας και δημιουργούμε νέες προδιαγραφές και πρότυπα χρήσης, για να υπάρχει 
ομοιομορφία σε όλα τα υλικά που ετοιμάζουμε (έντυπα, εταιρικές καταχωρίσεις, 
κατάλογοι κτλ.). Στόχος μας είναι να ισχυροποιηθεί το brand της Cana και η νέα μας 
εικόνα να αναγνωρίζεται αμέσως, τόσο από τους συνεργάτες μας, όσο και από τους  
καταναλωτές. 

Παράλληλα, ξεκίνησε μια νέα εποχή για κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. 
Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο coaching και διοργανώνονται πλέον και οι 
ομάδες συμβουλευτικής «ευ ζην», προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που 
αφορούν την προσωπική μας υγεία και ευεξία. 

Χτίζουμε τις δομές και εφοδιαζόμαστε με χρήσιμα όπλα, τα οποία θα μας βοηθήσουν 
να στηρίξουμε τα μελλοντικά μας σχέδια. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια μάς έχει 
διδάξει πως επιβιώνει αυτός που έχει μάθει να εξελίσσεται. 

Σας εύχομαι ολόψυχα Καλή Χρονιά και να περάσετε ξεκούραστες γιορτές. 

Editorial
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CanaΝέο;

Η Εταιρία Cana

Ανθρωπίνως Επιχειρείν» - Καθημερινή (Οκτώβριος 2015)
Κώστας Κανάρογλου - Συνέντευξη

To «υπεύθυνο επιχειρείν» αποτελεί παράδοση  
για τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια CANA

•	Στήριξη ασθενών
Υλοποιούμε πρόγραμμα δωρεάν χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς που αδυ-
νατούν να καλύψουν το κόστος. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε δεσμευτεί για την διε-
νέργεια 5 επεμβάσεων ετησίως, παρέχοντας δωρεάν τον εξοπλισμό.

•	Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πρόληψη
Διοργανώνουμε δράσεις υπέρ της πρόληψης διαφόρων ασθενειών, με στόχο την ευ-
αισθητοποίηση και την φροντίδα των συνανθρώπων μας. Πρόσφατα, συνεργαστή-
καμε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος Πρόληψης Σακχαρώδη Διαβήτη, παρέχοντας τον εξοπλισμό για τη διεξαγωγή 
δωρεάν εξετάσεων στο Γενικό Πληθυσμό.  Η ενέργεια αυτή περιελάμβανε 60 Δήμους 
σε όλη την επικράτεια και εξετάστηκαν 100.000 πολίτες.

Υπάρχουν κάποιες ενέργειες που έχετε σχεδιάσει να εφαρμόσετε στο άμεσο 
μέλλον;
Κύριο μέλημά μας, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, αποτελεί να σταθούμε στο 
πλευρό όλων των συνανθρώπων μας, που λόγω της οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης που πλήττει τη χώρα, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με νέες, πιο δυσμενείς συν-
θήκες διαβίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, εγκαινιάσαμε πρόσφατα τη συνεργασία μας 
με το «Μπορούμε». Το «Μπορούμε» είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που 
συνεργάζεται με περισσότερες από 1200 οργανώσεις-αποδέκτες, προκειμένου να 
συμβάλλει στη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης αναγκών, με τους βέλτιστους τρό-
πους. Ο χάρτης που έχει δημιουργήσει το «Μπορούμε», θα λειτουργήσει για εμάς 
ως μία ακόμη δίοδος προς την ουσιαστική υποστήριξη και βοήθεια όλων όσων 
έχουν ανάγκη.

Θεωρείτε πως η ΕΚΕ αποτελεί τελικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία 
σύγχρονη επιχείρηση;
Μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Η εφαρμογή 
προγραμμάτων ΕΚΕ θωρακίζει την εικόνα της επιχείρησης και ισχυροποιεί τους δε-
σμούς της εταιρείας με τους πελάτες, τους συνεργάτες, αλλά και με τους ίδιους τους 
εργαζόμενούς της.  Το «υπεύθυνο επιχειρείν» αποτελεί παράδοση για τα Φαρμακευ-
τικά Εργαστήρια CANA, καθώς είναι από τους κεντρικούς πυλώνες δραστηριότητάς 
μας.  Οι δράσεις που συνεισφέρουν στο κοινό καλό και παράσχουν ουσιαστική βο-
ήθεια, είναι για εμάς μονόδρομος.

«Η εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ, θωρακίζει την εικόνα της επιχεί-
ρησης και ισχυροποιεί τους δεσμούς της εταιρείας με τους πελάτες, 
τους συνεργάτες, αλλά και με τους ίδιους τους εργαζόμενούς της», 
τονίζει ο κ. Κώστας Κανάρογλου, Διευθύνοντας Σύμβουλος των 
Φαρμακευτικών Εργαστηρίων CANA, αναφερόμενος στη σημασία 
του «υπεύθυνου επιχειρείν».

Κώστας Κανάρογλου
Διευθύνοντας Σύμβουλος  
των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων CANA

Κύριε Κανάρογλου, ποιες οι δράσεις 
των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων 
CANA στον τομέα της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης;
Από την ίδρυσή τους τα Φαρμακευτικά 
Εργαστήρια CANA στήριζαν τις ευπα-
θείς ομάδες, έχοντας πάντα στο επίκε-
ντρο τον σεβασμό στον άνθρωπο. Το 
ευρύ φάσμα δραστηριότητας της εται-
ρείας, μας επιτρέπει να στηρίζουμε 
παράλληλα διαφορετικές κοινωνικές 
ομάδες, δράσεις και πρωτοβουλίες.  Οι 
δράσεις μας αφορούν κυρίως τέσσε-
ρεις τομείς:

•	Σύνδεση προϊόντων με κοινωφε-
λείς σκοπούς
Συνδέουμε τις πωλήσεις προϊόντων 
μας με την προώθηση κοινωφελών 
σκοπών. Η σειρά καλλυντικών EXELIA 
είναι σύμμαχος στην προσπάθεια 
για σωστή ενημέρωση, πρόληψη και 
έγκαιρη διάγνωση τριών παθήσεων 
που απειλούν την υγεία των γυναι-
κών.  Ευαισθητοποιεί τις γυναίκες ενώ, 
παράλληλα, ενισχύει με ένα ευρώ για 
κάθε προϊόν που πωλείται, τις αρμόδι-
ες ΜΚΟ.

•	Συνεργασία με ΜΚΟ
Συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 
70 ΜΚΟ, φορείς και συλλόγους σε όλη 
την Ελλάδα, για την κάλυψη των ανα-
γκών τους.
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Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 – Τα Φαρμακευτικά Εργα-
στήρια Cana στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και τα Κέ-
ντρα Πρόληψης (ΚΕΠ Υγείας) για το Πρόγραμμα: «Πρό-
ληψη Σακχαρώδη Διαβήτη με Δωρεάν Εξετάσεις 
στο Γενικό Πληθυσμό» χορήγησαν δωρεάν τον πλήρη 
εξοπλισμό (μηχανήματα μέτρησης και αναλώσιμο υλικό) 
για την πραγματοποίηση συνολικά 100.000 μετρήσεων 
σακχάρου. Παράλληλα, τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Cana ανέλαβαν τη δημιουργία του σχετικού ενημερωτι-
κού υλικού.

Στόχος του Προγράμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και διήρκησε δέκα 
ημέρες, είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της 
νόσου μέσω της μέτρησης του γενικού πληθυσμού, κα-
θώς ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μείζον πρόβλημα 
υγείας στο δυτικό κόσμο. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 60 δήμοι και 
συγκεκριμένα οι δήμοι: Αγίας Βαρβάρας, Αγίας Πα-
ρασκευής, Αιγάλεω, Αγρινίου, Αλίμου, Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού, Αγίου Δημητρίου, Αλεξανδρούπολης, 

Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια Cana 
χορήγησαν τον εξοπλισμό για 100.000 

δωρεάν μετρήσεις σακχάρου 

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 

Αμαρουσίου, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αμφίκλειας-Ελά-
τειας, Ανατολικής Μάνης, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Βόλου, 
Γαλατσίου, Γλυφάδας, Γρεβενών, Δέλτα, Δυτικής Μάνης, 
Δωρίδας, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, Θερμαϊκού, Θήβας, 
Ιεράπετρας, Ιλίου, Ι.Π. Μεσολογγίου, Καβάλας, Καλλιθέ-
ας, Κεφαλονιάς, Κιλελέρ, Κοζάνης, Κορυδαλλού, Λαγκα-
δά, Λαυρεωτικής, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μακρακώμης, 
Μαραθώνα, Μεταμόρφωσης, Μήλου, Μονεμβασιάς, Νέ-
στου, Ξάνθης, Παλαιού Φαλήρου, Παλλήνης, Παπάγου-
Χολαργού, Πέλλας, Πεντέλης, Περιστερίου, Πρεσπών, 
Πυλαίας-Χορτιάτη, Ρόδου, Σπάρτης, Σπάτων-Αρτέμιδος, 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Φυλής, 
Χαλανδρίου, Χερσονήσου, Χίου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Φαρμακευτικών Ερ-
γαστηρίων Cana, Κώστας Κανάρογλου δήλωσε: «Από 
την ίδρυσή τους τα Φαρμακευτικά Εργαστήρια Cana 
έχουν θέσει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους τη 
στήριξη των ευπαθών ομάδων. Η συνεργασία μας με το 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η δω-
ρεάν παροχή του εξοπλισμού για την πραγματοποίηση 
100.000 μετρήσεων σακχάρου αποδεικνύει τη δέσμευσή 
μας και την προσήλωσή μας στο στόχο αυτό».  

Αποστολή προϊόντων στη ΜΕΤΑδραση 
Αποστολή προϊόντων και αγαθών της εταιρείας που συνέλεξαν οι 
εργαζόμενοι για αποστολή στα νησιά Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω και 
στην Ειδομένη (Κιλκίς) για κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ) 2015
Η Cana, σε πείσμα των καιρών, συνέχισε να προσφέρει 
και να υποστηρίζει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 
κατά τη διάρκεια του 2015.

  

 D Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Γαλατσίου
 D 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας
 D Μαιευτική Κλινική Νοσοκομείου Άρτας
 D Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
 D Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – ΚΑΠΗ Ν. Ηρακλείου
 D Θυγατέρες της Πηνελόπης 
 D Φροντίδα
 D Γιατροί του Κόσμου
 D Το χαμόγελο του παιδιού
 D Οι φίλοι του παιδιού
 D Σύλλογος Καρκινάκι
 D Για ένα χαμόγελο
 D Αθλητικός Σύλλογος Κορωνίδα

 D Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου  
 (οργανισμός κοινωνικής προστασίας  
 & αλληλεγγύης) 

 D Κέντρο Υγείας Μοιρών Ηρακλείου
 D Unesco Νομού Πειραιώς-Νήσων
 D Ιατρείο Κάσου
 D Κιβωτός Αγάπης
 D Άσυλο Ανιάτων Κυψέλης
 D ΚΕΕΛΠΝΟ  

 (κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων)
 D Ιατρική Σχολή Αρεταίειου Νοσοκομείου  

 – Εργαστήριο Ακτινολογίας: Μονάδα    
 Ανακουφιστικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» 

 D ΚΕΣΟ (κέντρο στήριξης οικογένειας) 

Ενέργειες ΕΚΕ
D Πρόγραμμα χειρουργικών επεμβάσεων σε άτομα που  
 αδυνατούν να καλύψουν το αντίστοιχο κόστος
D Αποστολή προϊόντων στη ΜΕΤΑδραση
D Προσφορά αντισηπτικών διαλυμάτων Hibitane   
 ΚΕΕΛΠΝΟ
D Αποστολή προϊόντων ΚΕΣΟ

Πρόγραμμα χειρουργικών επεμβάσεων σε άτομα 
που αδυνατούν να καλύψουν το αντίστοιχο κόστος
Τον Ιούλιο, ξεκίνησε ένα ακόμα πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης των Φαρμακευτικών Εργαστηρίων 
CANA, στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας με 
την αμερικανική εταιρεία Alphatec Spine. Πρόκειται για 
πρόγραμμα χειρουργικών επεμβάσεων σε άτομα που 
αδυνατούν να καλύψουν το αντίστοιχο κόστος.

Αναλυτικά, οι δράσεις μας προσανατολίστηκαν στους παρακάτω φιλανθρωπικούς 
συλλόγους – μη κερδοσκοπικά σωματεία:
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Race for the Cure - Τρέχουμε για καλό σκοπό!
Είμαστε υπερήφανοι που για άλλη 
μια χρονιά, βρεθήκαμε στο Ζάππειο 
Μέγαρο στις 27 Σεπτεμβρίου και 
τρέξαμε όλοι μαζί για καλό σκοπό, 
στο «Race for the Cure», τον αγώνα 
που διοργανώνει το Άλμα Ζωής. 

Η ομάδα της Cana, με 98 συμμετοχές 
έδωσε το παρών, για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά. 

Με αρχηγό ομάδας την Έλενα 
Ζέρβα συμμετείχαμε στον αγώνα, 

για να συμβάλουμε στο να 
ακουστεί πιο δυνατά το μήνυμα 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού.
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Εταιρική Πύλη Ενημέρωσης & Αξιολόγησης 
Εργαζομένων - ERM 
Τμήμα HR

Τον Δεκέμβριο καλωσορίσαμε την Εταιρική Πύλη 
Ενημέρωσης & Αξιολόγησης Εργαζομένων, ή αλλιώς 
ERM (Employee Relationship Management), ένα ενδοδί-
κτυο, με σκοπό να υλοποιήσει ηλεκτρονικά το σύστημα 
αξιολόγησης της Cana. Σαν υπηρεσία intranet, δίνει τη 
δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών 
μεταξύ των εργαζομένων. Συγκεντρώνει και εμφανίζει 
με απόλυτα ασφαλή τρόπο, πληροφορίες προσωπικές 
και εταιρικές, όπως τηλεφωνικό κατάλογο εργαζομέ-
νων, ημερολόγιο, χρήσιμα κείμενα, διαδικασίες εγκρί-
σεων κλπ. Οι πληροφορίες αντλούνται από τη βάση 

δεδομένων του Human Capital Management (HCM), που 
χρησιμοποιεί το τμήμα HR της εταιρείας.
Μέσω του ERM έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την 
απόδειξη πληρωμής μας ανά μήνα και να την εκτυπώ-
νουμε μόνο όταν είναι απαραίτητο.
Κλείνοντας, τονίζουμε, ότι με το συγκεκριμένο εύχρηστο 
και φιλικό περιβάλλον πλοήγησης, η εταιρική γνώση και 
πληροφορία θα βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση των 
εργαζομένων της Cana.
Ευχόμαστε καλή πλοήγηση, σωστή αξιολόγηση και συνε-
χή ενημέρωση!

Μετά από δύο περίπου χρόνια αναμονής, το υποδεχόμα-
στε και πάλι στην εταιρεία μας. Με νέα ταυτότητα, πιο 
δυνατό και πιο ευέλικτο!
Ο λόγος για το Maxepa Forte.
Το Maxepa Forte είναι φυσικό ιχθυέλαιο, συμπλήρω-
μα διατροφής, σε μορφή κάψουλας. Με υψηλότερη συ-
γκέντρωση σε Ω3 λιπαρά οξέα, φυσικά συμπυκνωμένο.
Χωρίς άσχημη οσμή και γεύση, υψηλής καθαρότητας και 
χωρίς συντηρητικά.
Με εύκολο δοσολογικό σχήμα, 1 κάψουλα την ημέρα, σε 
συσκευασία των 30 καψουλών. Τα Ω3 λιπαρά οξέα είναι 
χρήσιμα συστατικά για την υγεία μας.
Η ευεργετική δράση τους φαίνεται όχι μόνο στην καλή 
διατήρηση μιας υγειούς καρδιάς, αλλά και στην βελτίω-
ση πολλών φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου 
σώματος. Τα Ω3 λιπαρά οξέα ονομάζονται απαραίτητα 
γιατί δεν τα παράγει ο οργανισμός μας και γι’αυτό πρέ-
πει να τα λαμβάνουμε από τη διατροφή μας.
Το Maxepa Forte έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του 
οργανισμού μας σε αυτά τα πολύτιμα συστατικά με φυ-
σικό τρόπο.
Εντάξτε το στην καθημερινότητά σας!

Maxepa  Forte
MAXimum προστασία και όφελος....φυσικά!

MAXEPA FORTE
Καινούργιο και πιο....δυνατό!
Από την ομάδα των Φαρμακευτικών Προϊόντων
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Νέα σειρά βρεφικών 
γαλάτων S-26 GOLD 
της Wyeth Nutrition
100 χρόνια εμπειρία 
στη βρεφική διατροφή

Με ιδιαίτερη χαρά, τον Σεπτέμβριο του 2015, αναλάβα-
με τη διανομή και την προώθηση των βρεφικών γαλά-
των S-26 GOLD της Wyeth Nutrition, ως επέκταση της 
πολύχρονης συνεργασίας μας με τη Nestle SA. 
Με τη νέα αυτή σειρά προϊόντων, ενδυναμώνουμε τη 
θέση μας στην αγορά της βρεφικής διατροφής, στην 
οποία δραστηριοποιούμαστε από το 1936. Επιπλέον, η 
νέα αυτή συνεργασία μάς κάνει πολύ υπερήφανους, μια 
και τα βρεφικά γάλατα S-26 GOLD είναι αναγνωρισμένα 
από την παιδιατρική κοινότητα και τους φαρμακοποι-
ούς ως προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Η ιστορία του S-26 και της Wyeth Nutrition
Λίγο πριν την αλλαγή του 20ου αιώνα, οι γυναίκες οι 
οποίες δεν μπορούσαν να θηλάσουν δεν είχαν κά-
ποιο διατροφικά κατάλληλο υποκατάστατο του μη-
τρικού γάλακτος για τα μωρά τους. Ο Dr. Henry John 
Gerstenberger, ένας παιδίατρος, αναγνώρισε αυτή 
την ανάγκη και το 1915 ξεκίνησε η αναζήτηση για την 
ανάπτυξη μιας βρεφικής φόρμουλας, που θα μπορούσε 
να παρασκευασθεί εύκολα και να καλύπτει τις θρεπτικές 
ανάγκες των βρεφών. Αυτό αποτέλεσε την αρχή για την 
ίδρυση της Wyeth Nutrition.  Από τότε μέχρι και σήμερα 
η Wyeth Nutrition αναπτύσσει άριστης ποιότητας προϊ-
όντα διατροφής, επιστημονικά σχεδιασμένα, για να κα-
λύψει τις ανάγκες των βρεφών και των μικρών παιδιών, 
καθώς και τις έγκυες και θηλάζουσες μητέρες. 
100 περίπου χρόνια - Κληρονομιά Καινοτομίας στη 
Βρεφική Διατροφή
Ως πρωτοπόροι στην επιστήμη της βρεφικής διατροφής, 
αποστολή της Wyeth Nutrition ήταν και συνεχίζει να 
είναι, να παρέχει την καλύτερη διατροφική υποστήριξη 

Έλενα Ζέρβα
Product Manager / Tομέας Φροντίδας Υγείας

για μελλοντική υγεία, με κορυφαία αρχή την αναζήτηση 
των πιο επιστημονικά εξελιγμένων βρεφικών γαλάτων 
με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.  Για 
σχεδόν έναν αιώνα η Wyeth Nutrition παραμένει πιστή 
στην αρχική δέσμευση για έρευνα και ανάπτυξη. Μετά 
από 100 περίπου χρόνια, η κληρονομιά καινοτομίας 
συνοδεύει μέχρι σήμερα το όνομα Wyeth Nutrition.
Οδηγώντας τις Παγκόσμιες Εξελίξεις
Η Wyeth Nutrition εισήγαγε πρώτη βρεφικά γάλατα με 
κυρίαρχο τύπο πρωτεΐνης τον ορό γάλακτος φέρνοντας 
το S-26 κοντά στο μητρικό γάλα καθιερώνοντας ένα νέο 
πρότυπο στην τεχνητή διατροφή.  Αυτός ο τύπος γάλα-
κτος με κυρίαρχη την πρωτεΐνη ορού γάλακτος, θα είναι 
ο μόνος για περισσότερα από 20 χρόνια. 
Περισσότερη Βιταμίνη C
Η Wyeth Nutrition είναι η πρώτη που εμπλουτίζει επιτυ-
χώς το γάλα σκόνη με βιταμίνη C, γεγονός που διπλασι-
άζει την απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό.  
Η βελτίωση αυτή εξαλείφει την ανάγκη για συμπληρω-
ματική βιταμίνη C. 
Διαβεβαίωση Ποιότητας & Φρεσκάδας
Η Wyeth Nutrition εισήγαγε πρώτη την ημερομηνία 
λήξης για το γάλα σκόνη. 
Υγιές Ξεκίνημα
Η Wyeth Nutrition είναι ο πρώτος μεγάλος παρασκευα-
στής σε παγκόσμια βάση που προσέθεσε στα βρεφικά 
γάλατα S-26,  5 νουκλεοτίδια – συστατικά που υπάρχουν 
και στο μητρικό γάλα και βοηθούν την ωρίμανση του 
πεπτικού συστήματος.
Εμπλουτισμένο με Ωφέλιμα Λιπαρά Οξέα Μακράς 
Αλύσου ΑΑ & DHA
Η Wyeth Nutrition είναι η πρώτη που προσέθεσε στα 
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βρεφικά γάλατα S-26 κατάλληλα επίπεδα αραχιδονι-
κού οξέος (ΑΑ) και δοκοσαεξανοϊκού οξέος (DHA), από 
καθαρά φυτικές πηγές για άμεση απορρόφηση, που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οπτικής οξύτητας και 
την ψυχοκινητική ανάπτυξη του βρέφους.
Πρωτεΐνη Υψηλής Βιολογικής Αξίας
Η Wyeth Nutrition είναι η πρώτη που αύξησε την  
α-λακταλβουμίνη και μείωσε τη  β-λακτοσφαιρίνη  
βελτιώνοντας το προφίλ των πρωτεϊνών. 
Έρευνα & Ανάπτυξη – ο Ακρογωνιαίος Λίθος
Η μεγάλη δύναμη της έρευνας και της ανάπτυξης της 
Wyeth Nutrition βρίσκονται σε:

S-26 GOLD 1  
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας για 
βρέφη από τη γέννηση έως 6 
μηνών

•  Ένα διεπιστημονικό σύστημα που ενσωματώνει  
 αποτελεσματικά την έρευνα και την καινοτομία.                          
•  Διαδικασίες κλινικής έρευνας που βασίζονται  
 στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών για 
 την αξιολόγηση των νέων προϊόντων σε σημαντικές  
 μονάδες νοσηλείας νεογνών και νοσοκομεία.
•  Την αξιολόγηση της βιοδιαθεσιμότητας όλων των  
 θρεπτικών συστατικών.
Η έρευνα και η ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι η 
κινητήρια δύναμη πίσω από τις προσπάθειες της 
Wyeth Nutrition να παρέχει υψηλής ποιότητας  
προϊόντα διατροφής.

Όχι απλά S-26, αλλά S-26 GOLD!
Τα βρεφικά γάλατα S-26 είναι σήμερα πιο κοντά παρά ποτέ στο μητρικό, γιατί περιέχουν τα 
περισσότερα συστατικά κλειδιά που υπάρχουν στο μητρικό γάλα – για αυτό και πλέον ονομά-
ζονται S-26 GOLD μια και προσομοιάζουν στο μητρικό γάλα, δηλαδή στο «χρυσό» πρότυπο. 
Συγκεκριμένα όλα τα βρεφικά γάλατα S-26 GOLD περιέχουν 5 νουκλεοτίδια, απαραίτητα πολυα-
κόρεστα λιπαρά οξέα, πρωτεΐνη α-λακταλβουμίνη, σελήνιο και φυσικά καροτένια.  

S-26 GOLD 2   
Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας για βρέφη 
από τον 6ο έως τον 12ο μήνα

S-26 Progress 3 GOLD  
Γάλα 3ης βρεφικής ηλικίας για νήπια 
από τον 12ο μήνα

S-26 GOLD HA   
Υποαντιγονικό γάλα για βρέφη με  
οικογενειακό ιστορικό ατοπίας

S-26 GOLD GF   
Αντιαναγωγικό γάλα για βρέφη με 
αναγωγές

S-26 GOLD LFree  
Βρεφικό γάλα χωρίς λακτόζη για τη 
διάρροια στη γαστρεντερίτιδα και τη 
δυσανεξία στη λακτόζη

S-26 GOLD PDF   
Βρεφικό γάλα για τη σίτιση του  
πρόωρου νεογνού στο σπίτι

S-26 GOLD LBW RTF  
Βρεφικό γάλα για τη σίτιση του  
πρόωρου νεογνού στη μονάδα  
εντατικής νοσηλείας

Η σειρά βρεφικών γαλάτων περιλαμβάνει 
τα παρακάτω προϊόντα:
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Με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας μας με τη 
Nestle για τη διανομή και προώθηση της σειράς  
βρεφικών προϊόντων S-26 Gold, πραγματοποιήθηκαν  
μια σειρά από ενέργειες επικοινωνίας. 

Δημιουργήσαμε ένα τηλεοπτικό spot, στο οποίο  
πρωταγωνίστησε η Μαρία Τσιριμώνα. Το σποτ,  
γυρίστηκε στο Φαρμακείο του Γιάννη Πολυζώη, που 
βρίσκεται απέναντι από την εταιρεία μας.  Το τηλεοπτι-
κό σποτ προβλήθηκε το Νοέμβριο. 

Παράλληλα, στείλαμε δελτίο Τύπου στα Μέσα  
Ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερώσουμε και τους  
δημοσιογράφους για το νέο τρόπο διανομής των  
προϊόντων S-26 Gold. 

Φυσικά, δε θα μπορούσαν να μην ενημερωθούν οι φαρ-
μακοποιοί, για αυτό και διοργανώθηκαν παρουσιάσεις 
στο Μέγαρο Μουσικής και στο Ι.Μ. Κακογιάννη για τους 
φαρμακοποιούς Αθήνας και Πειραιά αντίστοιχα καθώς 
και στη Θεσσαλονίκη στο Ολυμπιακό Μουσείο. Όλες οι 
παρουσιάσεις, είχαν μεγάλη απήχηση.  

Τα Προϊόντα μας

S-26 Gold - Νέα σειρά βρεφικών προϊόντων 
στην Cana

Διαφημιστικό spot - Backstage

Παρουσιάσεις σε Φαρμακοποιούς Δελτίο Τύπου - Δημοσιότητα
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Κοτόπουλο με ρύζι, καρότα και ντομάτα	
•  Πλήρες γεύμα - εφοδιάζει τον οργανισμό με τα θρεπτικά συστατικά και  
 την ενέργεια που χρειάζονται σε αυτή την ηλικία (66Kcal/100g).

Πουρές λαχανικών 
•  Περιέχει φυτικές ίνες 1,7g/100g γεύματος για την καλύτερη λειτουργία  
 του πεπτικού συστήματος.
•  Μπορεί να δοθεί και ως συμπλήρωμα με άλλες τροφές που προορίζονται για αυτή 
 την ηλικία, αφού συνοδεύει άριστα κρέας ή ψάρι (56Kcal/100g).

Μοσχαράκι με λαχανικά, πατάτες, αρακά, καρότα	
•  Πλήρες γεύμα - παρέχει ισορροπημένη διατροφή σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες  
 και λιπαρά παρέχοντας την απαιτούμενη ενέργεια (67Kcal/100g).

Πουρές φρούτων (μήλο, ροδάκινο, πορτοκάλι, μπανάνα) 
•  Νόστιμος πουρές φρούτων, περιέχει φυτικές ίνες 1,2g/100g γεύματος για την  
 καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος (78Kcal/100g).

Τα Προϊόντα μας

Με πολύ χαρά σάς παρουσιάζουμε τη νέα σειρά bio-bebe® Nutrition Βιολογικά Γεύματα, 
εμπνευσμένα από «μαμαδίστικες» συνταγές. Τα βιολογικά γεύματα bio-bebe®, είναι μια 
θρεπτική επιλογή που εξυπηρετεί τις μανούλες που έχουν περιορισμένο χρόνο, ή χρει-
άζεται να μετακινηθούν με τα μωρά τους και όχι μόνο. Τα βιολογικά γεύματα bio-bebe® 
Nutrition εσωκλείουν την επιστημονική έρευνα, τα βιολογικά συστατικά και την αξεπέρα-
στη γεύση του σπιτικού φαγητού, αφού συνδυάζουν μόνο αγνές τροφές.  

Όλες οι πρώτες ύλες των νέων βιολογικών γευμάτων bio-bebe Nutrition είναι προσεκτικά 
επιλεγμένες και η διαδικασία παρασκευής τους γίνεται με σεβασμό τόσο προς τα μωρά 
όσο και προς το περιβάλλον. Κανένα από τα βιολογικά γεύματα bio-bebe Nutrition δεν 
περιέχει συντηρητικά – ο πουρές παστεριώνεται και συσκευάζεται σε κενό αέρος, διατη-
ρώντας με αυτόν τον τρόπο τη φρεσκάδα των συστατικών καθ’όλη τη διάρκεια ζωής των 
προϊόντων.

Χωρίς  
συντηρητικά, 
τεχνητά  
αρώματα ή 
χρωστικές

Νέα σειρά bio-bebe® Nutrition 
Βιολογικά Γεύματα σε μορφή 
πουρέ …εμπνευσμένα από 
«μαμαδίστικες» συνταγές!

Έλενα Ζέρβα
Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας

Οι αυστηροί έλεγχοι των πρώτων υλών, των διαδικασιών που ακολουθούνται και του τελικού προϊόντος, εγγυώ-
νται την ποιότητα των προϊόντων βάση αυστηρών προδιαγραφών. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζεται το HACCP σύστη-
μα ελέγχου ποιότητας για όλες τις γραμμές παραγωγής, που αφορά στην ασφάλεια και στην υγιεινή των βρεφικών 
τροφών bio-bebe® Nutrition.  

Αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά γεύματα bio-bebe® Nutrition είναι ιδανικά για τις μικρές, βρεφικές και παιδικές 
κοιλίτσες και περιέχουν φυτικές ίνες που βοηθούν την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

6+
μετά τον  
6ο μήνα

6+
μετά τον  
6ο μήνα

6+
μετά τον  
6ο μήνα

6+
μετά τον  
6ο μήνα
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Ένας αγνός κόσμος από καρδιάς:  
Τα βιολογικά απορρυπαντικά bio-bebe®, έχοντας μέσα 
τους την ψυχή της φύσης, φροντίζουν το ευαίσθητο 
δερματάκι του μωρού σας φυσικά, ενώ παράλληλα, 
προστατεύουν το περιβάλλον.

Φυτικά συστατικά βιολογικής καλλιέργειας:  
Η βάση των προϊόντων μας αποτελείται από βιολογικά 
εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης, όπως η σαπωνίνη 
του τσαγιού και το σαπουνόχορτο χωρίς να υφίστανται 
χημική τροποποίηση.

Λιγότερος αφρός:  
Τα βιολογικά απορρυπαντικά bio-bebe® παράγουν 
λιγότερο αφρό αλλά διαθέτουν φυσική καθαριστική 
δράση. Οι χημικές ουσίες παραγωγής αφρού δεν 
διαθέτουν καθαριστικές ιδιότητες εκ φύσεως, 
απλώς δίνουν την εντύπωση ότι το προϊόν είναι 
αποτελεσματικό.

Πιστοποιημένο από τον κορυφαίο οργανισμό 
πιστοποίησης της Αυστρίας για τα βιολογικά 
προϊόντα. (Austria Bio Garantie-NON-FOOD 
Standard).

Βιολογικό υγρό απορρυπαντικό ρούχων  
για ευαίσθητη επιδερμίδα

Το βιολογικό υγρό απορρυπαντικό ρούχων bio-bebe®, 
(1,55L & 3L) από φυσική σαπωνίνη με βιολογικούς 
καρπούς πλυσίματος (Soap Nuts): 
•  Καθαρίζει απαλά τα ρουχαλάκια του μωρού σας χωρίς  

Βιολογικό απορρυπαντικό 
πιάτων με άρωμα αλόης

Το βιολογικό απορρυπαντικό πιάτων bio-bebe® 510 ml 
με άρωμα αλόης από αγνές φυτικές σαπωνίνες: 
•  Περιέχει υποαλλεργική και ιδιαίτερα απαλή αλόη   
 βέρα 
•  Προσφέρει φυσική καθαριστική δράση, χωρίς τη   
 χρήση χημικών ουσιών 
•  Δερματολογικά ελεγμένο  
•  Χωρίς χημικές ουσίες  
•  Extra sensitive

NEA

Σεβασμός στην Υγεία 
•  Χάρη στις ιδιαίτερα φιλικές προς το δέρμα συνθέσεις  
 των απορρυπαντικών μας,  η επιδερμίδα του μωρού  
 σας προστατεύεται από ερεθισμούς  
•  Δε γίνονται δοκιμές σε ζώα

Σεβασμός στο Περιβάλλον 
•  Τo 100% των συστατικών των  βιολογικών   
 απορρυπαντικών bio-bebe®  διασπώνται εύκολα από  
 τη φύση 
•  Τα βιολογικά απορρυπαντικά bio-bebe® διασπώνται  
 μέχρι και 98% μέσα σε λίγες ώρες                                                    
Έτσι τα ύδατα προστατεύονται και οι υδάτινοι   
οργανισμοί δεν βλάπτονται από τοξικές ουσίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μας 
ενωθείτε με τη μεγάλη παρέα του bio-bebe®  
στο www.bio-bebe.gr

 να αφήνει κατάλοιπα 
•  Σέβεται και προστατεύει τη βρεφική επιδερμίδα χάρη  
 στην ειδική του σύνθεση 
•  Χωρίς πετροχημικά, ένζυμα, γενετικά τροποποιημένες  
 ουσίες (GMO), συστατικά ζωικής προέλευσης, άρωμα,  
 επιφανειοδραστικές ουσίες (surfactants), parabens

Βιολογικά απορρυπαντικά για μωρά
Φυσική καθαριότητα για ό,τι 
πολυτιμότερο… το μωρό μου

Υποαλλεργικό 
Δερματολογικά ελεγμένο

Για πλύσιμο και στο 
πλυντήριο και στο χέρι, 
σε όλες τις θερμοκρασίες, 
για όλα τα πλενόμενα 
υφάσματα.

Με άρωμα αλόης  
χωρίς αλλεργιογόνα
Ειδικά σχεδιασμένο για ασφαλή 
χρήση σε μπιμπερό, πιάτα, 
παιχνίδια και επιφάνειες που 
αγγίζουν τα μωρά.

Χριστίνα Πολύζου
Junior Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας
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EAP Congress 2015, Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Παιδιατρικής, 17-20 Σεπτεμβρίου
Με αφορμή τη νέα σειρά βρεφικών γαλάτων S-26 GOLD, τον Σεπτέμβριο του 
2015, πήραμε μέρος στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παιδιατρικής σε μια από 
τις πιο φιλόξενες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Όσλο της Νορβηγίας.  Το 
EAP Congress είναι ένα από τα μεγαλύτερα ετήσια παιδιατρικά συνέδρια, 
που προσελκύει το ενδιαφέρον παιδιάτρων από την Ευρώπη αλλά και από 
τον υπόλοιπο κόσμο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του EAP Congress 2015, Tom Stiris MD, PhD Νεο-
γνολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Oslo, “Αποστολή του συνε-
δρίου είναι να εκπαιδεύει και να επιμορφώνει τους επαγγελματίες υγείας 
που ασχολούνται με τα παιδιά, για αυτό και κάθε χρόνο το EAP Congress 
ενημερώνει τους συμμετέχοντες παιδίατρους γύρω από τις τελευταίες εξε-
λίξεις που αφορούν την έρευνα αλλά και την εφαρμογή στην κλινική πρά-
ξη».  Η θεματολογία του συνεδρίου κινήθηκε γύρω από την αλλεργιολογία, 
τη νεογνολογία, το αναπνευστικό, την ρευματολογία, την αιματολογία και 
την ογκολογία, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας 
του παιδικού πληθυσμού.  Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από παγκοσμίου 
φήμης ομιλητές με διακρίσεις ο καθένας στον τομέα του.
Σημείωση:   Την εταιρεία μας στο EAP Congress 2015, εκπροσώπησαν οι  
κκ. Ζέρβα Έλενα και Βλάχος Χρήστος.
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια
ESPEN 2015
Παρά τη δύσκολη εποχή που διανύουμε ως χώρα, η 
εταιρεία μας, πιστή στο ραντεβού της, έδωσε και φέ-
τος την ευκαιρία σε επαγγελματίες υγείας να παρα-
κολουθήσουν τα νέα δεδομένα στο κομμάτι της δια-
τροφικής υποστήριξης. 

Στα πλαίσια του 37ου  Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Παρεντερικής και Εντερι-
κής Διατροφής, που πραγματοποιήθηκε φέτος στην πανέμορφη Λισαβόνα, 
στις 5-8 του Σεπτέμβρη, με τη συμβολή του τμήματος Κλινικής Διατροφής 
της εταιρείας μας, κλινικοί διαιτολόγοι, χειρουργοί καθώς και εξειδικευμένοι 
εντατικολόγοι από όλη την Ελλάδα, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σουν, να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις γύρω από θέματα που 
αφορούν τη διαχείριση και τη διατροφική υποστήριξη ασθενών.  Απώτερος 
σκοπός μας, η περαιτέρω ευαισθητοποίηση και αποδοχή της διατροφικής 
θεραπείας ως μέρος της αγωγής των ασθενών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nestle Health Science, τα προϊόντα της οποίας εκ-
προσωπούμε επάξια από το 2008, ήταν μια από τις πιο «δυνατές» παρου-
σίες στο συνεδριακό χώρο. Στα πλαίσια δορυφορικού συμποσίου, σε μία 
κατάμεστη αίθουσα, 3 κορυφαίοι ομιλητές, υποστήριξαν, με πλήθος μελε-
τών, τη σημασία της διατροφικής υποστήριξης σε ογκολογικούς ασθενείς. 

Και όπως κάθε χρόνο, το συνέδριο αυτό, εκτός από τον εκπαιδευτικό του 
χαρακτήρα, έγινε αφορμή για μια μεγάλη συνάντηση. Η περιήγηση στους 
δρόμους της πόλης, η μουσική των fados, η χαρούμενη διάθεση, το κέφι και 
πολλές πολλές ώρες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων με επαγγελματίες 
υγείας, συνεργάτες μας από όλη τη χώρα, είναι ότι καλύτερο αποκομίσαμε 
από το ταξίδι αυτό!  Και του χρόνου!
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Πες το μας… σε ακούμε!
Μέσω του ετήσιου ερωτηματολογίου ικανο-
ποίησης προσωπικού, ενδιαφερόμαστε να 
συλλέξουμε και να αξιολογήσουμε τις από-
ψεις, τα σχόλια και το βαθμό ικανοποίησης 
του προσωπικού της εταιρείας.

Η συμμετοχή όλων μας στο ερωτηματολόγιο 
είναι σημαντική, διότι έχει σκοπό να βοηθήσει 
στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
της εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα.

Εφέτος η έρευνα ολοκληρώθηκε μέσα στον 
Νοέμβριο και συμπληρώθηκε από 92 άτομα. 
Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής θεωρείται 
ικανοποιητικό, αν και θα θέλαμε ακόμα περισ-
σότερους εργαζόμενους να λαμβάνουν μέρος 
στην έρευνα, έτσι ώστε να έχουμε μία ακόμα 
πιο ολοκληρωμένη εικόνα του βαθμού ικανο-
ποίησής τους.

Ερωτηματολόγιο  
Ικανοποίησης Προσωπικού 2015

53%

7%

1%

47%

49%

11%

27%

42%

18%

21%

2%
11%
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πιστεύει ότι ο προϊστάμενός του 
προγραμματίζει τις εργασίες της ομάδας 
αποτελεσματικά

θεωρεί ότι η κριτική 
του είναι πάντα 
χρήσιμη και δεν 
γίνεται μπροστά  
σε άλλους

συμφωνεί ότι τους 
δίνει τη δυνατότητα 
να ισορροπήσουν 
εργασία και 
προσωπική ζωή

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενός του 
έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα για τη θέση

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενος 
γνωρίζει τις 
φιλοδοξίες των 
υφισταμένων του

αναφέρει ότι μπορεί 
με τη λογική να ελέγχει 
το θυμό του και να 
αντεπεξέρχεται των 
δυσκολιών

αναφέρει ότι ενθαρρύνει τους ανθρώπους 
της ομάδας να επιλύουν δημιουργικά τα 
όποια προβλήματα

συμφωνεί ότι ο προϊστάμενος αναγνωρίζει την 
προσφορά των εργαζόμενων της ομάδας κατά 
την εργασία τους

δηλώνει ότι ο 
προϊστάμενός του 
ενημερώνει για την 
εταιρική πολιτική, 
τα σχέδια και τις 
εξελίξεις

συμφωνεί ότι δέχεται 
τις ιδέες και απόψεις 
των εργαζόμενων

δηλώνει ότι 
είναι δίκαιος

66%

74%

77%

80%

64%

76%
76%

78%

68%

77%

82%

Για τον  
άμεσο 
προϊστάμενο:

Τι προκύπτει για την Cana, από τις απαντήσεις των εργαζομένων της;

συμφωνεί ότι είναι 
σαφής ο ρόλος και 
οι ευθύνες του  
στην εργασία

δηλώνει ότι έχει την εξουσιοδότηση να 
λαμβάνει αποφάσεις που βελτιώνουν την 
ποιότητα της εργασίας του

αναφέρει ότι οι 
αποδοχές του δεν 
ανταποκρίνονται 
στην εργασία του

εκτελεί την εργασία 
του υπό πίεση χρόνου 
(ταχύρρυθμη εργασία, 
αυστηρές προθεσμίες)

θεωρεί ότι η δομή 
του τμήματος που 
ανήκει είναι καλά 
σχεδιασμένη και 
αποτελεσματική

πιστεύει ότι καλείται 
να ανταποκριθεί 
σε αντικρουόμενες 
απαιτήσεις

δηλώνει ότι 
συμμετέχει στις 
αποφάσεις της 
ομάδας στην οποία 
ανήκει

θεωρεί ότι η εργασία 
του αποτελεί 
πρόκληση

83% 52% 52%

64%

51%
συμφωνεί ότι υπάρχει 
καλό εργασιακό κλίμα 
στην εταιρεία

78%51% 65%

87%

Για την 
εργασία:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 2015

των εργαζομένων 
είναι ικανοποιημένοι 
από την εταιρία σαν 
χώρο εργασίας

86%
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αναφέρει ότι υπάρχει καλή ομαδική εργασία 
και συνεργασία μεταξύ των τμημάτων για την 
εκπλήρωση των στόχων

δηλώνει υπερήφανο 
που εργάζεται σε 
αυτή την εταιρεία

γνωρίζει την 
αποστολή και τους 
στόχους της

πιστεύει ότι η διοίκηση της εταιρείας 
είναι αποτελεσματική στο συντονισμό, 
την οργάνωση, τη διαχείριση

συμφωνεί ότι δίνει 
έμφαση στην ομαλή της 
πορεία και παράδοση

θεωρεί ότι η εταιρεία 
παρέχει ευκαιρίες για 
περαιτέρω εκπαίδευση 
και εκμάθηση νέων 
δεξιοτήτων

πιστεύει ότι επενδύει 
σε εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις

40%

88%

80% 64%85%

60%

συμφωνεί ότι το Newsletter είναι 
ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των 
εργαζόμενων της εταιρείας

77%

76%

Για την 
εταιρεία:

των εργαζόμενων 
νιώθουν ανασφάλεια

59%

συμφωνεί ότι η εταιρεία παρέχει τις 
κατάλληλες συνθήκες για την υγιεινή & 
ασφάλεια των εργαζομένων

88%

δηλώνει ότι η Cana υλοποιεί προγράμματα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε μεγάλο 
βαθμό

87%

δηλώνει ότι η εταιρεία 
στέκεται επάξια στη 
δύσκολη οικονομική 
συγκυρία

89%
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν  
και εφέτος στο ετήσιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού της Cana. 

• Συνεχής ενημέρωση
•   Πολύ καλή
•   Θέλει δουλειά Κάποια από τα 

σχόλιά μας  
για τα τμήματα 
της εταιρείας…

• Καλύτερη επικοινωνία με τα τμήματα
• Περισσότερη συνέπεια στην  
 αποζημίωση των εξοδολογίων -  
 μισθοδοσίας
• Πολύ καλή λειτουργία και συνεργασία
• Πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει

Οικονομικές Υπηρεσίες 	

• Ευέλικτο με το προσωπικό
• Εξαιρετική παρουσία
• Άψογοι όλοι ή μάλλον όλες!!!
• Προσπαθεί με τους πόρους που  
 έχει να είναι επίκαιρο και να  
 καταφέρνει την πραγμάτωση   
 των εταιρικών στόχων
• Δημιουργία προγράμματος  
 ένταξης για τους νέους συναδέ- 
 λφους, με γνωριμία με όλα τα   
 τμήματα και τις εγκαταστάσεις

HR

• Επίσπευση διαδικασιών στις   
 εξαγωγές / αμεσότερες αποφάσεις
• Περισσότερη ενημέρωση
• Πιστεύω ότι για κάθε νέο προϊόν  
 που έρχεται, προηγείται μία  
 έξυπνη ιδέα και ένας δύσκολος  
 αγώνας
• Μεγαλύτερη συνεργασία με τα  
 άλλα τμήματα και πιο άμεση  
 επικοινωνία
• Ενωμένοι και καλή ατμόσφαιρα  
 δουλειάς

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

• Καλύτερη οργάνωση σε εξυπηρέτηση πελατών
• Αρτιότερη συνεργασία με τα εμπορικά  
 τμήματα στο κομμάτι της ενημέρωσης και  
 τήρησης αρχείων (πχ. αποθεμάτων,  
 παραδόσεων κλπ.)
• Μας καλύπτει σε βασικές και άμεσες απαιτήσεις
• Θέλει ακόμη αρκετή δουλειά

Operations

• Από τους πιο ανταγωνιστικούς  
 παίκτες του «καναλιού» της αγοράς  
 της χώρας μας, ευελπιστώ σε νέα  
 προϊόντα
• Πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλός  
 διευθυντής
• Να δράσουν περισσότερο και να  
 πάρουν πρωτοβουλίες
• Περισσότερα νέα τους

Pharma

• Καλύτερη οργάνωση και ομαδικότητα
• Πολύ αποτελεσματικό
• Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των  
 ατόμων του τμήματος
• Να αποκτήσουν υπόσταση και να  
 δώσουν το στίγμα τους στην αγορά  
 των ιατροτεχνολογικών

Medical Devices

• Το χαρακτηρίζει η ανάπτυξη και η μαχητικό- 
 τητα μια και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή,  
 στη «μάχη» της αγοράς
• Περιμένω καλύτερη ενημέρωση για τις νέες  
 εξελίξεις στο εν λόγω τμήμα, καθώς και  
 καλύτερη συνεργασία
• Ο συμπαίκτης των στρατηγικών συνεργασιών  
 της εταιρείας μας και από τους σοβαρότερους  
 διεκδικητές της εγχώριας αγοράς

Φροντίδα Υγείας

• Εξαίρετα προϊόντα, πολύ καλή   
 προσπάθεια
• Με την ποιοτική και αποδοτική  
 πιστεύω παραγωγή των Exelia & Eleon,  
 άνοιξε νέους ορίζοντες στην αγορά,  
 για όλους μας

Παραγωγή

• Εξαίρετη προσπάθεια
• Να είναι πιο κοντά στα άλλα  
 τμήματα

Ποιοτικός Έλεγχος

Tμήμα Επικοινωνίας

Σημείωση:  Τα πλήρη αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έχουν αναρτηθεί στο ERM (Πληροφορίες – Χρήσιμα Κείμενα)
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O γιατρός συμβουλεύει

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός 
ότι σαν χώρα βρισκόμαστε στο 
στόχαστρο και μας έχουν ρίξει στο 
ναδίρ το εθνικό μας ηθικό.

Καιρός είναι λοιπόν να βγούμε στο 
ξέφωτο της εθνικής μας υπερηφάνει-
ας για να θυμούνται μερικοί φίλοι 
μας… ποιων απόγονοι είμαστε.

Μας κατηγορούν ότι έχουμε σαν 
κράτος αυξημένο το αίσθημα της 
προγονολατρείας. Σωστά μας κατη-
γορούν, γιατί αυτοί δυστυχώς δεν το 
διαθέτουν.  Το δικό μας είναι πέρα 
για πέρα δικαιολογημένο. Και είναι 
αληθινό, γιατί το κοίτασμα της Ελ-
ληνικότητάς μας είναι ανεξάντλητο, 
από αρχαίους σοφούς, φιλόσοφους, 
αρχιτέκτονες, γλύπτες και προ πά-
ντων γιατρούς.

Μια λοιπόν και δεν υπάρχει αύριο 
που να βυθίζει την ανυπαρξία του 
χθες, καλό είναι να βγάλουμε στην 
επιφάνεια αυτό το χθες.

Πόσο διαχρονικά 
επίκαιρος είναι  
ο Ιπποκράτης
Γιάννης Ζαχαριάδης / Ιατρός Εργασίας Cana

Είναι ποτέ δυνατό να αγνοήσουμε 
πως αρχαίοι Έλληνες γιατροί πρώτοι 
έβαλαν τις βάσεις στην παγκόσμια 
ιατρική επιστήμη;

Είναι ανεπίτρεπτο να ξεχνάμε ότι 
είμαστε απόγονοι ενός έθνους που 
καλλιέργησε το πνεύμα και το ιδε-
ώδες της ομορφιάς με πρότυπα την 
Αφροδίτη και τον Απόλλωνα και κή-
ρυξε το νους υγιής και σώμα υγιές. 

Για οικονομία της στήλης και λόγω 
της ιδιότητάς μου σαν γιατρού, θα 
αναφερθώ μόνο στον Ιπποκράτη 
που αποτελεί την κορωνίδα των 
αρχαίων γιατρών και ιδιαίτερα στα 
φιλοσοφημένα αποφθέγματά του 
στους «Αφορισμούς», που συνοψί-
ζουν όλη την πείρα των γιατρών και 
των ανθρώπων.

Αναφέρω μερικά παραδείγματα:

 D Ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη  
 μακρά, ο δε καιρός οξύς, η δε  

 πείρα σφαλερή, η δε κρίση  
 χαλεπή (δηλαδή η ζωή μας  
 είναι μικρή, η επιστήμη όμως   
 ατελείωτη, η ευκαιρία φευγαλέα,  
 η πείρα απατηλή και η ορθή  
 κρίση δύσκολη).

Πόσο δίκιο κρύβουν αυτές οι φράσεις!

 D Κάλλιο προλαμβάνειν παρά  
 θεραπεύειν

 D Ωφελέειν ή μη βλάπτειν

 D Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται,  
 σίδηρος ιήται (δηλαδή ό,τι δεν  
 θεραπεύουν τα φάρμακα, τα  
 θεραπεύει το χειρουργικό μαχαίρι)

Όλη η ιατρική επιστήμη κρύβεται σε 
αυτές τις φράσεις.
Ας λάβουμε λοιπόν σοβαρά υπόψη 
μας τα σοφά του λόγια και ας αφή-
σουμε τους άλλους να ψάχνουν τον 
δικό τους Ιπποκράτη! 
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Ονοματεπώνυμο / Θέση Νίκη Μηλιάδη
Γραμματέας - Receptionist

Γαγγάδη Αλεξία-Αναστασία
Γραμματέας 
Τομέας  Pharma

Ερώτηση Απάντηση Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο;
Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι θα επέλεγα 
σίγουρα ποδήλατο για ένα πιο υγιές 
περιβάλλον. Προς το παρόν αυτοκίνητο.

Ποδήλατο.

Αγαπημένος προορισμός Όταν έχεις καλή παρέα κάθε προορισμός  
είναι αγαπημένος. Λονδίνο & Βιέννη.

Σπόρ ή Χόμπι που ασχολούμαι Γυμναστήριο, τρέξιμο, διάβασμα. Πεζοπορία, DVD.

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 
φτιάχνω…

Κοτόπουλο με μέλι και χυμό πορτοκαλιού  
και για επιδόρπιο…. σουφλέ σοκολάτας  
με παγωτό βανίλια!!!

Πάστα Φλώρα. 

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ 
είναι Τα ήσυχα βράδια (Αρλέτα). Bailando (Enrique Iglesias).

Βιβλίο ή ταινία που θα 
πρότεινα

«Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς» (Σολζενίτσιν)  
«Ποτέ χωρίς την κόρη μου» (Μπέτι Μαχμουντί - 
Ουίλιαμ Χόφερ). 

Μικρές Κυρίες (Louisa-May Alcott).

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει Απόλαυσε τη σημερινή ημέρα γιατί το χθες 
πέρασε και το αύριο μπορεί να μην έρθει ποτέ.

Γνώρισα τους ανθρώπους  
και αγάπησα τα ζώα.

Μου αρέσει… Να βλέπω χαμογελαστούς και χαρούμενους 
ανθρώπους. Να κάνω τους άλλους ευτυχισμένους.

Δεν μου αρέσει… Το ψέμα και η υποκρισία. Να μην έχω χρήματα.

Θα ευχόμουν.... Να ξημέρωνε μια μέρα χωρίς πολέμους,  
αρρώστιες, πείνα, δυστυχία. Να κέρδιζα το Τζόκερ!!!!

Σύντομο ιστορικό στην Cana Ξεκίνησα στην Cana τον Ιούλιο του 1992 ως 
γραμματέας διευθύνσεως. Σήμερα ασκώ τα  
καθήκοντά μου ως γραμματέας στο τμήμα  
οικονομικών υπηρεσιών και ως receptionist. 

Προσλήφθηκα στην Cana το 1996.  
Βρίσκομαι στο Τμήμα Pharma με αξιόλογους  
ανθρώπους.

Ρωτάμε & Απαντάμε, 
για να γνωριστούμε μεταξύ μας...

Γάμοι 2015
Μπάμπης Μουές  
(Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας 
Spine-Neuro) – Δήμητρα Νιάρχου

Χάρης Σίμογλου  (Area Manager /  
Τομέας Φροντίδας Υγείας) –  
Χρυσούλα Κεραμιδάρη

Γεννήσεις 2015
1. Ένα κοριτσάκι του κου Σταύρου  

Μόσχου (Ιατρικός Επισκέπτης /  
Τομέας Medical Devices-Vascular).

2. Ένα αγοράκι της κας Σοφίας  
Καρκαλούσου (Ιατρικός Επισκέ-
πτης / Τομέας Κλινικής Διατροφής).
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Στείλτε μας τις 
απόψεις και  

τις προτάσεις σας  
για το «1»

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

*

Με την αγορά…   
 D EXELIA serum 30ml 
 D EXELIA day cream 50ml for oily skin 
 D EXELIA day cream SPF 15 50ml for normal & dry skin  
 D EXELIA Cleansing milk + Tonic Lotion 

EΧΕLIA!
Δώρο! 
 i Anti-Wrinkle & Firming Eye Cream 30ml
 i Night Cream oily skin 50ml
 i Night cream 50ml normal & dry skin
 i Cleansing & Hydrating Face Mask 125ml

Gift set eleon!
Με την αγορά…	 		

 D Αντιρυτιδικής & Συσφιγκτικής Κρέμας Ημέρας  
 SPF 20  για Κανονική/Ξηρή επιδερμίδα     

 D Αντιρυτιδικού & Συσφιγκτικού Ορού για όλους   
 τους τύπους επιδερμίδας 

 D Αντιρυτιδικής & Συσφιγκτικής Κρέμας Ημέρας  
 SPF 20 για Μικτή/Λιπαρή επιδερμίδα     

Δώρο!	
 i Αντιρυτιδική & Συσφιγκτική Κρέμα Νυκτός για  

 Κανονική/Ξηρή επιδερμίδα
 i Κρέμα Ματιών για τους Μαύρους Κύκλους και  

 τα Κουρασμένα Μάτια
 i Μάσκα Καθαρισμού & Ενυδάτωσης για   

 όλους τους τύπους επιδερμίδας

Fissan Savon 90g 2+1 δώρο! Προσφορές 
Τμήματος Φροντίδας Υγείας


