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Σε μια πραγματικότητα γεμάτη αλλαγές, δημιουργούμε 
τις συνθήκες που χρειαζόμαστε για σταθερότητα
Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το καλύτερο, δημιουργώντας προϋποθέσεις που 
βελτιώνουν σταδιακά τη θέση της εταιρείας μας. Σημαντικά βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι η συνεχής προσπάθεια για εδραίωση των νέων μας προϊόντων, 
η αδιάκοπη υποστήριξη όλων των τομέων δραστηριοποίησής μας, με όλα τα μέσα 
που διαθέτουμε αλλά και η λήψη δύσκολων αποφάσεων που θα μας επιτρέψουν να 
διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας. 

Η πορεία μας συνεχίζει να επηρεάζεται από την οικονομική συγκυρία. Οι πελάτες 
μας, από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες που με τη σειρά 
τους  έχουν αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας. Παράλληλα, ο 
τραπεζικός κλάδος, αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ωστόσο, 
παρά τις αντιξοότητες, που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες αλλά 
τόσο σημαντικούς, συνεχίζουμε με επιμονή. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κινήσεις, με στόχο τη 
διατήρηση της σταθερότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συνεργασίες μας με 
τους πελάτες μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στα δικά μας προϊόντα. 

Στηριζόμαστε στις ρίζες μας και αξιοποιούμε το χώρο του εργοστασίου μας,  
παρουσιάζοντας την ιστορία των προϊόντων και της εταιρείας από την ίδρυσή 
της ως και σήμερα.  Η Cana Laboratories, έχει γερές βάσεις ώστε να μπορεί να 
προσαρμόζεται και να εξελίσσεται και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε για άλλη μια 
φορά.

Ο Αύγουστος πλησιάζει και είναι πάντα μια ευκαιρία για να αλλάξουμε παραστάσεις 
και να δούμε τα πράγματα από διαφορετική οπτική, πιο αισιόδοξη και θετική, 
ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη δημιουργικότητά μας. 

Σας εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι και να ξεκουραστείτε! 
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CanaΝέο;

H Εταιρεία Cana

www.glutenet.org

Τον Φεβρουάριο εγκαινιάστηκε 
το glutenet.org, μια πλατφόρμα 
αφιερωμένη στη διατροφή χωρίς 
γλουτένη, που έχει ως στόχο την 
ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση σχετικά με την 
κοιλιοκάκη.

Quiz

Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργη-
θεί ειδικά quiz, με ερωτήσεις που 
στόχο έχουν να εκπαιδεύσουν τους 
ενδιαφερόμενους για την πραγματι-
κότητα της ζωής χωρίς γλουτένη.

Video - 7  - Συμβουλές για την 
αποφυγή επιμόλυνσης

Δημιουργήθηκε ένα βίντεο με την 
Ελπίδα Γαλανοπούλου, υπεύθυνη 
του Νεανικού Τμήματος του Συλ-
λόγου «Ελληνική Εταιρεία για την 
Κοιλιοκάκη» και τη food blogger 
Gourmelita, δίνοντας χρήσιμες συμ-
βουλές για μαγειρική χωρίς γλουτέ-
νη και την αποφυγή επιμόλυνσης.

Video - Τι είναι η κοιλιοκάκη; 

Ο Νίκος Βιάζης γαστρεντερολόγος, 
επιμελητής Α’,Β’ Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής ΓΝΑ Ευαγγελισμός στο σχε-
τικό βίντεο, εξηγεί επιστημονικά, τα 
αίτια, τα συμπτώματα και τη θερα-
πεία της δυσανεξίας στη γλουτένη. 

Video - Συνταγές 

Για το glutenet.org δημιουργήθηκαν ξεχωριστές συνταγές, προσεγγίζοντας 
διαφορετικά τη διατροφή χωρίς γλουτένη και παρουσιάζοντας τρόπους να 
γίνει η ζωή χωρίς γλουτένη απόλαυση.
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H Εταιρεία Cana

Η Ναταλία Δραγούμη είναι η νέα πρέσβειρα της σειράς 
EXELIA Cosmetics

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη 
ανακοίνωση της νέας πρέσβειρας της σειράς περιποίησης 
προσώπου, EXELIA Cosmetics. Η Ναταλία Δραγούμη υποδέ-
χθηκε δημοσιογράφους και bloggers σε κεντρικό Φαρμα-
κείο, στο κέντρο της Αθήνας! H Ναταλία Δραγούμη είναι το 
νέο πρόσωπο της EXELIA συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά 
της σύγχρονης γυναίκας, που χρειάζεται να αντιμετωπίσει 
προκλήσεις και να αντεπεξέλθει σε πολλούς ρόλους με 
επιτυχία. 

EXELIA Cosmetics - Launch @ New Hotel με τη Ναταλία Δραγούμη

Μετά την παρουσίαση της σειράς καλλυντικών περιποίησης προσώπου, οι καλεσμένοι μας μεταφέρθηκαν στο 
New Hotel. Στο New Taste, το εστιατόριο του ξενοδοχείου, απόλαυσαν κοκτέιλ και μεσημεριανό, γνώρισαν την νέα 
πρέσβειρα, συζήτησαν για τα προϊόντα της σειράς και μετά το επιδόρπιο, απαθανάτισαν τις στιγμές και τις μοιράστηκαν 
στους προσωπικούς τους λογαριασμούς Social Media!

EXELIA Bus
Για να ενισχύσουμε την παρουσίαση της 
νέας πρέσβειρας το ίδιο διάστημα και για 
περισσότερο από ένα μήνα, ένα λεωφορείο 
κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας, προ-
ωθώντας το νέο πρόσωπο της σειράς EXELIA 
Cosmetics.  Παράλληλα, η επίσημη φωτο-
γράφιση παρουσιάστηκε το ίδιο διάστημα 
και σε υπαίθριες στάσεις λεωφορείων. 

4
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H Cana Laboratories συμμετέχει στο TEDx! 
TEDx Athens 2016 

Η Cana Laboratories στήριξε 
το TEDx Athens, με θεματική 
«Origins|Αφετηρίες» 
που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία, το 
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 
στο θέατρο Παλλάς. Οι 
TEDxsters, είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν τα 
βιολογικά βρεφικά γεύματα 
bio-bebe, την πιο σωστή 
εκκίνηση, για σταθερά 
βήματα από την πρώτη 
Αφετηρία.

TEDx Thessaloniki 2016
Στηρίζοντας συνεχώς πρωτοβουλίες που είναι συνυ-
φασμένες με την καινοτομία και την δημιουργικότη-
τα, η Cana Laboratories, έδωσε το «παρών» στο TEDx 
Thessaloniki, με θέμα «A World on the Move», που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου! Αυτή τη φορά, οι θεατές 
βρήκαν μέσα στις τσάντες τους BION 3 Activate για να 
παρακολουθήσουν το event με περισσότερη ενέργεια! 

«Αιωνόβια Brands –  
Τα αγαπημένα όλων μας» 
Η Cana Laboratories έλαβε δύο χρυσά βραβεία στο πλαίσιο του 
Τριήμερου Συμποσίου «Αιωνόβια Brands – Τα αγαπημένα όλων 
μας» που διοργανώθηκε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 
από το Οικονομικό Περιοδικό «The Business Review» και τη Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Εστία των Managers», υπό την αιγίδα 
των ΕΒΕΑ, ΣΕΒΤ και ΣΕΛΠΕ. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διακρίθηκε με Gold βραβείο, ως 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος, για τα 87 χρόνια παρουσίας των 
βρεφικών καλλυντικών Fissan και για τα 80 χρόνια παρουσίας 
του βρεφικού γάλατος Guigoz, στην ελληνική αγορά.

H Εταιρεία Cana
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Γνωριμία με την Cana

«Η επιτυχημένη πορεία του τμήματος Vascular στην 
προώθηση και πώληση του συστήματος Venacure 
(ελάχιστα επεμβατική μέθοδος laser για την αποκατά-
σταση κιρσών) της Angiodynamics, αποτέλεσε το 1Ο 

Success Story στο εταιρικό περιοδικό Angioflash 
της Angiodynamics για το συγκεκριμένο προϊόν.
Η δουλειά του τμήματος και η φήμη της ομάδας μας 
έχει πλέον εξαπλωθεί και εκτός των συνόρων της χώ-
ρας μας και αυτό μας κάνει πολύ υπερήφανους.»

AngioDynamics International News
AngioFlash

Successful Competitive Conversion in Greece 

I would like to share with you the experience I had in Greece on 
the 25th-26th of January.  One main objec ve was to review Cana’s 
strategy, markets and needs with Elina Voukaki, 
Manager and Magda Devetzi, Field Sales Manager. We also used the 
opportunity to visit Dr Athanasios Siafakas in Athens.

Cana became our distributor in December 2014 and most of 
their sales team come from Covidien (who le  Greece in 2010). 
Greece currently brings a lot of challenges: economic crises, no 
reimbursement, no private prac ces only private hospitals, and in 
ad on Biolitec has been se ed there for more than 10 years with 
a complete monopoly in the laser market.

The Biolitec accounts are the most di cult ones to convert. We both 
have laser technology and there a lot of sim es between our 
products. There is nothing that proves that one is be er than the 
other and Biolitec is be er known than we are.

Magda explained how they did it.
“We provide be er service :  

- Laser loner (sales rep will come and go with the laser , even   when 
the account only does a few cases per year).
- Trainings at Prof. Whiteley’s clinic.
- We help them to  ways to get more nts.

We are more reliable : 
- We keep our promises.
- When an issue occurs, we provide immediate help.
- The clients can depend on us.

But most of all we have be er ps with the vascular 
surgeons in Greece.” 

Due to their experience with Covidien, Madga’s team know the 
varicose vein industry very well and they developed a strong 
rela onship with their customers.

As a result of this strategy Cana managed to successfully convert 8 
Biolitec accounts to VenaCure EVLT over the last 12 months.
Dr Athanasios Siafakas went to Prof. Whiteley’s clinic last year and 

Elike van Bronkhorst
EVLT Associate Product and Clinical Manager

February 2016

new
Success Story
EVLT

gained a lot of experience. This has been 
a great way for Cana to develop their 
rela onship with Dr Siafakas.
Cana has been very successful against 
the compe on, and they s  expect a 
lot more in the coming year.
This case emphasis the fact that if there 
is no relevant product di eren a on 
success comes from crea ng 
di eren a on in service and support 
level. 
We will make sure Magda presents this 
success story during our next Global 
Summit. This will ensure our ability to 
duplicate the accomplishment in other 
regions. 

Magda Devetzi
Field Sales Manager, Cana.

Haaksbergweg 75 (Margriet Toren), 1101 BR, Amsterdam Z-O, Netherlands > tel: +31 (0)20 753 2949 > fax: +31(0)20 753 2939

Venacure -  
Success Story
Ελίνα Βουκάκη/Senior Marketing Manager/
Τομέας Medical Devices

Βοlton Medical
Ελίνα Βουκάκη/Senior Marketing Manager/ 
Τομέας Medical Devices

Η συνεργασία της CANA με την Bolton Medical ξεκίνησε 
το 2015. 
Η Bolton Medical είναι μία από τις θυγατρικές εταιρεί-

Παραλαβή του βραβείου από τους κυρίους Κυζιρίδη και Ιορδάνου της CANA.  

To βραβείο έδωσαν οι κύριοι Portabella, Vice President International Sales & 

Pellicer, Export Area Manager της Bolton.

ες της πολυεθνικής WerfenLife, που κατασκευάζει και 
διανέμει διαγνωστικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
σε όλο τον κόσμο. 

Το όραμα της Bolton Medical είναι να αποτελέσει τον 
ηγέτη σε ενδoαγγειακές θεραπείες, που αφορούν τις 
παθήσεις της αορτής και των περιφερικών αγγείων. 

Αποστολή της εταιρείας είναι να βελτιώσει την ποι-
ότητα και την ασφάλεια στη θεραπεία των ασθενών, 
αναπτύσσοντας, κατασκευάζοντας και διανέμοντας 
καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογί-
ας που εστιάζουν αποκλειστικά στην αορτή.

Η πρώτη χρονιά συνεργασίας έκλεισε με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο με την Cana Laboratories να αναδει-
κνύεται ο καλύτερος αντιπρόσωπος για το 2015 για 
την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής 
(Europe, Middle East Africa-ΕΜΕΑ) στο πλαίσιο της 
ετήσιας συνάντησης αντιπροσώπων της Bolton 
Medical (Annual Distributor Meeting), που πραγματο-
ποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο Βερολίνο. 
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Τα Προϊόντα μας

Κρέμες 24ωρης Ενυδάτωσης / Νέοι Κωδικοί

Κρέμα 24ωρης Ενυδάτωσης 
Για Κανονική/Ξηρή Επιδερμίδα
Πλούσια ενυδάτωση, βαθιά θρέψη και βελτίωση της 
ελαστικότητας της επιδερμίδας χάρη στο βούτυρο 
καριτέ και το έλαιο αμυγδάλου.  40ml

Κρέμα 24ωρης Ενυδάτωσης 
Για Μικτή/Λιπαρή Επιδερμίδα

Ενυδάτωση και ρύθμιση της λιπαρότητας. Ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση και βελτίωση της ελαστικότητας 
της επιδερμίδας χάρη στο εκχύλισμα σύκου και το 
βούτυρο lime. 40ml

Οι κρέμες 24ωρης ενυδάτωσης eleon προστατεύουν την επιδερμίδα από την ηλιακή ακτινοβολία χάρη  
στον δείκτη αντηλιακής προστασίας SPF 20. 

20SPF 20SPF

Gift sets

Mε την αγορά....
 i Κρέμα Ματιών για Μαύρους Κύκλους

 i Κρέμα Νυκτός για Κανονική/ 
 Ξηρή επιδερμίδα

 i Μάσκα Καθαρισμού 

 i Μάσκα Καθαρισμού

 D Αντιρυτιδικού & Συσφιγκτικού Oρού 

 D Αντιρυτιδικής & Συσφιγκτικής Κρέμας Ημέρας  
 για Κανονική / Ξηρή επιδερμίδα 

 D Αντιρυτιδικής & Συσφιγκτικής Κρέμας Νυκτός   
 για Κανονική / Ξηρή επιδερμίδα 

 D Αντιρυτιδικής & Συσφιγκτικής Κρέμας Νυκτός   
 για Μικτή / Λιπαρή επιδερμίδα 

Δώρο!!
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Τα Προϊόντα μας

Maxepa® Forte,  
Maximum προστασία  
& όφελος ...φυσικά!
Τμήμα Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εισαγωγή στα Ω3 λιπαρά οξέα
Τα Ω3 λιπαρά οξέα περιέχουν σημαντικά θρεπτικά 
συστατικά όπως το ΕΡΑ (Εικοσιπενταενοϊκό οξύ) και το 
DHA (Εικοσιδιεξανοϊκό οξύ). Τα Ω3 λιπαρά οξέα είναι 
χρήσιμα συστατικά για την υγεία μας και επειδή δεν τα 
παράγει ο οργανισμός μας πρέπει να τα λαμβάνουμε 
από την διατροφή μας.
Μερικά Ω3 λιπαρά οξέα περιέχονται στο λιναρόσπο-
ρο, στα καρύδια και στα πράσινα λαχανικά. Ωστόσο, 
πλουσιότερη πηγή θεωρούνται τα λιπαρά ψάρια όπως 
το σκουμπρί, η ρέγγα και οι σαρδέλες.

Οφέλη από την κορυφή έως τα νύχια
Προστασία της καρδιάς: Όλο και περισσότερα στοι-
χεία υποστηρίζουν την σημασία των Ω3 λιπαρών οξέων 
για τη διατήρηση της καλής υγείας της καρδιάς και του 
κυκλοφορικού συστήματος. Μελέτες συνδέουν τη χρή-
ση των Ω3 λιπαρών οξέων με τη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων μέσω της 
διατήρησης σε φυσιολογικά επίπεδα της αρτηριακής 
πίεσης και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

Ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας: Τόσο το ΕΡΑ 
όσο και το DHA είναι ευεργετικά συστατικά για την καλή 
υγεία του οργανισμού, ωστόσο σε ότι αφορά τον εγκέ-
φαλο το DHA προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος. Το DHA 
είναι το πιο σημαντικό συστατικό του εγκεφάλου μετά 
το νερό. Το DHA των Ω3 λιπαρών οξέων είναι ένα 
δομικό μέρος του εγκεφάλου και μπορεί να παίζει 
ρόλο στη διατήρηση της υγιούς λειτουργίας του. Τα 
Ω3 έχουν επιδείξει ευεργετική επίδραση:

 D Στην καταθλιπτική κατάσταση
 D Στη γνωστική εξασθένιση λόγω ηλικίας

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: Η πρόσληψη 

Ω3 λιπαρών οξέων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
είναι σημαντική, αφού το DHA αποτελεί ένα σημαντικό 
συστατικό της δομής των ζωτικών ιστών, όπως της φαιάς 
ουσίας του εγκεφάλου, του αμφιβληστροειδούς και των 
νεύρων και η σημασία του υποστηρίζεται από την πα-
ρουσία του στο μητρικό γάλα.

Υγιείς αρθρώσεις: Οι αρθρώσεις σας δουλεύουν πολύ 
σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας, οπότε δεν 
αποτελεί έκπληξη ότι η επαναλαμβανόμενη δραστηριό-
τητα που οφείλεται σε συγκεκριμένες κινήσεις ή αθλή-
ματα, αλλά και στην διαδικασία της γήρανσης, μπορεί 
να επηρεάσει την υγεία τους. Απλά μέτρα μπορούν να 
βοηθήσουν. Δεν είναι ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά 
να φροντίσετε τις αρθρώσεις σας.
Το ιχθυέλαιο είναι ένα παραδοσιακό συμπλήρωμα δια-
τροφής που λαμβάνεται εδώ και πολλά χρόνια για την 
ανακούφιση της φλεγμονής στις αρθρώσεις. Ολοένα 
και περισσότερα στοιχεία από έρευνες δείχνουν ότι τα 
Ω3 λιπαρά οξέα:

 D Μειώνουν τον πόνο και τη φλεγμονή των αρθρώσεων
 D Συμβάλλουν στη μείωση της απαιτούμενης δόσης  

 ΜΣΑΦ φαρμάκων

Μaxepa Forte
Κάψουλες ιχθυελαίου / Φυσικό προϊόν 

 D Υψηλή συγκέντρωση σε Ω3  
 λιπαρά οξέα 

 D Φυσικά συμπυκνωμένο 
 D Χωρίς άσχημη οσμή και γεύση

Συμπλήρωμα διατροφής -   
Το προϊόν δεν υποκαθιστά  
την ισορροπημένη διατροφή.
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Η γιατρός συμβουλεύει

Ω-3 Λιπαρά οξέα: παρελθόν και παρόν
Στέλλα Δραπανιώτη / Παιδίατρος

Τα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα ήταν άγνωστα στην επι-
στημονική κοινότητα έως το τέλος της δεκαετίας του 
1920. Δύο ερευνητές, ο Εvans  και ο Burr, το 1929 
διαπίστωσαν και περιέγραψαν αυτά τα λιπαρά οξέα 
που δεν μπορεί να παράγει ο ανθρώπινος οργανισμός, 
αλλά πρέπει να τα πάρει έτοιμα από την τροφή του. Το 
νήμα στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του Hugh Sinclair, 
ο οποίος ενδιαφέρθηκε και μελέτησε τα λιπαρά αυτά 
οξέα, συγκρίνοντας τη δίαιτα των Εσκιμώων με άλλους 
βόρειους πληθυσμούς, καθώς και την υγεία τους εν 
γένει.

Ο Sinclair το 1956 διατύπωσε σε ένα γράμμα του στο 
περιοδικό Lancet για πρώτη φορά την υπόθεση ότι ορι-
σμένα ζωικής προέλευσης λιπαρά οξέα μπορούν να εί-
ναι ευεργετικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, σε αντί-
θεση με την επικρατούσα αντίληψη εκείνη την εποχή. 
Ο ίδιος δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία και αποδείξεις, 
άνοιξε όμως διάπλατα την πόρτα για όλους τους ερευ-
νητές οι οποίοι στην συνέχεια μελέτησαν και κατάφεραν 
να αποδείξουν τη σημασία των ω-3 λιπαρών οξέων.

Σήμερα λοιπόν, μετά από πολλές μελέτες και αναρρίθ-
μητα επιστημονικά άρθρα, γνωρίζουμε τη σημασία και 
τις ευεργερικές επιδράσεις των ω-3 λιπαρών οξέων 
τόσο στο σώμα όσο και στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο ω-3  εικοσι-
πενταενοϊκό οξύ (EPA) το οποίο μπορούμε να λάβουμε 
από την κατανάλωση λιπαρών ψαριών, οστρακοει-
δών και ελαίων από ψάρια, και στο δοκοσαεξανοϊκό 
οξύ (DHA) το οποίο επιπλέον των προαναφερθέντων 
τροφών βρίσκεται και στην άλγη. Το ΕΡΑ μειώνει τη 
φλεγμονή και είναι εξαιρετικά χρήσιμο στις νευρικές 
λειτουργίες του οργανισμού ενώ το DHA χρησιμεύει 
στη δομή των κυτταρικών μεμβρανών και κυρίως στα 
νευρικά κύτταρα, καθώς και κατά την εγκυμοσύνη και 
τη γαλουχία (σημαντικό για την ανάπτυξη του νευρικού 
συστήματος του βρέφους). Μετά από πολλές μελέτες 
έχει αποδειχτεί ότι τα ω-3 λιπαρά –ανάμεσα σε άλλες 
ιδιότητες- δρουν ενάντια στην κατάθλιψη, προστατεύ-
ουν από καρδιαγγειακά νοσήματα (μέσω μείωσης της 
αθηροσκλήρωσης), μειώνουν τη λιπώδη διήθηση του 
ήπατος, ελαττώνουν τα τριγλυκερίδια και αποτρέπουν 
την εμφάνιση του άσθματος.

Η ημερήσια λήψη ω-3 λιπαρών οξέων πρέπει να είναι 
από 200-500mg σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας. Εάν η δίαιτα δεν περιλαμβάνει αντίστοιχη 
ποσότητα λιπαρών ψαριών ή και ελαίων τους (όπως 
συμβαίνει κατά κανόνα στη σύγχρονη δίαιτα του δυτι-
κού κόσμου), η λήψη σκευασμάτων που αναπληρώνουν 
αυτή την πρόσληψη είναι ενδεδειγμένη.  
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Ένα μεγάλο ποσοστό των καθημερινών μας συνανα-
στροφών εκτυλίσσεται στο χώρο εργασίας μας και είναι 
πολλές οι φορές που δεν επιλέγουμε τα άτομα με τα 
οποία καλούμαστε να συνεργαστούμε. Ο εργασιακός 
χώρος είναι δυναμικός και πολυσύνθετος, απαρτιζόμε-
νος από ανθρώπους με διαφορετικά υπόβαθρα, στυλ 
προσέγγισης σε θέματα εργασίας, αντιλήψεις και προσ-
δοκίες. Παράλληλα, και σε συνδυασμό με τη συνεχή 
ροή πληροφοριών και αλλαγών, είναι 
αναμενόμενο να δημιουρ-
γούνται συγκρούσεις 
στις εργασιακές 
μας σχέσεις. Η πα-
ρούσα δυσμενής 
κοινωνικό-οικονομική 
κατάσταση αποτελεί 
και αυτή επιρροή στην 
εν δυνάμει συχνότερη 
εμφάνιση συγκρούσεων, 
αυξάνοντας την αίσθη-
ση του ανταγωνισμού, 
της ανασφάλειας και 
της αρνητικής διά-
θεσης δοκιμάζοντας 
την ικανότητά μας 
για επικοινωνία, κατα-
νόηση και αλληλοϋπο-
στήριξη.  Είναι λοιπόν 
ανθρώπινο στην καθη-
μερινή συναναστροφή 
και τριβή υπό συν-
θήκες πίεσης, να 
καλλιεργείται κλίμα 
πόλωσης, μεταξύ δύο 
ατόμων, μελών μιας ομάδας ή και ολόκληρων ομάδων. 
Η αληθινή πρόκληση δεν είναι η σύγκρουση αυτή κα-
θαυτή αλλά η εποικοδομητική διαχείριση για την επίλυ-
σή της, προτού κλιμακωθεί και γίνει αιτία διατάραξης 
του εργασιακού μας περιβάλλοντος, της ψυχικής και 
πνευματικής υγείας και της απόδοσής μας. Τείνουμε να 
συνδέουμε τη σύγκρουση με τσακωμούς και εντάσεις γι’ 
αυτό και συχνά την αποφεύγουμε.  Ωστόσο, η μη αντιμε-
τώπιση της σύγκρουσης είναι αυτή που οδηγεί στο τελι-
κό στάδιο κλιμάκωσης, την κρίση, που χαρακτηρίζεται 
από μη λειτουργικές συμπεριφορές, κακή επικοινωνία 
και ενδεχόμενη λεκτική ή και σωματική βία. Πως μπο-
ρούμε λοιπόν να διαχειριστούμε μία σύγκρουση πριν 

εξελιχτεί σε κρίση;

Τύποι αντιμετώπισης

Οι «μη λειτουργικοί» 
Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σοβαρή σύγκρουση είτε 
επειδή θεωρούμε υπερβολή να εστιάσουμε στη σχέση νω-

ρίτερα, είτε γιατί φοβόμαστε την  πρόσωπο με πρό-
σωπο αναμέτρηση κρα-
τώντας την ελπίδα πως 
το πρόβλημα θα φύγει 
χωρίς να κάνουμε κάτι. 
Γινόμαστε θύματα ή 
θύτες των παρακάτω 

τύπων συμπεριφοράς:

Επιθετική-Πάλη:  «εγώ 
κερδίζω-εσύ χάνεις»  
Διακρίνεται από έντο-
νη ανάγκη για έλεγχο. 
Μερίδιο ευθύνης φέρει 
μόνο το άλλο μέλος. Οι 

τόνοι είναι υψηλοί, οι 
φωνές πολλές, όπως και οι 

πιθανότητες για εκφοβι-
σμό και βία. 

Παθητική-Φυγή:   
«εγώ χάνω-εσύ κερδίζεις» 
Διακρίνεται από παραίτηση, 

υποχώρηση και αποφυγή να 
ασχοληθούμε με τις ανάγκες μας. 

Συμμόρφωση, στάση υποταγής, αποστασιοποίηση 
από την κατάσταση και το άτομο. 

Οι «λειτουργικοί» 
Διεκδικητική συμπεριφορά: «κερδίζω-κερδίζεις» 
Υπάρχει λύση σε κάθε σύγκρουση. Η διεκδικητική συμπε-
ριφορά διακρίνεται από τη διάθεση να βρεθεί ή και να 
δημιουργηθεί από κοινού μία προσοδοφόρα λύση για όλα 
τα αντικρουόμενα μέλη. 

Υιοθετώντας  «κερδίζω-κερδίζεις» προσέγγιση: 
- Εστιάζουμε πρώτα στις ανάγκες και μετά στις λύσεις

- Αντί να καταπιανόμαστε με το θέμα της σύγκρουσης ή να 

Συμβουλές

Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας: Το αναγκαίο καλό στη 
σύσφιξη των διαπροσωπικών μας σχέσεων
Εβίνα Ηλιοπούλου / Ψυχολόγος / Senior Account Manager Hellas EAP

«Κάθε φορά που είσαι σε σύγκρουση με κάποιον, υπάρχει ένας παράγοντας που μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά, μεταξύ 
του να καταστραφεί η σχέση ή να εκβαθυνθεί. Ο παράγοντας αυτός είναι η στάση σου.»                     
William James  
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43ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο 

Στις 11-14 Μαΐου 
2016, η εταιρεία CANA 
εκπροσωπήθηκε στο  
43ο Πανελλήνιο 
Νοσηλευτικό Συνέδριο 
της ΕΣΝΕ που 
πραγματοποιήθηκε στη 
Σύρο από τις ομάδες 
Επιθεμάτων, Αντισηψίας 
& Ειδικής Διατροφής. 

Στο περίπτερο της CANA 
οι σύνεδροι είχαν την  
ευκαιρία να ενημερω-
θούν από τους συνερ-
γάτες μας στα εν λόγω 
προϊόντα και όχι μόνο!

βιαζόμαστε να βρούμε λύση, ξεκινάμε πρώτα 
καταλαβαίνοντας τις ανάγκες μας και της άλ-
λης πλευράς

- Λαμβάνουμε υπόψη μας τι θέλει και η άλλη 
πλευρά 
Για να βρούμε κοινό έδαφος πρέπει να ακού-
σουμε την άλλη πλευρά, να καταλάβουμε 
και να υπολογίσουμε τις δικές της ανάγκες, 
έγνοιες, ανησυχίες και συναισθήματα. 

- Συμπεριφερόμαστε με γνώμονα τη δικαιο-
σύνη 
Αν και δύσκολο σε στιγμές σύγκρουσης, ειδικά 
όταν νιώθουμε αδικημένοι, είναι απαραίτητο 
να φροντίζουμε να μην παραβιάζονται ούτε 
τα προσωπικά μας δικαιώματα ούτε των άλ-
λων.  

- Σεβόμαστε τη σχέση και τον άλλο 
Κάνουμε την κριτική μας σε σχέση με το θέμα 
της σύγκρουσης και όχι τον άνθρωπο.

- Διευρύνουμε την οπτική μας γωνία  
Εξετάζουμε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες. Υπενθυμίζουμε 
στους εαυτούς  μας κατά τη διάρκεια μιας σύ-
γκρουσης τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης 
«κερδίζω-κερδίζεις» για τη διατήρηση της σχέ-
σης και  την αποκατάσταση της ισορροπίας. 

- Εστιάζουμε στην προσέγγιση  
Δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη η λύση μιας σύ-
γκρουσης. Προσεγγίζουμε την άλλη πλευρά με 
σεβασμό και δείχνουμε τη θέλησή μας για να 
αναδυθούν ή να δημιουργηθούν λύσεις που 
δεν είχαμε υπολογίσει.

- Διευκολύνουμε το ναι 
Γνωρίζοντας τις ανάγκες της άλλης πλευράς 
καθίσταται πιο εφικτό να ανακαλύψουμε τι 
έχει περισσότερη αξία για αυτήν και είναι 
εύκολο για εμάς να προσφέρουμε. Συμβιβα-
ζόμαστε παρέχοντας κάτι σημαντικό και πε-
ριμένοντας να γίνει το ίδιο και σε εμάς για να 
διευκολυνθεί η επίλυση της σύγκρουσης.  

Να θυμάμαι να μην ξεχνάω  
Η διαχείριση μιας σύγκρουσης δυναμώνει τη 
σχέση όταν είναι ωφέλιμη για όλες τις πλευρές. 
Μέσα από την επίλυση:

 DΓνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τον  
 άλλον

 DΑναπτύσσουμε ανοχή και σεβασμό στη   
 διαφορετικότητα

 DΒελτιώνουμε την επικοινωνία μας
 DΜειώνουμε το συσσωρευμένο στρες
 DΕργαζόμαστε σε ένα πιο ευχάριστο   

 περιβάλλον 

Εκδηλώσεις - Συνέδρια
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

15o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και 
Ενδοαγγειακής Χειρουργικής-Αγγειολογίας 

Η εταιρεία CANA εκπροσωπήθηκε από τα τμήματα 
Vascular & Endovascular του τομέα Medical Devices, στο 
15o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδοαγγειακής 
Χειρουργικής-Αγγειολογίας, το οποίο διεξήχθη στην 
Αίγλη Ζαππείου στις 31/3-2/4/16.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 
εκπαιδευτικό workshop με το σύστημα laser VENACURE 
της Angiodynamics για την αποκατάσταση κιρσών των 
κάτω άκρων. 
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Heart Failure 2016 and the 3rd World Congress on 
Acute Heart Failure 

Florence, Italy - 21 to 24 May 2016 
Από 21/5-24/5/2016 συμμετείχαμε  ως φαρμακευτικά 
προϊόντα στο 3ο παγκόσμιο καρδιολογικό συνέδριο  
που  αφορούσε την καρδιακή ανεπάρκεια και διεξήχθη 
στη Φλωρεντία της Ιταλίας.
Η παρουσία μας στο συγκεκριμένο συνέδριο κρίθηκε 
επιβεβλημένη, με δεδομένη τη νέα θεραπευτική  έν-
δειξη για χρήση στην καρδιακή ανεπάρκεια  που έχει 
λάβει  το φαρμακευτικό  προϊόν Concor το οποίo  συν-
προωθούμε με την εταιρία Merck και που στη συγκεκρι-
μένη ένδειξη ονομάζεται Emconcor.  
Το συνέδριο παρά την ιδιαίτερα  εξειδικευμένη θεματο-
λογία του σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με 6.148  συμμε-
τέχοντες από 103 χώρες,108 επιστημονικές συνεδρίες, 
2.010 υποβληθείσες κλινικές περιλήψεις και παρουσία 
30 φαρμακευτικών εταιριών.
Σημαντικότερο γεγονός για τους σύνεδρους ήταν οι νέες 
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρ-
διολογίας για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της οξείας 
και χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
Επιπλέον, ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση προκάλεσαν τα 
ευρήματα που ήταν σχετικά με την άσκηση και τα οφέλη 
της στη βελτίωση της σωματικής φόρμας, την ενίσχυση 
της παροχής αίματος στην καρδιά, τη μείωση του κινδύ-
νου αρρυθμιών που μπορούν να προκαλέσουν αιφνίδιο 
θάνατο και την βελτίωση του κυκλοφορικού.
Για την Cana το Emconcor συμπληρώνει άλλο ένα κομ-
μάτι στο ήδη υπάρχον σημαντικό  Portfolio του φαρμά-
κου.

Σημείωση: Την εταιρία μας στο συνέδριο εκπροσώπησε 
ο κ. Μαραγκουδάκης Θεμιστοκλής, ενώ από την εταιρία 
Merck ήταν παρών ο κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης και ο 
ειδικός γιατρός καρδιολόγος κ. Σακελλαρίου Δημήτρης.  

Συνέδριο ENE, 19-22 Μαΐου 2016, Καλαμάτα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η CANA έλαβε μέρος 
στο 9o Πανελλήνιο  και 8ο Πανευρωπαϊκό επιστημονικό  
& Επαγγελματικό Νοσηλευτικό συνέδριο της ENE 
που πραγματοποιήθηκε στις 19-22 Μαΐου 2016 στην 
Καλαμάτα.
Τα τμήματα Αντισηψίας, Επιθεμάτων & Ειδικής Διατρο-
φής ένωσαν τις δυνάμεις τους και ενημέρωσαν ενδελε-
χώς για τα σχετικά προϊόντα της εταιρείας μας μεγάλο 
αριθμό πελατών, οι οποίοι επισκέφθηκαν το διπλό πε-
ρίπτερο της CANA στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου. 
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11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Αλγολογίας  που διεξήχθη στο Βόλο, 12-14 Μαΐου 2016, 
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. 
Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από αξιόλογη  συμμετοχή 
Αναισθησιολόγων που διαχειρίζονται τον πόνο μετεγχει-
ρητικά, ενδονοσοκομειακά αλλά και στα Ιατρεία Πόνου. 
Στα πλαίσια της προώθησης από την εταιρεία μας, του 
φαρμακευτικού σκευάσματος Palexia (ταπενταδόλη, οπιο-
ειδές αναλγητικό) της συνεργαζόμενης εταιρείας Janssen, 
η ομάδα Φαρμακευτικών Προϊόντων σε συνεργασία με το 
Ιατρικό μας τμήμα, συμμετείχε στο εν λόγω συνέδριο με 
εκθεσιακό περίπτερο  και Δορυφορική Διάλεξη. 
Στην Δορυφορική Διάλεξη με τίτλο « Η ταπενταδόλη ως 
σύγχρονη θεραπευτική επιλογή στη διαχείρηση του οξέος 
και χρόνιου πόνου», βασική ομιλήτρια ήταν η κ. Σταυρο-
πούλου Έφη, Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αναι-
σθησιολογικού τμήματος-Ιατρείου Πόνου Π.Γ.Ν ΚΑΤ και 
προεδρεύων ο κ. Δίπλας Διονύσιος Διευθυντής Αναισθησι-
ολογικού Τμήματος  Γ.Ν.Ευαγγελισμός. 
Η κ. Σταυροπούλου, παρουσίασε πολύ εμπεριστατωμένα 
όλα τα στοιχεία και τις μελέτες που αφορούν στην χρήση 
της ταπενταδόλης, ενός εξελιγμένου μορίου στη δια-
χείριση του οξέος και χρόνιου πόνου που αποτελεί μια 
καινούργια θεραπευτική επιλογή, η οποία και έλειπε από 
την ελληνική ιατρική πρακτική. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε της ομιλίας, φάνηκε ότι η 
ταπενταδόλη ήρθε να καλύψει ένα θεραπευτικό κενό στην 
αντιμετώπιση του μέτριου έως σοβαρού πόνου.Η σωστή 
αντιμετώπιση του πόνου δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση 
και οι ειδικοί έχουν ανάγκη από διαφορετικά και αποτελε-
σματικά «όπλα» στη φαρέτρα τους. 

Διεθνές Αγγειοχειρουργικό συνέδριο LIVE 

Η εταιρεία CANA εκπροσωπήθηκε από τα τμήματα 
Vascular & Endovascular του τομέα Medical Devices, 
στο Διεθνές Αγγειοχειρουργικό συνέδριο LIVE (Leading 
Innovative Vascular Education), το οποίο διεξήχθη στα 
Ιωάννινα, στο ξενοδοχείο Dulac, στις 26-28/5/16. Κατά 
τη διάρκεια του συνεδρίου η εταιρεία μας συμμετείχε με 
δορυφορικό συμπόσιο με θέμα τα ενδοαυλικά μοσχεύ-
ματα της Bolton, Treo & Relay.  
Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από κορυφαίους 
ιατρούς της Αγγειοχειρουργικής, τον Ισπανό Prof. 
Riambau και τον Καθηγητή κύριο Ματσάγκα.  
Το συμπόσιο προσέλκυσε μεγάλο αριθμό συμμετεχό-
ντων και ολοκληρώθηκε με  απόλυτη επιτυχία.     
Επιπλέον, στα πλαίσια του ίδιου συνεδρίου, πραγματο-
ποιήθηκε εκπαιδευτικό workshop με το σύστημα laser 
VENACURE της Angiodynamics για την αποκατάσταση 
κιρσών των κάτω άκρων. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
συνεδρίου, οι σύνεδροι είχαν την δυνατότητα να εκπαι-
δευτούν στα μοσχεύματα της Bolton χρησιμοποιώντας 
εξομοιωτές, τους οποίους διαθέσαμε σε ειδικό χώρο.
 

Οι γιατροί που  έχουν ήδη χορηγήσει ταπενταδόλη σε 
περιστατικά τους, δήλωσαν πολύ ευχαριστημένοι για 
την αποτελεσματικότητά της  αλλά και για το πολύ καλό 
προφίλ ανοχής από πλευράς ασθενούς. 
Παρόντες από την εταιρεία μας, η υπεύθυνη ιατρικών 
υποθέσεων κ.Τσιγκάνου Έστα, οι συνάδελφοι κύριοι  Θεο-
φίλου Γεώργιος και Αγγελόπουλος Τάσος  καθώς και ο  
κ. Μαραγκουδάκης Θεμιστοκλής και η κ. Τόμπρου Αρι-
στέα.
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Εκπαιδευτική επίσκεψη 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας μας, πραγματοποίησαν την Τρίτη 29 Μαρτίου 
2016 μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής τους οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στους χώρους της Παραγωγής και του Χημείου και 
ενημερώθηκαν από τον Δ/ντή Παραγωγής κύριο 
Ανδρέα Τσαγκανό για την παραγωγική διαδικασία. Οι 
μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
παρουσίαση του κυρίου Τσαγκανού, ενώ διατύπωναν 
σχετικές ερωτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης 

Η Cana Laboratories και η Dr. Schär, 
γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα 
Κοιλιοκάκης, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 
2016, σε ένα μοναδικό event στο 
«Κέντρο της Γης». Στόχος της εκδή-
λωσης ήταν η ενίσχυση του έργου 
των Συλλόγων Πασχόντων από 
Κοιλιοκάκη, καθώς και η ενημέρωση 

και η ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τη νόσο. 

Οι καλεσμένοι που έδωσαν το «πα-
ρών» περιηγήθηκαν στο «Κέντρο τη 
Γης», ξεναγήθηκαν στο οινοποιείο 
του κτήματος και γεύτηκαν βιολογι-
κά κρασιά, ενώ παράλληλα, πραγ-
ματοποίησαν γεωργικές εργασίες 
στο λαχανόκηπο του Κέντρου. Τα 

παιδιά, παρέα με τη μασκότ της 
εταιρείας, Milly, ήρθαν κοντά με τη 
φύση μέσα από δημιουργικές δρα-
στηριότητες. 

Μικροί και μεγάλοι γεύτηκαν αλμυ-
ρές και γλυκές δημιουργίες, φυσικά 
ελεύθερες γλουτένης, με τα προϊ-
όντα της Dr. Schär, δια χειρός του 
σεφ Νίκου Λιογγάρη. 
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Ονοματεπώνυμο / Θέση Έλενα Ζέρβα
Product Manager Τομέας Φροντίδας Υγείας

Αριστέα Tόμπρου 
Account  Manager Marketing Τομέας Pharma

Ερώτηση Απάντηση Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο; Ποδήλατο σε ανηφόρα… Ποδήλατο.

Αγαπημένος προορισμός
Ελληνικά νησιά …αυτά της άγονης γραμμής και 
μετά Μύκονο για «ισορροπία»

Ο επόμενος που θα εξερευνήσω...

Σπόρ ή Χόμπι που ασχολούμαι Salsa.
Mέχρι προσφάτως, με τη  ραδιοφωνική  
παραγωγή.

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 
φτιάχνω…

Cheesecake με σπιτική μαρμελάδα βερύκοκο. Πίτσα Μαργαρίτα.

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ 
είναι

Thinking Outloud του Ed Sheeran.   Cheap thrills (Sia).

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα
Την συγκλονιστική ταινία Incendies, του Denis 
Villeneuve!! 

Οποιοδήποτε βιβλίο  της Βαμβουνάκη  
και της Ομηρόλη.

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
“Καλύτερα να μετανιώνεις για αυτά που έκανες 
παρά για αυτά που δεν έκανες”.

«Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, 
είμαι λέφτερος» Καζαντζάκης.

Μου αρέσει…
Να πηγαίνω βόλτες με τους γιούς μου όταν μου το 
επιτρέπουν.

Nα απολαμβάνω τις  μικρές χαρές της ζωής.

Δεν μου αρέσει… Όταν δεν μου λένε τα μυστικά τους…
Όταν δεν  προλαβαίνω να απολαύσω 
τις μικρές χαρές της ζωής.

Θα ευχόμουν.... Υγεία.
Περισσότερη «ανάλαφρη» ψυχική διάθεση.
Λιγότερες «τοξικές» σκέψεις και συναισθήματα.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Είμαι στην Cana από την 1η Απριλίου 1996 στο 
Marketing του Τομέα Φροντίδας Υγείας με κύ-
ριο τομέα ενασχόλησης προϊόντα βρεφικής δια-
τροφής. Σήμερα διαχειρίζομαι τα βρεφικά γάλα-
τα Nativa, Guigoz, S-26 Gold, τις βρεφικές τροφές 
bio-bebe, καθώς και τα προϊόντα Kelo-cote & Kelo-
stretch.

Εντάχθηκα στο δυναμικό της Cana το 1998 ως ια-
τρικός επισκέπτης στην Ομάδα Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης. Σήμερα ανήκω στην Ομάδα Φαρμα-
κευτικών προϊόντων του τμήματος Pharma με κα-
θήκοντα Account Marketing Manager.

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

Γάμοι 2016
Οδυσσέας Χαντζιάρας  
(Ιατρικός Επισκέπτης Τμήματος  
Επιθεμάτων / Τομέας Pharma) –  
Χριστίνα Μανιατέα

Γεννήσεις 2016
1. Ένα κοριτσάκι της κας Βασιλικής  

Τσουμάκη (Τμήμα Διαγωνισμών)

2. Ένα κοριτσάκι του κου Οδυσσέα  
Χαντζιάρα (Ιατρικός Επισκέπτης  
Τμήματος Επιθεμάτων / Τομέας 
Pharma)
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Στείλτε μας τις 
απόψεις και  

τις προτάσεις σας  
για το «1»

hr@cana.gr 

Τεύχος 12ο, Ιούλιος 2016
Περιοδική έκδοση
Εκδότης: Cana Α.Ε. Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Λ. Ηρακλείου 446, Ηράκλειο Αττικής, 14122
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Τμήμα HR, hr@cana.gr
Υπεύθυνη ύλης: Μαργαρίτα Γογωνά 
Σχεδιασμός και οργάνωση έκδοσης: ΜΟΛΥΒΙ, www.molivi.gr 
Φωτογραφίες: Shutterstock
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση χωρίς την άδεια της CANA Α.Ε.
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