
1*

2 Editorial

3 - 6 Η Εταιρεία Cana

7 -11 Tα προϊόντα μας

12 Συμβουλές

13-16 Εκδηλώσεις - Συνέδρια

17-21 Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης 
Προσωπικού

22 Η Γιατρός Συμβουλεύει

23 Ρωτάμε & Απαντάμε
Γάμοι - Γεννήσεις

24 Προσφορές Τμήματος
Φροντίδας Υγείας

Τεύχος 13 / Δεκέμβριος 2016

*Γιατί όλοι εμείς 
στην Cana έχουμε 
ένα κοινό όραμα

newsletter_13_2016.indd   1 13/12/2016   2:53:40 μμ



2
Editorial

Editorial

2

Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Περιμένοντας τη νέα χρονιά συνεχίζουμε με αισιοδοξία να κοιτάμε μπροστά και 
να επιμένουμε.  Κάτω από τις αντίξοες συνθήκες  που επικρατούν στην αγορά, 
το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να ξεκινήσουμε νέες συνεργασίες στη 
μονάδα παραγωγής, αλλά και να ετοιμάσουμε ένα νέο, δικό μας προϊόν το οποίο θα 
κυκλοφορήσει σύντομα. Η καλή πορεία των δικών μας προϊόντων, μάς έδειξε ότι οι 
καταναλωτές εκτιμούν την προσήλωση της εταιρείας μας στην ποιότητα. Επιπλέον, 
επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό της μονάδας παραγωγής μας, γιατί στοχεύουμε 
στην εξέλιξη και την καλύτερη αξιοποίησή της.  

Η Cana Laboratories τη φετινή χρονιά τιμήθηκε με δύο βραβεία: ένα για το καινοτόμο 
σύστημα Nanoknife και ένα για την Αειφορία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που οι κόποι μας αναγνωρίζονται. 

To κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι κάτι που ξεκίνησε από την ίδρυση 
της εταιρείας και είναι βαθιά ριζωμένο στην εταιρική μας κουλτούρα.  Στο πλαίσιο 
των κοινωνικών σκοπών που εξυπηρετούν τα EXELIA και με το 1€ που προσφέρουμε 
για κάθε συσκευασία που πωλείται, υλοποιήσαμε μια νέα δράση. Συνεργαστήκαμε 
με το Αιγινήτειο και τη Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής της Α’ Ψυχιατρικής 
Κλινικής, δημιουργώντας το site www.edtalk.gr. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα 
υπάρχει μια ιστοσελίδα που θα παρέχει, όχι μόνο αξιόπιστη πληροφόρηση για τις 
διαταραχές πρόσληψης τροφής, αλλά και τη δυνατότητα, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, 
να μπορεί να προχωρήσει στην παρακολούθηση ενός προγράμματος παρέμβασης 
για την ψυχογενή βουλιμία. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε όσους 
αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. 

Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, πάντα βλέπουμε τις δυσκολίες ως 
προκλήσεις και ευκαιρίες για να βελτιωνόμαστε. Ξέρω ότι υπάρχουν τρόποι να 
ανταπεξέλθουμε και θα το κάνουμε, γιατί αυτό μας δίδαξαν οι προηγούμενες γενιές. 
Με επιμονή θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες.  

Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και αισιοδοξία!
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Το νέο εταιρικό προωθητικό 
υλικό είναι έτοιμο!
Στο πλαίσιο αναμόρφωσης της εταιρικής ταυτότητας της Cana Laboratories 
δημιουργήθηκαν η νέα εταιρική καταχώρηση, το νέο εταιρικό banner, το 
folder και το έντυπο της εταιρείας. 

National Champion η Cana Laboratories  
στα European Business Awards 2016/2017

Η Cana Laboratories διακρίθηκε τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 
2016 ως National Champion για την Ελλάδα στην κατη-
γορία Environmental & Corporate Sustainability στα 
«European Business Awards 2016/17 sponsored by RSM». 
Κατόπιν της ανάδειξης αυτής, η Cana Laboratories περνάει 
στη 2η φάση του διαγωνισμού, όπου θα αξιολογηθεί εκ 
νέου, μέσω της υποβολής σχετικού video διεκδικώντας τον 
τιμητικό τίτλο «Ruban d’Honneur».  

3
CanaΝέο;
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* Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Cana Laboratories μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.cana.gr στην ενότητα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη 2016
Πιστή στο όραμά της και παρά 
το δύσκολο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον, η Cana Laboratories 
στήριξε και φέτος τις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες.   

 D Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Γαλατσίου
 D Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης  

 Δήμου Αθηναίων
 D Ένωση Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη
 D Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού
 D Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο  

 Ελληνικού (ΜΚΙΕ)
 D Εθελοντές του Κόσμου
 D Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεταμόρφωσης
 D Γιατροί του Κόσμου Πάτρας
 D ΜΚΟ «Φάρος Ελπίδας»

 D Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων
 D Κοινωνικές Δομές Δήμου Γλυφάδας
 D Σύλλογος «Φροντίδα»
 D Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος
 D Κέντρο Ψυχικής Φροντίδας «ΙΑΣΙΣ»
 D Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας  

 Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) - Δράση «Επιχείρηση   
 Αλληλεγγύης»

 D Κίνηση Πολιτών Δυτικής Αθήνας
 D «Μπορούμε» 

Οι ΜΚΟ και οι Οργανώσεις που συνεργαστήκαμε το 2016:

Επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)
Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, το Τμήμα Επικοινωνίας επισκέφθηκε το Κέ-
ντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) για να ενημερωθεί για τις ανάγκες και τις δράσεις του. 
Η Cana Laboratories προσέφερε βρεφικά γάλατα και είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του έργου του ΚΥΑΔΑ.
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Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 
στο πλαίσιο Press Lunch στο Salon 
de Bricolage ανακοινώθηκε η 
συνεργασία της Cana Laboratories 
και της σειράς περιποίησης 
προσώπου EXELIA Cosmetics με 
τη Μονάδα Διαταραχών Πρόσλη-

www.edtalk.gr: Μία ιστοσελίδα αυτοβοήθειας 
για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

ψης Τροφής, της Α’ Ψυχιατρικής 
Κλινικής, του ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο για τη δημιουργία της 
ιστοσελίδας www.edtalk.gr. 
Την ανακοίνωση πραγματοποίη-
σαν ο κ. Φραγκίσκος Γονιδάκης, 
Eπίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής 

της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και 
Υπεύθυνος του Προγράμματος, η  
πρέσβειρα των προϊόντων EXELIA, 
κ. Ναταλία Δραγούμη και ο κ. Βύ-
ρων Καραγιαννόπουλος, Product 
Manager των EXELIA Cosmetics. 

www.edtalk.gr
Πρόκειται για μία εξειδικευμένη ιστοσελίδα που 
παρέχει, όχι μόνο αξιόπιστη πληροφόρηση για 
τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, αλλά και τη 
δυνατότητα, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, να μπορεί 
να προχωρήσει στην παρακολούθηση ενός ψυχο-
εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης για την 
ψυχογενή βουλιμία, που θα τον οδηγεί βήμα προς 
βήμα στο να γνωρίσει τις τεχνικές που χρησιμο-
ποιούνται για την αντιμετώπιση της συγκεκριμέ-
νης διαταραχής.

Press Lunch 
Μετά την ανακοίνωση οι καλεσμένοι δημοσιογράφοι από τον 
χώρο της υγείας και της ομορφιάς απήλαυσαν ένα ισορροπη-
μένο γεύμα. Εκεί συνομίλησαν με τον Καθηγητή, την  
κ. Δραγούμη και στελέχη της εταιρείας. 
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Διάκριση της Cana 
Laboratories στα Healthcare 
Business Awards 
Με το bronze award διακρίθηκε την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 η Cana 
Laboratories, στο πλαίσιο των Healthcare Business Awards 2016, που 
διοργανώθηκαν από την Boussias Communications στο ξενοδοχείο 
«Divani Apollon Palace & Thallaso». Ειδικότερα, η Cana Laboratories 
διακρίθηκε στην κατηγορία «Καινοτομία στην Υγεία» για το σύστημα 
κατάλυσης καρκινικών όγκων «Nanoknife». 

Το βραβείο παρέλαβε η Ελίνα Βουκάκη, Senior Marketing Manager, 
Medical Devices.

Για 4η συνεχή χρονιά συμμετείχαμε στο 
Greece Race for the Cure, την Κυριακή 25 
Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο. Με την παρουσία 
μας στηρίξαμε, όλοι μαζί, το Σύλλογο 
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» 
και ενισχύσαμε το μήνυμα για πρόληψη, 
έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση για τον 
καρκίνο του μαστού. Αρχηγός της ομάδας 
μας ήταν και φέτος η Έλενα Ζέρβα. Τη 
δράση υποστήριξε η πρέσβειρα της σειράς 
περιποίησης προσώπου, EXELIA Cosmetics, 
Ναταλία Δραγούμη.

Greece Race for the Cure - Τρέχουμε Cana 2016
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Στη συνέχεια, τέλος του 2014, η συνεργασία διευρύνεται με άλλο ένα σημαντικό 
φάρμακο, το Palexia, που συμπληρώνει ιδανικά το portfolio επιλογών στην αντιμε-
τώπιση του πόνου. Το Palexia (ταπενταδόλη) είναι ένα καινούργιο, κεντρικώς δρών 

αναλγητικό, με δύο μηχανισμούς δράσης σε ένα ενιαίο μόριο. Είναι δισκίο, ανήκει στην κατηγορία των οπιοειδών 
αναλγητικών και κυκλοφορεί σε δύο μορφές: Palexia (δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο) για την ανακούφιση 
του μέτριου έως σοβαρού οξέος πόνου σε ενήλικες, που μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά μόνο με οπιοειδή 
αναλγητικά. Palexia retard για τη διαχείριση του σοβαρού χρόνιου πόνου σε ενήλικες, που μπορεί να αντιμετωπι-
στεί ικανοποιητικά μόνο με οπιοειδή αναλγητικά. Το ευρύ κλινικό πρόγραμμα μελετών του Palexia αποδεικνύει ότι 
έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε οξύ μετεγχειρητικό πόνο (π.χ εκτομή τύλου, νόσο αρθρώσεων τελικού σταδίου) σε 
χρόνιο καλοήθη πόνο (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, χρόνια χαμηλή οσφυαλγία) καθώς και σε χρόνιο καρκινικό πόνο.

Η συνεργασία ενδυναμώνεται περαιτέρω το 2016 με δύο προϊόντα σταθμούς στην ογκολογία, το Eprex και το Caelyx. 

Το Caelyx είναι η μοναδική πεγκυλιωμένη λιποσωμιακή δοξορουβικίνη. Ανήκει στην 
κατηγορία των κυτταροστατικών αντιβιοτικών. Είναι πυκνό διάλυμα για παρασκευή 
διαλύματος προς έγχυση για χημειοθεραπεία.  Ενδείκνυται στον μεταστατικό καρκί-

νο του μαστού, στον προχωρημένου σταδίου καρκίνο των ωοθηκών, στο σάρκωμα Kaposi σχετιζόμενο με AIDS. 

Η Cana με την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα που τη χαρακτηρίζει καταφέρνει σταθερά και σταδιακά να «χτίζει» συ-
νεργασίες με αξιόλογες εταιρείες και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην Ιατρική κοινότητα και κατ΄επέκταση 
στους  Έλληνες ασθενείς.

Τα Προϊόντα μας

CANA & JANSSEN: Μια συνεργασία διαρκώς 
εξελισσόμενη μέσα στα χρόνια...
Ομάδα Φαρμακευτικών Προϊόντων - Τμήμα Pharma

Η Cana συνεχίζοντας την παράδοση των επιτυχημένων συνεργασιών με ηγετι-
κές εταιρείες του χώρου, ξεκίνησε μια νέα συνεργασία την άνοιξη του 2013, με 
την φαρμακευτική εταιρεία Janssen. Το προϊόν έναρξης της συνεργασίας ήταν το 

Durogesic, ένα εξαιρετικά σημαντικό φάρμακο για την ανακούφιση του χρόνιου και ανθεκτικού πόνου, καλοήθη ή/
και κακοήθη. Το Durogesic (φαιντανύλη) είναι διαδερμικό έμπλαστρο, ανήκει στα μακράς διάρκειας δράσης οπιο-
ειδή αναλγητικά φάρμακα και ενδείκνυται στη θεραπεία του χρόνιου και ανθεκτικού πόνου (ειδικά στον καρκινικό 
πόνο) για τον οποίο απαιτείται συνεχής χορήγηση οπιοειδών για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, εφόσον όλα τα 
άλλα μη οπιοειδή αναλγητικά δεν είχαν αποτέλεσμα.

To Eprex είναι η πρώτη ερυθροποιητίνη άλφα, που παράχθηκε το μακρινό 1989.  
Είναι ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες με σύστημα προστασίας βελόνας 
Protecs. Eνδείκνυται για τη θεραπεία της αναιμίας και τη μείωση των απαιτήσεων 

για μετάγγιση σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους, κακόηθες 
λέμφωμα ή πολλαπλό μυέλωμα και βρίσκονται σε κίνδυνο μετάγγισης όπως αξιολογείται με βάση τη γενική τους 
κατάσταση.
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Τα δημητριακά, από τα αρχαία χρόνια, αποτελούν 
σημαντική τροφή για την ανάπτυξη των παιδιών, γιατί 
διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα: παρέχουν θρεπτικά 
συστατικά, χαρίζουν ενέργεια και είναι χορταστικά!

Αν στην καθημερινή διατροφή συμπεριλαμβάνεται 
τουλάχιστον μια μερίδα δημητριακών, τα παιδιά 
προσλαμβάνουν σημαντικό μέρος των ημερήσιων 
αναγκών τους σε βιταμίνες 
και μεταλλικά 
στοιχεία.  Αν, μάλιστα, 
προσθέσουμε σε αυτά 
γάλα ή γιαούρτι, 
θα ενισχύσουμε τη 
θρεπτική τους αξία 
ακόμη περισσότερο. 
Τα καλά νέα είναι ότι 
τα περισσότερα παιδιά 
αγαπούν τα δημητριακά, 
ειδικά εκείνα που τα 
έχουν βάλει από νωρίς στη 
διατροφή τους, καθώς είναι 
γνωστό, ότι μας αρέσουν οι 
γεύσεις που έχουμε «μάθει» να 
μας αρέσουν.

Από τον 4ο με 6ο μήνα και για μια ζωή! 
Τα μωρά καταναλώνουν δημητριακά μέσω 
των βρεφικών κρεμών.  Αυτό αποτελεί την αρχή 
της διαδικασίας εισαγωγής ημιστερεών τροφών 
στο διαιτολόγιο του μωρού και θέτει τις βάσεις 
ισορροπημένης διατροφής και στη μετέπειτα ζωή.

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των βιολογικών 
βρεφικών κρεμών bio-bebe® είναι τα δημητριακά 
ολικής άλεσης και οι φυτικές ίνες που περιέχουν, οι 
οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία 
και υγεία του πεπτικού συστήματος.  Επιπλέον, οι 
υδατάνθρακες των δημητριακών έχουν χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη και άρα δεν αυξάνουν απότομα τη 
γλυκόζη στο αίμα, ρυθμίζοντας έτσι τα επίπεδα της 
όρεξης αλλά και τη δράση της ινσουλίνης.  

Από τον 6ο μήνα ξεκινά η σταδιακή εισαγωγή βρεφικών 

Βιολογικές βρεφικές κρέμες  
bio-bebe® με δημητριακά 
ολικής άλεσης
Έλενα Ζέρβα
Product Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας

κρεμών στο διαιτολόγιο του βρέφους.  Συνήθως η 
πρώτη κρεμούλα η οποία εισάγεται στο διαιτολόγιο 
του βρέφους είναι το ρυζάλευρο και αυτό γιατί 
είναι μια ιδιαίτερα εύπεπτη τροφή. Κατά την επιλογή 
της κρέμας, προσέξτε ιδιαίτερα να είναι ένα προϊόν 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλατιού όπως το bio-
bebe® Ρυζάλευρο Ολικής Άλεσης, καθώς επίσης και 
χωρίς τεχνητές αρωματικές ύλες, οι οποίες τίποτα δεν 

προσφέρουν στο μωρό.

Όταν αναζητάμε 
βρεφικές κρέμες για 
το μωρό μας, θα πρέπει 
να περιέχουν όσο το 
δυνατόν λιγότερο 
επεξεργασμένα 
προϊόντα, γι’ αυτό 
και η επιλογή μιας 
βιολογικής βρεφικής 

κρέμας αποτελεί σωστή 
απόφαση.  Οι βιολογικές 

βρεφικές κρέμες bio-
bebe®, παρασκευάζονται 

από πρώτες ύλες οι οποίες 
καλλιεργούνται σύμφωνα με τις 

αρχές της βιολογικής καλλιέργειας, 
χωρίς συνθετικά παρασιτοκτόνα και 

χωρίς προσθήκη ζάχαρης, αλατιού ή 
χημικών αρωματικών υλών.  

Οι βιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe® είναι 
ειδικά μελετημένες για να είναι εύπεπτες και καλά 
ανεκτές από την ευαίσθητη βρεφική κοιλίτσα.  
Προσφέρουν την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά 
που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες ανάπτυξης αυτής 
της ηλικίας και είναι ιδανικές για την προοδευτική 
είσοδο δημητριακών στο διαιτολόγιο του μωρού. 
Συνήθως παρασκευάζονται με γάλα (αυτό που 
πίνει το μωράκι, είτε είναι μητρικό ή φόρμουλα), 
για να παρέχουν πλήρες γεύμα.  Βεβαίως για μια 
νόστιμη φρουτόκρεμα με δημητριακά ολικής άλεσης, 
παρασκευάστε τις βρεφικές κρέμες bio-bebe® με 
χυμό, αντί για νερό ή γάλα και προσθέστε φρέσκα 
φρούτα.

Νutrition
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…γιατί στιγμές απόλαυσης  
χρειαζόμαστε καθημερινά!!!
Ρέα Σαλατέλη / Sales & Marketing Manager /  
Τομέας Pharma / Κλινική Διατροφή

FRUIT BAR
Μπάρα δημητριακών με φρούτα 125g (5x25g)  
Νόστιμες μπάρες δημητριακών, χαμηλές σε θερμίδες, υψηλής 
περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, μοναδικός συνδυασμός γεύ-
σης τραγανού μπισκότου, σύκου και δαμάσκηνου. 

MILLY GRIS & CIOCC
Κριτσίνια με πραλίνα 52g      
Η νέα μόδα στα σνακ, που έχει τρελλάνει μικρούς και μεγά-
λους. Ο συνδυασμός αλμυρού & γλυκού. Κριτσίνια που τα 
βουτάς μέσα σε λαχταριστή πραλίνα! 

CHEESE BITES 
Τυρομπουκιές 125g
Μίνι gluten free τυρομπουκιές σε διάφορα σχήματα, εύκολη 
και γρήγορη επιλογή τόσο για ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά 
και πολύ καλή παρέα στο ποτό ή το αναψυκτικό μας

MARBLE CAKE 
Aνάμεικτο κέικ 250g
Για τους λάτρεις του πρωινού, ένα εκπληκτικό αφράτο ανάμει-
κτο κέικ βανίλια – σοκολάτα μάς περιμένει

HAMBURGER 
Ψωμάκια αμερικάνικου τύπου 300g  
Και όταν όλοι επιστρέψουμε σπίτι, κάτι πρόχειρο αλλά συνάμα 
απολαυστικό! Ήρθαν τα νέα ψωμάκια αμερικάνικου τύπου, για 
χορταστικά gluten free hamburger!

Ζητείστε μας, να τα δοκιμάσετε!

Και αφού βρήκαμε τους καθημερινούς μας ρυθμούς 
στο διάβασμα και στη δουλειά, κάποιος πρέπει 
να φροντίσει για τις μικρές καθημερινές μας 
απολαύσεις!  
Γιατί τότε το διάλειμμα αποκτά σημασία! 

Από τα μέσα του Οκτώβρη, νέα προϊόντα Schar,  
προστέθηκαν στη γκάμα μας.

Τα Προϊόντα μας

newsletter_13_2016.indd   9 13/12/2016   2:54:06 μμ



10
Τα Προϊόντα μας

newsletter_13_2016.indd   10 13/12/2016   2:54:09 μμ



11

newsletter_13_2016.indd   11 13/12/2016   2:54:11 μμ



12

Τον Μάρτιο του 2015, η Cana κατανοώντας τις 
σύγχρονες ανάγκες, αποφάσισε να προσφέρει 
στους ανθρώπους της, το ευ ζην, ένα πρόγραμμα 
υπηρεσιών υποστήριξης, μέσω της εταιρείας συμ-
βούλων Hellas EAP (Hellas Employee Assistance 
Programs).

Σας θυμίζουμε ότι το ευ ζην, είναι ένα πρόγραμ-
μα ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει εμάς και 
τα μέλη της οικογένειάς μας, να διαχειριστούμε 
αποτελεσματικά τις μικρές ή και μεγάλες προ-
κλήσεις της ζωής.  Οι σύμβουλοι της Hellas EAP 
μπορούν να μας ακούν 24 ώρες το 24ωρο και για 
365 ημέρες το χρόνο και να μας καθοδηγούν πάνω 
σε θέματα εργασιακά, προσωπικά, οικογενειακά, 
βασιζόμενοι πάντα στις αρχές της εμπιστευτικό-
τητας και εχεμύθειας. Η χρήση των υπηρεσιών της 
Hellas EAP είναι ανώνυμη, εθελοντική και δωρεάν 
για τους εργαζόμενους.

Θελήσαμε λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό της 
αξιοποίησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών και να 
συλλέξουμε κάποια σχόλια και εντυπώσεις των ίδιων 
των ανθρώπων μας, οι οποίοι έκαναν χρήση του προ-
γράμματος ευ ζην.

Να τι είπαν οι εργαζόμενοί μας:

 D Η βοήθεια του συμβούλου ήταν πολύτιμη. Έμεινα 
απόλυτα ικανοποιημένη.

 D Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι τις συνεδρίες και 
τις υπηρεσίες μπορούν να τις αξιοποιούν και μέλη της 
οικογένειας του εργαζόμενου, όπως είμαι εγώ.

 D Είναι σημαντικό τη στιγμή που χρειάζεσαι υποστή-
ριξη να βρίσκεις λύσεις και άμεση ανταπόκριση μέσω 
της ΕΑΡ.

 D Είμαι γενικά πολύ ικανοποιημένη από το σύνολο 
της υπηρεσίας και μέσω της βοήθειας της συμβούλου 
μου, διαπίστωσα ότι ήδη χειρίζομαι το πρόβλημά μου 

με ικανοποιητικό τρόπο.

 D Οι συμβουλές που έλαβα ήταν πολύ χρήσιμες και η 
διαφορά στη σχέση μου με το παιδί μου φάνηκε σύντο-
μα.

 D  Όταν όλα ήταν δύσκολα και στην προσωπική και 
στην εργασιακή μου ζωή, ήταν σημαντικό και σωτήριο να 
αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος είναι εκεί για να σε ακούσει, 
να σε κατανοήσει και να σε συμβουλεύσει σωστά και 
αντικειμενικά.

 D Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να ξεπεράσω δυσκολίες 
που είχα στην προσωπική μου ζωή.

 D Οι υπηρεσίες της ΕΑΡ με ικανοποίησαν.  Η ψυχολόγος 
που παραπέμφθηκα ήταν εξαιρετική, καθώς και η σύμ-
βουλος της ΕΑΡ με την οποία είχα επικοινωνία, ιδιαίτερα 
πρόθυμη και πολύ κοντά μου.  Έδειξαν και οι δύο ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον και μου προσέφεραν ανακούφιση.

 D Έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ουδέν αρνητικό 
σχόλιο.

Συμβουλές
12

ευ ζην
Αξιοποίηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – 
Ποιοτικά Σχόλια
Τμήμα ΗR
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

 D Μου δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστώ 
τους προβληματισμούς μου και μου έφυγε 
ένα τεράστιο βάρος.

 D Ένιωσα ότι κάποιος είναι εκεί για εμένα.  
Είπα όσα ένιωθα χωρίς να με ενδιαφέρει τι 
θα σκεφτεί για εμένα.

 D Μην έχοντας πρότερη εμπειρία σε συμ-
βουλευτικές συνεδρίες και έχοντας την πε-
ριέργεια  να γνωρίσω περί τίνος πρόκειται, 
αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτές.  Με 
κέρδισε τόσο η συντονίστριά τους, Εβίνα, 
όσο και η θεματολογία τους. Μπόρεσα να 
εκφράσω τους προβληματισμούς μου και να 
πάρω κατευθύνσεις για να τους διαχειριστώ 
καλύτερα.

 D Κατάφερα, έστω και για λίγη ώρα, να «ξε-
κουράσω» τη σκέψη μου από την ιδιαιτέρως 
κουραστική εργασιακή καθημερινότητα.  
Μοιράστηκα με τους υπόλοιπους συμμετέ-
χοντες, ιδέες και τρόπους αντιμετώπισης, 
των κοινών καταστάσεων που βιώνουμε.

 D Νομίζω ότι η απόφασή μου να ικανο-
ποιήσω την περιέργειά μου και να συμμετά-
σχω, με δικαίωσε!

 D Αρκετά καινοτόμο για τα δεδομένα που 
είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια από 
την εταιρία. Πάρα πολύ σημαντική και στο-
χευμένη η θεματολογία. Δίνει κατευθύνσεις 
τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελ-
ματικό επίπεδο. Βέβαια λόγω αυτής της 
ποικιλίας δεν υπάρχει δυνατότητα να εμβα-
θύνουμε σε αυτά τα θέματα περισσότερο.  Η  
Εβίνα έχει πετύχει να μας είναι πολύ οικεία 
και να την αισθανόμαστε φίλη. Πέρα από 
τον συμβουλευτικό χαρακτήρα, θα έλεγα ότι 
είναι ένα ευχάριστο δίωρο, μέσα στην καθη-
μερινή μας ένταση.   

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Χειρουργικής Ήπατος
Η εταιρεία CANA εκπροσωπήθηκε από το τμήμα Surgical 
Oncology του τομέα Medical Devices, στο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο Χειρουργικής Ήπατος, το οποίο διεξήχθη στην 
Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. στις 7-8/10/16.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε hands-
on εκπαιδευτικό σε χειρουργούς από όλη την Ελλάδα, με 
το καινοτόμο σύστημα Nanoknife που αντιπροσωπεύει η 
εταιρεία μας, στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική του ήπατος σε 
πειραματόζωα.

Εκπαιδευτής ήταν ο Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής του 
ΕΚΠΑ, Ευάγγελος Φελέκουρας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 
μέχρι σήμερα οκτώ περιστατικά με το σύστημα Nanoknife, ως 
επικεφαλής της Α’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του 
Λαϊκού Νοσοκομείου.
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Στις 15-18 Σεπτεμβρίου 2016, η εταιρεία CANA εκπρο-
σωπήθηκε από τo τμήμα Vascular του τομέα Medical 
Devices στο 14ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας & Εντατι-
κής Ιατρικής, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επί-
δειξη του Monitor Εγκεφαλικής/Περιοχικής Οξυμετρίας 
νέας γενιάς Sensmart της ΝΟΝΙΝ, που αντιπροσωπεύει 
η εταιρεία μας. 

Οι σύνεδροι παρακολούθησαν με προσοχή την επίδειξη 
της συσκευής και αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματά της σε 
σχέση με παλιότερης τεχνολογίας monitor.   

Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο Fabrice Marchio, 

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία πράξη ανιδιοτέλειας 
και ανθρωπισμού. Ο εθελοντής αιμοδότης με την κοινω-
νική του ευαισθησία ως στάση ζωής, προσφέρει στους 
έχοντες ανάγκη, αλλά συμβάλλει και στην ύπαρξη της 
ίδιας της ζωής. 

H Cana, με στόχο την παροχή βοήθειας προς τον συνάν-
θρωπο, συνεχίζει να στηρίζει την τράπεζα αίματος που 
έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Ευ-
αγγελισμός. 
Από τον Φεβρουάριο του 2011 που ξεκίνησε η 
τράπεζα αίματος της Cana μέχρι και σήμερα, έχουν 
πραγματοποιηθεί 11 εθελοντικές αιμοδοσίες στα 

γραφεία της εταιρείας.

Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι τώρα έχουμε 
προσφέρει 176 μονάδες αίματος από την τράπεζά μας 
σε συνανθρώπους μας (εργαζόμενούς μας αλλά και 
συγγενείς εργαζομένων της Cana).

Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για τη 
συμμετοχή και τη στήριξή σας και περιμένουμε ακόμη 
περισσότερους συμμετέχοντες στο επόμενο κάλεσμά 
μας.

Ας μην ξεχνάμε, ότι η ζωή είναι στο χέρι μας…

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

International Territory Manager - Southern Europe της 
Nonin, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 
άρτια διεξαγωγή του συνεδρίου. 

14o Συνέδριο Αναισθησιολογίας & Εντατικής Ιατρικής

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  - Η ζωή είναι στο χέρι μας... 
Τμήμα HR
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για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με άτομα εντός 
και εκτός συνόρων. 
Και του χρόνου!!

 

ESPEN 2016 – ESICM 2016
Όπως κάθε χρόνο, παρά την δύσκολη περίοδο που 
διανύει η χώρα μας, το τμήμα Κλινικής Διατροφής 
της εταιρείας μας, έδωσε και φέτος τη δυνατότητα σε 
επιλεγμένους και καταξιωμένους επαγγελματίες υγείας 
να συμμετάσχουν σε 2 Πανευρωπαϊκά Συνέδρια, το 38ο 
Πανευρωπαϊκό συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής 
Διατροφής, που διεξήχθη στα μέσα του Σεπτέμβρη στην 
πανέμορφη Κοπεγχάγη και στο 29ο Πανευρωπαϊκό 
συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μιλάνο το πρώτο 10ήμερο του Οκτώβρη. 
 
Στα πλαίσια των δύο αυτών συνεδρίων, εντατικολόγοι, 
χειρουργοί και κλινικοί διαιτολόγοι από όλη την 
χώρα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα 
νέα δεδομένα και να ενημερωθούν από κορυφαίους 
ερευνητές, για τις καινοτόμες λύσεις στο κομμάτι της 
διατροφικής υποστήριξης των ασθενών τους.

Από πλευράς εταιρειών, η Nestle Health Science, τα 
προϊόντα της οποίας εκπροσωπεί η εταιρεία μας επάξια 
στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι και σήμερα, ήταν 
μια από τις πιο «δυνατές» παρουσίες και στους δύο 
συνεδριακούς χώρους.

Με εκπληκτικά περίπτερα, με εξειδικευμένο και πολύ 
ευχάριστο προσωπικό, με δορυφορικά συμπόσια και 
αρκετό έντυπο ενημερωτικό υλικό, έκανε και αυτή τη 
φορά αισθητή την παρουσία της.  

Και όπως κάθε φορά, εκτός από το εκπαιδευτικό 
κομμάτι, η Nestle, για όλους όσους υποστηρίζουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ετοίμασε μία βραδιά με 
πολύ ωραία μουσική, κέφι και πολλές πολλές ευκαιρίες 

Εκδηλώσεις - Συνέδρια
15
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της 
Ελλάδας, τη Θεσσαλία και πιο συγκεκριμένα 
στη Λίμνη Πλαστήρα διοργανώθηκε από την 
εταιρία μας σε συνεργασία με την εταιρία 
Merck μια επιστημονική συνάντηση με 
θέμα «Θεραπευτικές προκλήσεις στην 
αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης 
και της Καρδιακής Ανεπάρκειας. Ποια η 
θέση των β-αναστολέων;».

Η εκδήλωση ήταν η συνέχεια του 
λανσαρίσματος της νέας θεραπευτικής 
ένδειξης για χρήση στην καρδιακή 
ανεπάρκεια που έχει λάβει το φαρμακευτικό 
προϊόν Concor, το οποίο συν-προωθούμε με 
την εταιρία Merck και που στη συγκεκριμένη 
ένδειξη ονομάζεται Emconcor.

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία 
καθώς οι καρδιολόγοι ομιλητές είναι 
κορυφαίοι στο είδος τους επίκουροι 
καθηγητές πανεπιστημίων (2) και 
επιμελητές νοσοκομείων του ΕΣΥ (2) σε 
θέματα Στεφανιαίας Nόσου, Υπέρτασης και 
Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Οι συμμετέχοντες καρδιολόγοι (ακροατήριο) 
έδειξαν ενθουσιασμό τόσο από το επίπεδο 
των ομιλιών και της θεματολογίας, όσο και 
από τη φιλοξενία μας.

Είναι δεδομένο ότι έγινε άλλο ένα βήμα στηv 
προώθηση ενός σημαντικού προϊόντος για 
την εταιρία μας και πάντα σε συνδυασμό με 
τη διατήρηση του ονόματος της Cana ψηλά 
στη συνείδηση των γιατρών.

Την εταιρία μας στην εκδήλωση 
εκπροσώπησαν οι κ. Κιλίκογλου Βασίλης, 
κ. Άγγου Ευαγγελία, κ. Μαραγκουδάκης 
Θεμιστοκλής, ενώ από την εταιρία  Merck οι 
κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης και κ. Σακελλαρίου 
Δημήτρης. 

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, 14 - 16/10/2016

«Θεραπευτικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης και της 
Καρδιακής Ανεπάρκειας. Ποια η θέση των β-αναστολέων;»
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Μίλησέ μας… σε ακούμε!
Το ετήσιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προ-
σωπικού, είναι ένα μέσο για να συλλέξουμε 
ανώνυμα τις απόψεις, τα σχόλια και το βαθμό 
ικανοποίησης του προσωπικού της εταιρείας 
και να τα αξιολογήσουμε.

Η συμμετοχή όλων μας στο ερωτηματολόγιο εί-
ναι σημαντική, διότι έχει σκοπό να βοηθήσει τη 
Διοίκηση στη σωστή και αποτελεσματική λει-
τουργία της εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα.

Η έρευνα και εφέτος ολοκληρώθηκε μέσα στον 
Νοέμβριο και συμπληρώθηκε από 86 άτομα. Το 
συνολικό ποσοστό συμμετοχής, αν και σε γενι-
κές γραμμές θεωρείται ικανοποιητικό, δεν είναι 
αυτό που θα θέλαμε. Στόχος μας, είναι όλοι οι 
εργαζόμενοι να λαμβάνουν μέρος στην έρευνα, 
για να μπορούμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη 
εικόνα του βαθμού ικανοποίησής τους.

Ερωτηματολόγιο  
Ικανοποίησης Προσωπικού 2016

 

 

41%

59%

3% 56 και άνω

55%

37%

5%

55%

19%
Εργοστάσιο & Χημείο

27% 14%

31%

26%

29%

21και άνω έτη

10 έως 20

3 έως 9

Έως 2 έτη
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Τι προκύπτει λοιπόν για την Cana, από τις 
απαντήσεις των εργαζομένων της;

18

δηλώνει υπερήφανο 
που εργάζεται σε 
αυτή την εταιρεία

συμφωνεί ότι η εταιρεία 
παρέχει τις κατάλληλες 
συνθήκες για την 
υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζoμένων

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

68%

82%

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

45%

30%

Για την 
εταιρεία:

πιστεύει ότι επενδύει 
σε εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις

64%

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

68%

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

83%

πιστεύει ότι η μέθοδος 
υποδοχής των νέων 
εργαζομένων από το 
HR είναι επαρκής

70%

πιστεύει ότι οι αξίες της εταιρείας, που 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 
λειτουργίας της, είναι γνωστές στους πελάτες, 
προμηθευτές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέλη

51%

δηλώνει ότι η 
εταιρεία στέκεται 
επάξια στη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία

43%

των εργαζομένων 
νιώθουν 
ανασφάλεια και 
13% όχι

87%

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

34%

γνωρίζει την 
αποστολή και τους 
στόχους της

δηλώνει ότι 
υπολογίζει τους 
εργαζομένους της και 
εκτιμά την συμβολή 
τους

συμφωνεί ότι δίνει 
έμφαση στην ομαλή της 
πορεία και παράδοση

61%
45%

56% πιστεύει ότι 
πληροφορεί για τις 
νέες της κινήσεις-
κατευθύνσεις

26%
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συμφωνεί ότι ο 
προϊστάμενος 
αναγνωρίζει την 
προσφορά των 
εργαζομένων της 
ομάδας κατά την 
εργασία τους

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

δηλώνει ότι όταν 
προγραμματίζει 
αλλαγές, εξασφαλίζει 
την κατάλληλη 
υποστήριξη των 
εργαζομένων

συμφωνεί ότι δέχεται 
τις ιδέες και απόψεις 
των εργαζομένων

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

πιστεύει ότι 
παρέχει κατάλληλη 
επαγγελματική 
κατάρτιση στους 
εργαζόμενους και 
επίβλεψη στην 
εργασία τους

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

θεωρεί ότι επικοινωνεί 
τους στόχους του 
τμήματος

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

δηλώνει ότι είναι 
δίκαιος

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενός του 
προγραμματίζει τις 
εργασίες της ομάδας 
αποτελεσματικά

73%

60%

57%

72%

69%

73%

57%

68%

69%

77%

62%

Για τον  
άμεσο 
προϊστάμενο:

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

θεωρεί ότι η εργασία 
του αποτελεί 
πρόκληση

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

αναφέρει ότι οι 
αποδοχές του δεν 
ανταποκρίνονται στην 
εργασία του

79% 74%53%

64%

50%
συμφωνεί ότι υπάρχει 
καλό εργασιακό κλίμα 
στην εταιρεία

52%55% 57%

53%

Για την 
εργασία:

των εργαζομένων 
είναι ικανοποιημένοι 
από την εταιρεία 
σαν χώρο εργασίας

61%

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενος γνωρίζει 
τις φιλοδοξίες των 
υφισταμένων του

47%

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

70%

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

68%
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Κάποια από τα σχόλιά μας  
για τα τμήματα της εταιρείας…

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 2016
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HR
 > Ευγενέστατες και επαγγελματίες.  Δεν θα άλλαζα τίποτα
 > Νομίζω ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα των υπαλ-
λήλων και κάνει ό,τι καλύτερο υπάρχει για την επίλυση 
των προβλημάτων τους

 > Καλύτερη στόχευση της αξιολόγησης και ενεργότερο 
ρόλο στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής της 
εταιρείας

 > Ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα, που προσπαθεί με 
αξιοπρέπεια, συνέπεια, καλή διάθεση αλλά πάνω από 
όλα με σκληρή δουλειά, να βρίσκεται πάντα δίπλα στους 
εργαζόμενους αλλά και στη διοίκηση

 > Αξιόλογη ομάδα, συνεχής προσπάθεια, εξαιρετική διά-
θεση, άριστη συνεργασία

Operations
 > Καλή συνεργασία. Θα επιθυμούσα μεγαλύτερη ταχύ-
τητα

 > Άμεση εγκατάσταση συστημάτων και απλοποίηση διαδι-
κασιών, με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών 
των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών

 > Αξιοπρεπής προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης 
των καθημερινών προβλημάτων

 > Βελτιώνεται συνεχώς

 > Πολύ σημαντικό τμήμα, περιμένουμε να δού-
με το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, μέσα 
από νέες συνεργασίες που θα φέρουν ανά-
σα στην εταιρεία

 > Στενότερη συνεργασία και συντονισμός με 
την Οικονομική Δ/νση, τα Τμήματα Πωλήσε-
ων και την Ομάδα Εξαγωγών, ώστε να δια-
σφαλίζεται το αποτέλεσμα των νέων προϊό-
ντων και των νέων συνεργασιών

 > Να γίνει ουσιαστικό και ενεργητικό
 > Μέρος της υλοποίησης του οράματός μας για 
το αύριο.  Περισσότερα νέα προϊόντα

Επιχειρηματική 
Ανάπτυξη

 > Δύσκολη δουλειά να πρέπει να τα βγάλεις πέρα μέσα σε αυτή την οικονομική κατάσταση και παράλληλα να παρα-
καλάς για το αυτονόητο από τους πελάτες σου – να πληρωθείς τα προϊόντα σου…  Το «κυνήγι του θησαυρού» πι-
θανόν να πρέπει να ενισχυθεί

 > Λιγότερη αριθμολαγνεία. Περισσότερο κοντά στις δυσκολίες επιβίωσης των εργαζομένων
 > Απαιτείται οργάνωση και σταθερή κοινή πολιτική στην αντιμετώπιση όποιων οικονομικών ζητημάτων
 > Αρνητική. Περισσότερη συνέπεια στο θέμα καταβολής μισθοδοσίας και ενημέρωση για μισθολογικές καθυστερήσεις
 > Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, προγραμματισμός και σωστές προτεραιότητες, για να μπορέσει το τμήμα να απο-
δείξει ότι έχει πλάνο και «βιώσιμη» πολιτική εξόφλησης χρηματοοικονομικών εκκρεμοτήτων, εντός και εκτός Cana

Οικονομικές Υπηρεσίες  

 > Μεγάλη προσπάθεια για πωλήσεις, με λίγα 
εφόδια και μεγάλες δυσκολίες από τον αντα-
γωνισμό

 > Να είχαν περισσότερα φαρμακευτικά προ-
ϊόντα

 > Αξιόλογοι άνθρωποι, περιμένουν την ευκαι-
ρία να δείξουν τι ακόμα μπορούν

 > Άψογη συνεργασία – Καλό κλίμα

Pharma
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
όλους όσους συμμετείχαν και εφέτος στο ετήσιο ερω-
τηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού της Cana. 

 > Πολύ καλοί! Διαθέτουν τεχνογνωσία, πείρα, κοινωνική 
ευαισθησία απέναντι στους ασθενείς και εξαιρετική επα-
φή με τους συνεργάτες

 > Ένταξη των νέων συναδέλφων στην κουλτούρα της εται-
ρείας, εκλογίκευση του portfolio των προϊόντων και πιο 
στοχευμένη προσέγγιση της αγοράς

 > Πρέπει να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να γί-
νουν πιο ομαδικοί παίκτες

 > Θα πρέπει να δουλέψουν το κομμάτι της επικοινωνί-
ας με τα άλλα τμήματα, αλλά και της ενδυνάμωσης της 
ομάδας τους

 > Νέο τμήμα, υπό διαμόρφωση ακόμη, έχει δυνατότητες 
και μέλλον. Θέλει σωστή οργάνωση και επικοινωνία

Medical Devices
 > Αγωνιστές
 > Πολύ καλοί! Θα ήθελα τα προϊόντα τα 
οποία απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, 
να είχαν τύχει μεγαλύτερης δημοσιότη-
τας (ok, η διαφήμιση είναι ακριβή υπόθε-
ση, αλλά φέρνει χρήμα από τις πωλήσεις)

 > Έχει καταξιωμένα προϊόντα και πιστεύω 
ότι θα πετύχει τους στόχους του 

 > Χρειάζονται πιο μελετημένες κινήσεις
 > Εύρεση και εκμετάλλευση των συνεργει-
ών, με τα λοιπά τμήματα πωλήσεων της 
εταιρείας

Φροντίδα Υγείας

 > Σταθερή αξία της εταιρείας
 > Βελτίωση της επικοινωνίας με τα τμήματα πωλή-
σεων και marketing και ταχύτερη ανταπόκριση 
στις ανάγκες της αγοράς

 > Εμπειρία, γνώση, κατάρτιση, μεράκι
 > Ένα καλά οργανωμένο τμήμα, με άψογη συνερ-
γασία

Παραγωγή
 > Εξαιρετική απόδοση για μια πολύ απαιτητική 
δουλειά, ειδικά με τόσους ελέγχους κάθε χρόνο. 
Μπράβο!

 > Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας
 > Πολύ καλή κατάρτιση
 > Μέρος της σωστής λειτουργίας και της υλοποίη-
σης των στόχων μας

Ποιοτικός Έλεγχος

 > Θετική, να συνεχίσει να προβάλει τα θετικά γεγονότα που συμβαίνουν στην εταιρεία και να παίρνει περισσότερες 
πρωτοβουλίες

 > Είναι λίγο ασαφής ο ρόλος και το έργο τους
 > Ένταξη στη δομή της εταιρείας και στενότερη συνεργασία με τα επιμέρους τμήματα, ώστε να υπάρξει αντίληψη 
για το ρόλο και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει η συνεργασία με το εν λόγω τμήμα

 > Πρέπει να μπει περισσότερο μέσα στα τμήματα, ώστε η βοήθειά τους να είναι καθοριστική

Tμήμα Επικοινωνίας

Σημείωση:  Τα πλήρη αποτελέσματα του ερωτημα-
τολογίου έχουν αναρτηθεί στο ERM (Πληροφορίες – 
Χρήσιμα Κείμενα)

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 2016
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Η γιατρός συμβουλεύει

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί ένα σημαντικό πρό-
βλημα υγείας στην εποχή μας, προσβάλλοντας στη 
χώρα μας περισσότερες από 4.000 γυναίκες κάθε 
χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει διαπι-
στωθεί διεθνώς ότι μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των 
γυναικών που χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο. Το 
γεγονός αυτό βασίζεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου σε «πρώιμο» στάδιο και κατά δεύτερο 
λόγο στην εξέλιξη και την εφαρμογή νέων και αποτελε-
σματικότερων θεραπειών.

Η βασική αιτία του καρκίνου μαστού παραμένει άγνω-
στη. Μία γυναίκα όμως έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να 
εμφανίσει καρκίνο μαστού ανάλογα με τους παράγο-
ντες κινδύνου, όπως η ηλικία (όσο μεγαλώνει αυξάνει η 
πιθανότητα), το οικογενειακό ιστορικό (μητέρα ή αδελ-
φή με καρκίνο μαστού στο 5-7% των περιπτώσεων), η 
παχυσαρκία, η μακροχρόνια χρήση ορμονικής υποκα-
τάστασης και άλλα.

Για την πρόληψη στις μικρές ηλικίες, κάτω των 35 
ετών, κάθε γυναίκα καλό είναι να αυτο-εξετάζει τους 
μαστούς της μία φορά το μήνα. Μεταξύ 35-40 ετών θα 
πρέπει να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση των μαστών 
κάθε δύο χρόνια και να κάνει τον πρώτο έλεγχο με 
μαστογραφία. Από την ηλικία των 40 ετών, θα πρέπει 
να υποβάλλεται σε μαστογραφία και κλινική εξέταση 
των μαστών από εξειδικευμένο ιατρό, ανά 1-2 έτη κατά 
περίπτωση. Ειδικά οι νέοι ψηφιακοί μαστογράφοι μπο-
ρούν να έχουν υψηλή ευκρίνεια και στους δύσκολους, 
πυκνούς μαστούς.

Στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του 
μαστού υπάρχει μεγάλη πρόοδος τα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Συχνά αφαιρείται μόνο ο όγκος και οι τεχνικές 

της πλαστικής χειρουργικής δίνουν πολύ καλό αισθητι-
κά αποτέλεσμα, ακόμα και στην ολική μαστεκτομή. Στη 
συνέχεια μπορεί ακόμα και για την πρόληψη μιας υπο-
τροπής να γίνει ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. 

Ειδικά στον τομέα της ορμονοθεραπείας, σημαντική 
είναι η ευρεία χρήση των αναστολέων της αρωματάσης 
στις μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ορμονοευαίσθη-
το καρκίνο του μαστού. Μεγάλες κλινικές μελέτες τα 
τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η χορήγησή τους μπορεί 
να βελτιώσει σημαντικά την πορεία της νόσου.

Καρκίνος του μαστού  
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε…
Έστα Τσιγκάνου   
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος / Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος

22

Μηνύματα
D  Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος που μπορεί  
να νικηθεί, αρκεί να διαγνωσθεί έγκαιρα και σε αυτό  
μπορεί η ίδια η γυναίκα να βοηθήσει τον εαυτό της.
D Η πρώιμη διάγνωση σε μικρό μέγεθος μέσω 
του τακτικού, συστηματικού ελέγχου με ετήσια 
μαστογραφία και κλινική εξέταση των μαστών 
προσφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα:

F ευκολότερη αντιμετώπιση και θεραπεία με   
 λιγότερες παρενέργειες
F τοπική αφαίρεση του όγκου: άριστο αισθητικό   
 αποτέλεσμα και αποφυγή της μαστεκτομής
F τις περισσότερες φορές: πλήρης ίαση όπως σε   
 μη-διηθητικούς όγκους (in situ) και αψηλάφητους,  
 μικρού μεγέθους όγκους
F μεγάλη επιβίωση: άριστη πρόγνωση για το μέλλον  
 χωρίς προβλήματα

Πηγές: www.anti-cancer.gr, Εθνικό σχέδιο δράσης 
για τον καρκίνο  J Prev Med Hyg. 3-2015, 56(1), Cancer 
prevention: state of the art and future prospects
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Ονοματεπώνυμο / Θέση Βαρβάρα Τοτόμη
Γραφίστας

Σίσσυ Κολλάρου
IT/IS Manager (wow!!!)

Ερώτηση Απάντηση Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο; ...με τα πόδια. 4.3.2.1.... ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ….Houston…με λαμβάνεις? 

Αγαπημένος προορισμός Πάπιγκο - Ζαγοροχώρια.
Μμμ!!! Το σπίτι μου… είναι ο ιδανικός  
προορισμός για ξεκούραση.

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι Ζωγραφική - Φωτογραφία -  Πεζοπορία.
Σπορ…. Τένις, Γκολφ, Ιστιοπλοΐα 
Χόμπι… Πιάνο, Γαλλικά και ψώνια στο Μιλάνο.

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 
φτιάχνω…

Φιλέτο κοτόπουλο με χρωματιστές πιπεριές  
& μανιτάρια.

Soupe à L’oignon, Ratatouille, Quiche Lorraine και για 
γλυκό κρεμ μπρουλέ… (έκανα εντύπωση ή ακόμα?).

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ 
είναι

Lost on you - LP. Muse – Feeling Good.

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα Ο κήπος του Προφήτη – Kalil Gibran.
Μ’ ένα Άρλεκιν ξεχνιέμαι…. με δύο παθαίνω αμνη-
σία… Πάνω απ’ όλα κουλτούρα φίλοι μου.

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
Ακολούθησε τους κανόνες σου σαν επαγγελματίας 
και σπάστους σαν καλλιτέχνης – P. Picasso.

Ένας δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη. Αυ-
τό είναι προνόμιο των γενναίων… Μαχάτμα Γκάντι 
(ΕΕΕ! Τώρα τα «σπάω»).

Μου αρέσει… Η φύση σε όλες της τις εκδοχές. Τα Πάντα ΟΛΑ….

Δεν μου αρέσει… Η υπερβολή και η επιδειξιομανία. …Και τα Κοάλα ΤΙΠΟΤΑ.

Θα ευχόμουν.... Υγεία & να σταματήσει ο πόλεμος!
Παγκόσμια Ειρήνη, να σταματήσουν οι Πόλεμοι 
στον κόσμο… (δεν ξέρω αν το ανέφερα αλλά πάω 
για… Miss World)…. να πάρω το Όσκαρ ερμηνείας.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Εντάχθηκα στο δυναμικό της CANA τον Νοέμβρη 
του 1994 στη θέση του Γραφίστα. Από τότε επιμε-
λούμαι τα υλικά συσκευασίας, τα εικαστικά των 
εντύπων και τις εκτυπώσεις για όλα τα τμήματα 
της εταιρείας. Οι εμπειρίες που απέκτησα σε 22 
χρόνια δεν χωράνε εδώ…
Κάθε μέρα είναι μια πρόκληση και μια ευκαιρία
να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε καινούρια πράγμα-
τα και αυτό είναι που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέ-
ρον μου για τη δουλειά μου.

Ανήκω στο δυναμικό της Cana 25 χρόνια (έλα τώ-
ρα!! το ξέρω ότι δεν μου φαίνεται). 
Είμαι υπεύθυνη στο τμήμα ΙΤ/μηχανογράφησης 
μαζί με την Γιούλη (θα τη δείτε σε άλλο τεύχος αυ-
τήν), είμαι η ξανθιά… για να μην μας μπερδεύετε.

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

Γάμοι 2016
•  Γιώργος Αγγελόπουλος (Area Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας)- Ελένη Αρσένου (Ιατρικός  
 Επισκέπτης / Τομέας Φροντίδας Υγείας)
•  Κωνσταντίνος Κωστοπαναγιώτου (Operations)-Αθανασία Παλάσκα       
•  Παναγιώτης Μαραγκόζης (Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Pharma - Κλινική Διατροφή)-  
 Φωτεινή Θεοδωρακοπούλου                
•  Βασίλης Μαυρομάτης (Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Pharma - Κλινική Διατροφή) - Βασιλική  
 Τουρλάκη                                      
•  Αστέριος Τενεκετζής (Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Medical Devices-Endovascular)-  
 Ειρήνη Δομζαρίδου
•  Κωνσταντίνος Φιλιππίδης (Product Manager / Τομέας Medical Devices - Spine/Neuro)-  
 Κατερίνα Αναστασοπούλου

Γεννήσεις 2016
1. Ένα κοριτσάκι του κου Χάρη Σίμογλου (Area 

Manager / Τομέας Φροντίδας Υγείας)

2. Ένα αγοράκι του κου Χριστόφορου Γιατράκου 
(Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Medical Devices 
– Endovascular)

1 2

newsletter_13_2016.indd   23 13/12/2016   2:54:41 μμ



24

Στείλτε μας τις 
απόψεις και  

τις προτάσεις σας  
για το «1»

hr@cana.gr 

Τεύχος 13ο, Δεκέμβριος 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.

*

Ανακαλύψτε τη μαγεία της Φύσης
Με σεβασμό προς τη σοφία της Φύσης η Cana Laboratories ανέπτυξε την ολοκληρωμένη σειρά 
περιποίησης προσώπου eleon. 
H σειρά eleon με βιολογικά έλαια Καμελίνας και Ελιάς, συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τα ευεργετικά 
οφέλη των βιολογικών ελαίων και των φυτικών εκχυλισμάτων προστατεύοντας την επιδερμίδα και 
συμβάλλοντας στην ανάκτηση της λάμψης και της νεανικής της όψης.

Πλούσια σύνθεση σε Ω3-6-9 και πολυφαινόλες 
με βιολογικά έλαια Καμελίνας και Ελιάς

www.eleon-cosmetics.com 
e.mail:info@eleon-cosmetics.com

Με την αγορά…   
 D Anti-Wrinkle &Firming serum 30ml for all skin types
 D Cleansing milk 200ml for all skin types + Tonic lotion 200ml  

 for all skin types
 D 24h Hydrating Day Cream SPF15 for Normal & Dry Skin 50ml
 D Cleansing milk 200ml for all skin types + Anti-Wrinkle  

 & Firming serum 30ml for all skin types
 D Ηair & Νails supplement 30 caps 

EΧΕLIA! Δώρο! 
 i Anti-Wrinkle & Firming eye-cream 30ml for all skin types
 i Cleansing & Hydrating face mask 125ml for all skin types 

 i Anti-Dark circles eye cream 30ml for all skin types
 i Anti-Wrinkle & Firming eye-cream 30ml for all skin types 

 i Hair & Νails supplement 30 caps

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 νυκτός για  

 μικτή/λιπαρή επιδερμίδα
 D Αντιρυτιδικής & συσφιγκτικής κρέμας νυκτός για  

 κανονική/ξηρή 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
 i Μάσκα καθαρισμού & ενυδάτωσης για όλους τους  

 τύπους επιδερμίδας

BIOBEBE 
Detergents!

Προσφορές 
Τμήματος Φροντίδας Υγείας

Δώρο!				
 i BIOBEBE απορρυπαντικό πιάτων 510ml  

Βρεφικό  
γάλα Guigoz!  D Guigoz 2 

Με την αγορά…	 		
 D BIOBEBE βιολογικού απορρυπαντικού ρούχων 1,55 lt  

 (38 μεζούρες)

Με την αγορά…
 D  προϊόντος BION 3 

 i μείον 1 ευρώ

ΒΙΟΝ 3! Δώρο! 
 i ΒION 3 junior 
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