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Editorial
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Editorial
Τα πάντα ρει
Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη στα πάντα γύρω μας. Αν επαναπαυθούμε σε 
μια κατάσταση φαινομενικής σταθερότητας, πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε 
πως αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε σε διαρκή 
επαγρύπνηση και να «προβλέπουμε», όσο αυτό είναι δυνατόν, το μέλλον. 

Μια εταιρεία που θα συμπληρώσει σύντομα τα 90 χρόνια λειτουργίας της είναι 
βέβαιο πως έχει ανταπεξέλθει με επιτυχία σε μεγάλες αλλαγές και δύσκολες 
περιόδους. Καλούμαστε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, αλλάζοντας και  
προσαρμόζοντας την εταιρεία στην απαιτητική πραγματικότητα. 

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα προχωρήσαμε στην αναβάθμιση των 
συστημάτων του εργοστασίου (όπως το σύστημα απιονισμού νερού και το 
σύστημα πεπιεσμένου αέρα), αλλά και στην αλλαγή της εσωτερικής οργάνωσης 
των τμημάτων marketing. Η εταιρεία έχει πλέον δύο τμήματα marketing, 
(τμήμα Διατροφής και Φροντίδας Υγείας  και τμήμα Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων), τα οποία καλύπτουν και τις έξι κατηγορίες προϊόντων 
της εταιρείας. Με τη νέα αυτή δομή μπορούμε να προσεγγίσουμε πιο 
εποικοδομητικά τους πελάτες και το κοινό που μας αφορούν. 

Οι συνεχείς αλλαγές μπορεί να μας ξενίζουν ή να μας προκαλούν ανησυχία, 
αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι είναι απαραίτητες για να πάμε μπροστά. 
Θα ήθελα να ακούσω ό,τι σας προβληματίζει, γιατί η δική σας οπτική για τις 
αλλαγές στην εταιρεία είναι πολύ σημαντική. Σας προσκαλώ να έρθετε σε 
επικοινωνία μαζί μου, επίσημα ή ανεπίσημα για να μοιραστείτε θέματα που 
σας απασχολούν. 

Σας εύχομαι ένα ξεκούραστο καλοκαίρι που θα σας προετοιμάσει για μια 
δημιουργική χρονιά! 

Κώστας Κανάρογλου / Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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Από τον Ιανουάριο 2017, τα Bio-bebe Nutrition κατέχουν 
κάθε εβδομάδα σταθερά τη θέση τους στην τηλεόραση. 
Πιο συγκεκριμένα, κάθε Τρίτη στο πλαίσιο της εκπομπής 
«Happy Day» (Alpha TV) χορηγούν μισή ώρα για θέματα 
που αφορούν παιδιά με τίτλο Happy Kids by Bio-bebe.  

H Εταιρεία Cana

Τα Exelia Cosmetics πραγματοποίησαν σειρά τηλεο-
πτικών εμφανίσεων σε Ant1 και Alpha TV. Συγκεκριμένα 
εμφανίσθηκαν στις εκπομπές «Το Πρωινό» (ΑΝΤ1) και  
«Happy Day» (Alpha TV).

Τηλεοπτική παρουσία  
και για τα Bio-bebe

3CanaΝέο;

Η σειρά περιποίησης προσώπου Eleon Cosmetics 
πραγματοποίησε σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων τον 
Ιούνιο 2017. Συγκεκριμένα εμφανίσθηκε στις εκπομπές 
Φτιάξε καφέ (Epsilon TV), Labiribiri (Epsilon TV), 
Επιτέλους ΣΚ (Epsilon TV), Όλα Καλά (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV).

Παράλληλα, τα Bio-bebe πραγματοποίησαν δύο 
εμφανίσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» (ΑΝΤ1). 

C R E A T E D  B Y  C A N A  L A B O R A T O R I E S

E X E L I A
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Τμήμα Επικοινωνίας

Ανανέωση Glutenet.gr
Το glutenet.gr ανανεώθηκε με στόχο να γίνει πιο μοντέρνο, πιο φιλικό στο χρήστη, καθώς και με περισσότερες χρή-
σιμες πληροφορίες για το κοινό! 

Παγκόσμια  
Ημέρα 
Κοιλιοκάκης  
2017.
Δημοσιεύματα  
στον Τύπο.
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Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, το Τμήμα Επικοινωνίας έδω-
σε το «παρών» στο συνέδριο «Εταιρική Υπευθυνότητα 
στην Πράξη, IV». Η Μυρένα Χατζηβασιλείου, στο πλαίσιο 
της ομιλίας της,  παρουσίασε τις δράσεις Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Ειδικότερα, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη συνεργα-
σία της Cana Laboratories και της σειράς περιποίησης  
προσώπου EXELIA Cosmetics με τη Μονάδα Διαταραχών 
Πρόσληψης Τροφής, της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής, του 

Συμμετοχή στο συνέδριο  
«Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη, IV»

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

karkinaki.gr – Survival Kit
Η εταιρεία CANA ενισχύει τη δράση του karkinaki.gr 
δωρίζοντας ΗΙΒΙΤΑΝΕ Αλκοολικό Διάλυμα  για το survival 
kit του συλλόγου.

Το survival kit είναι ένα σακίδιο που διανέμεται στις οι-
κογένειες των παιδιών με καρκίνο που εισάγονται στις 
Παιδογκολογικές Κλινικές όλης της Ελλάδας, το οποίο 
περιέχει είδη πρώτης ανάγκης και στοχευμένο ενημερω-
τικό υλικό για το πρώτο, δύσκολο διάστημα νοσηλείας 
προκειμένου να κάνει λίγο πιο εύκολη την προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες.

ΕΚΠΑ στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για τη δημιουργία της ιστοσελίδας www.edtalk.gr, μιας  εξειδικευμένης ιστοσελί-
δας για την ενημέρωση για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, καθώς και για την παρακολούθηση ενός ψυχοεκπαι-
δευτικού προγράμματος παρέμβασης για την ψυχογενή βουλιμία. 

Στο πλαίσιο αυτό,  προβλήθηκε ειδικό video που ετοιμάστηκε για τις ανάγκες του συνεδρίου και παρουσίασε τον κ. 
Γονιδάκη να μιλάει για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία!

Τμήμα Επικοινωνίας
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Στο πλαίσιο της νέας αυτής καμπάνιας με hashtag #posobaby, απεστάλη σε 
δημοσιογράφους και bloggers σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς κι ένα καλάθι με 
τα προϊόντα, ενημερωτικό φυλλάδιο, πετσετάκια κεντημένα με το λογότυπο 
κι ένα usb-βραχιόλι με το υλικό για τη δημοσίευση. Υπήρξε εκτεταμένη δη-
μοσιότητα τόσο στα Μέσα, όσο και στα social media.  

Τμήμα Επικοινωνίας

Με δύο νέα προϊόντα εμπλουτίστηκε η σειρά 
περιποίησης προσώπου éleon cosmetics. Πρό-
κειται για το γαλάκτωμα καθαρισμού για όλους 
τους τύπους δέρματος, καθώς και για το νερό 
καθαρισμού και αφαίρεσης μακιγιάζ ματιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, απεστάλη στους δημοσιο-
γράφους του ρεπορτάζ ομορφιάς και υγείας 
σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς και δώρο με τα 
δύο νέα προϊόντα. 

Εσένα #posobaby είναι το απορρυπαντικό σου;

Eleon Cosmetics: Ενημέρωση 
δημοσιογράφων και 
αποστολή δώρου για τα δύο 
νέα προϊόντα της σειράς

Νέα καμπάνια από τα bio-bebe® detergents 
Τα bio-bebe® detergents της Cana Laboratories ξεκίνησαν στις αρχές Ιουνίου νέα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης για το τι σημαίνει ένα πραγματικά “baby” απορρυπαντικό. 
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Venacure: 
Τηλεοπτική παρουσία  
του κ. Χαράλαμπου 
Ηλία 
Ο αγγειοχειρουργός, κ. Χαράλαμπος Ηλίας εμφανί-
σθηκε το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 στην εκπομπή της 
Ναταλίας Γερμανού «Επιτέλους Σαββατοκύριακο» και 
μίλησε για τους κιρσούς και τη θεραπεία τους με laser. 

Ο κ. Ηλίας έκανε εκτενή αναφορά στο Venacure, ανα-
φέροντάς το ως την καλύτερη μέθοδο θεραπείας. 

Nanoknife: Συνέντευξη 
Τύπου για την επίσημη 
παρουσίαση των 
πρώτων περιστατικών 
στην Ελλάδα

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 διοργανώθηκε Συνέντευ-
ξη Τύπου στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, με αφορμή το 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος, 
Παγκρέατος και Χοληφόρων. Κεντρικό θέμα της Συνέντευ-
ξης Τύπου ήταν η ενημέρωση των δημοσιογράφων σχετικά 
με την επίσημη παρουσίαση των πρώτων περιστατικών 
αντιμετώπισης καρκίνου παγκρέατος με το NanoKnife και 
τη μέθοδο IRE (μη αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση) από 
τον Ευάγγελο Φελέκουρα, Πρόεδρο του Συνεδρίου, Γενικό 
Χειρουργό, Καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Χειρουργική Κλινική «Λαϊκό» 
Νοσοκομείο. Μετά το τέλος της Συνέντευξης Τύπου πραγ-
ματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση μεταξύ του Καθηγητή και 
των δημοσιογράφων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε ευρεία δημοσιότητα τόσο 
στον Τύπο, όσο και στο ραδιόφωνο. 

Τμήμα Επικοινωνίας

Στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  
της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος, Παγκρέατος  
και Χοληφόρων
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Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια κατάσταση συνε-
χών μεταβολών. Αλλαγές πάντοτε υπήρχαν και χαρα-
κτηρίζονται ως ένα σύνθετο ψυχολογικό γεγονός που η 
ενέργειά του χρειάζεται να γίνεται σεβαστή και να τυγ-
χάνει προσεκτικής διαχείρισης.  

Αναφορικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην εργα-
σία, το πιο σημαντικό και συνάμα δύσκολο ταξίδι που 
χρειάζεται να διανυθεί από την πλευρά των ανθρώπων 
είναι αυτό  της εσωτερικής διαδικασίας αλλαγής. Οι 
περισσότερες από τις εξωτερικές πτυχές μιας αλλαγής 
ακολουθούν ένα συγκεκριμένο προσχεδιασμένο χρο-
νοδιάγραμμα, ενώ η εσωτερική μετάβαση του ατόμου 
από την άρνηση και την αντίδραση στην αποδοχή και τη 
δέσμευση είναι διαφορετική και ποικίλλει από άνθρωπο 
σε άνθρωπο. 

Τα συναισθήματα που μπορεί να  διακατέχουν μια 
περίοδο αλλαγής μπορεί να είναι συναισθήματα απο-
προσανατολισμού και ανασφάλειας καθώς υπάρχει μια 
αβεβαιότητα στον εργασιακό χώρο και την εργασιακή 
καθημερινότητα. Κατά την αλλαγή οι συναισθηματικές 
αντιδράσεις ποικίλουν σχετικά με τις αποφάσεις και τις 
συμπεριφορές διαχείρισης που έχουν προκύψει από τη 
μεταβολή του γνωστού ως τώρα τρόπου ζωής και της 
ανασφάλειας στον εργασιακό χώρο που ρίχνουν αβέβαι-
ες σκιές στη μελλοντική σταδιοδρομία. 

Είναι λοιπόν ανθρώπινο κατά την περίοδο της αλλαγής, 
να καλλιεργείται ένα αίσθημα πως χάνεται ο έλεγχος. 
Το περισσότερο στρες και η συναισθηματική φόρτιση 
έρχονται ως αποτέλεσμα της απώλειας ελέγχου σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα της ζωής. Η αντίσταση στην αλλαγή 
μπορεί να είναι βαθιά ριζωμένη στο φόβο. Κατά τη διάρ-
κεια της αλλαγής είναι πιθανό να υπάρχει προσκόλληση 
στο παρελθόν γιατί ήταν πιο ασφαλές και προβλέψιμο. 
Αν οι επιλογές και η καθημερινότητα του παρελθόντος 
αποτελούν μια εγκατεστημένη  ρουτίνα, μπορεί να 
υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή της συμπεριφοράς. Η 
αντίσταση αυτή γεννάται από το φόβο της αβεβαιότητας 
που προσδίδει το μέλλον, μιας και δεν υπάρχουν ακόμη, 
αρκετά δεδομένα  για την επεξεργασία της.  Πως μπο-
ρούμε όμως να διαχειριστούμε καλύτερα μια αλλαγή;

Συχνά, μπορεί και να… 
•  Περιμένουμε από κάποιον άλλο να μειώσει το στρες 

που αισθανόμαστε
•  Αυτό-θυματοποιούμαστε
•  Προσπαθούμε να ελέγξουμε πράγματα που δεν  

μπορούμε
•  Φοβόμαστε… το μέλλον
•  Κατεβάζουμε ρολά μπροστά στην αλλαγή 
•  Αποφεύγουμε να αναλάβουμε νέες δραστηριότητες
•  Προσπαθούμε να εξαφανίσουμε την αβεβαιότητα και 

την αστάθεια, ισχυριζόμενοι: «δεν έχω τίποτα, όλα 
καλά!»

Μήπως να προσπαθήσουμε να: 
•  Πάρουμε  εμείς τον έλεγχο στη διαχείριση της  

κατάστασης και της πίεσης. Αν δεν το κάνουμε εμείς  
οι ίδιοι ποιος θα το κάνει για εμάς;

•  Ενισχύσουμε την πεποίθησή μας ότι υπάρχουν   
πράγματα που περνούν από το χέρι μας και μπορούμε 
να κάνουμε. Δεν είμαστε θύματα αν δεν πιστεύουμε 
ότι είμαστε.

•  Αναρωτηθούμε… Έχει νόημα η μάχη της αντίστασης; 
Μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση ή απλώς 
επιβαρυνόμαστε συναισθηματικά προσπαθώντας να 
επιτύχουμε την αλλαγή;

•  Επιλέγουμε να εστιάζουμε στο τώρα και στις κινήσεις 
που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον που θέλουμε, όχι 
στο πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα. 

•  Επιτρέπουμε να βιώνουμε όλα τα συναισθήματα που 
συνοδεύουν την αλλαγή, για να βγούμε γρηγορότερα 
από αυτή τη συχνά δύσκολη συναισθηματικά κατά-
σταση.

•  Αναγνωρίσουμε ότι οι καινούριες αρμοδιότητες μπο-
ρούν να διευρύνουν την παλέτα των εμπειριών μας, 
να μας ενδυναμώσουν  και να μας αναπτύξουν.

•  Αναπτύσσουμε ισχυρότερη ανθεκτικότητα στην αλλα-
γή, επιτρέποντας λίγη παραπάνω αβεβαιότητα στην 
καθημερινότητά μας. 

Τμήμα HR

«Η αλλαγή δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσκολία έγκειται στη μετάβαση από την παρούσα κατάσταση στην κατάσταση που 
είναι επιθυμητή στο μέλλον.» 
William Bridges

8

Ανακτώντας τον προσωπικό μου έλεγχο  
σε περίοδο αλλαγών
Εβίνα Ηλιοπούλου / Ψυχολόγος / Senior Account Manager Hellas EAP
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9Η διαδικασία της αλλαγής 
μάς ενδυναμώνει και στο 
μέλλον μπορεί να αποδει-
χθεί βοηθητική. 
Καλό είναι να θυμόμαστε 
λοιπόν να: 

 D Μην είμαστε απαιτητικοί τόσο πια με  
 τον εαυτό μας

 D Ελαχιστοποιούμε άλλες αλλαγές  
 στη ζωή μας, σε περίοδο άλλων  
 σημαντικών αλλαγών 

 D Επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα που  
 έχουμε εμείς τον έλεγχο

 D Αποδεχόμαστε τις καταστάσεις πάνω  
 στις οποίες δεν έχουμε έλεγχο

 D Προγραμματίζουμε και αφιερώνουμε  
 χρόνο σε δραστηριότητες  
 που  δεν σχετίζονται με την τρέχουσα  
 στρεσσογόνα κατάσταση

 D Συνδεόμαστε με τους δικούς  
 μας ανθρώπους, είτε οικογένεια,  
 φίλους είτε συναδέλφους και  
 να επιτρέπουμε να απολαμβάνουμε  
 όμορφες στιγμές 

 D Απευθυνόμαστε στο Ευ Ζην, που  
 μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση  
 της ανθεκτικότητάς μας, προσωπικής  
 και εργασιακής 

 D Mην ξεχνάμε τα σημαντικά… 

ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

801 5000 327
(από σταθερό)

6948 050 163
(από κινητό)
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Η Dr. Schär και η Cana Laboratories γιόρτασαν και φέτος την Παγκόσμια 
Ημέρα Κοιλιοκάκης (16 Μαΐου) διοργανώνοντας μια μεγάλη γιορτή τo 
Σάββατο 20 Μαΐου 2017 από τις 17:00-21:00 στον πολυχώρο πολιτισμού 
«Αθηναΐς». 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν: μαγειρικό show με προ-
ϊόντα χωρίς γλουτένη από το διακεκριμένο chef Δημήτρη Σκαρμούτσο, 
ενδιαφέρουσες διαλέξεις και επικοινωνία με το κοινό από εξειδικευμέ-
νους γιατρούς και διατροφολόγους για τη νόσο. Στον πολυχώρο φιλο-
ξενήθηκε επίσης, έκθεση φωτογραφίας «Gluten Free σπιτικό πιάτο» από 

Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης 2017 

ΜΜΕ & Δημοσιεύσεις

Με αφορμή τη μεγάλη αυτή γιορτή απεστάλη στα ΜΜΕ, Δελτίο Τύπου, 
πρόσκληση στο event και δώρο που περιελάμβανε προϊόντα Schar και 
ένα ξύλο κοπής! Η εκδήλωση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα (περισσότερα 
από 20 δημοσιεύματα σύμφωνα με το Publicity Report), καθώς και παρου-
σία στα social media. 

την Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης. 
Παράλληλα, η μασκότ των προϊόντων 
Schär, Milly απασχόλησε δημιουργικά 
τα παιδιά. Οι περίπου 800 επισκέπτες 
που προσήλθαν στην εκδήλωση γεύ-
τηκαν νόστιμες δημιουργίες και σνακ 
χωρίς γλουτένη από τη Dr. Schär, ενώ 
απήλαυσαν ένα ευχάριστο μουσικό 
θέαμα από την Έλενα Στρατηγοπού-
λου και το συγκρότημά της. 

Συνταγές χωρίς γλουτένη από τον
chef Δημήτρη Σκαρμούτσο

Μερίδες :  2 
Χρόνος :  45  λεπτά 
Ε πίπεδο δυσκολίας :  Μέτριο

Υλικά γ ια  το  κοτόπουλο:

·  1 φιλέτο κοτόπουλο ανοιγμένο στα δύο

·  100 γρ. φρυγανιά τριμμένη Schär Pan 
Gratí

· 1 κ.γ. θυμάρι τριμμένο

·  50 γρ. αλεύρι Schär Mix B - Mix Pane

· 1 αυγό

·  αλάτι & πιπέρι

· ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Υλικά γ ια  τη  σαλάτα :

·  1 αβοκάντο, ώριμο, κομμένο σε μικρά 
κομμάτια

·  1 ντομάτα κομμένη σε μικρά κομμάτια

· χυμός από ½ λεμόνι

·  αλάτι

BURGER ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΕ 
ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 

Best in Gluten Free

Dr. Schär SPA 
Winkelau 9, 39014 Postal (BZ), Italy, www.schaer.com

· ½ ματσάκι φρέσκο μαϊντανό,
  ψιλοκομμένο

Ά λλα υλικά :

· 2 ψωμάκια Schär Hamburger

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

1) Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο. 
Ετοιμάζουμε τρία πιάτα: ένα με 
χτυπημένο αυγό, ένα με αλεύρι και ένα 
με φρυγανιά τριμμένη, ανακατεμένη με 
το θυμάρι. 

2) Περνάμε το κοτόπουλο πρώτα από το 
αλεύρι. Μετά το περνάμε από το αυγό 
και τέλος, από τη φρυγανιά, πιέζοντάς το 
ελαφρώς. Κάνουμε την ίδια διαδικασία 
μια φορά ακόμη, χωρίς αλεύρι, μόνο με 
αυγό και φρυγανιά τριμμένη. 
 
3) Τηγανίζουμε το κοτόπουλο σε 
ηλιέλαιο, σε μέτρια φωτιά κι απ’ τις δύο 
πλευρές.

4) Ετοιμάζουμε τη σαλάτα 
ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε μπολ.

5) Στήνουμε τα burger: κόβουμε τα 
ψωμάκια στα δύο, βάζουμε 1-2 κ.σ. 
σαλάτα στο κάτω μισό, από πάνω το 
κοτόπουλο, προσθέτουμε ακόμη 1-2 κ.σ. 
σαλάτα και καλύπτουμε με το πάνω μισό 
από το ψωμάκι.

Μερίδες :  4 
Χρόνος :  25-30 λεπτά  
Ε πίπεδο δυσκολίας :  Εύκολο

Υλικά :

·  4 Schär Wraps

·  1 φιλέτο κοτόπουλο

· 500 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα
  αποβραδίς και βρασμένα πολύ καλά

·  1 σκελίδα σκόρδο

· χυμό από 2 λεμόνια

·  ελαιόλαδο

· 1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

·  ½ ματσάκι ρόκα

·  10 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

· 2 πιπεριές Φλωρίνης, κομμένες σε
  λωρίδες

·  αλάτι & πιπέρι

· 2-3 κ.σ. νερό

WRAPS ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ 
ΧΟΥΜΟΥΣ 

Fo
tó

: 
S
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är
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3-5/3/17.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό 
workshop με το σύστημα laser 
VENACURE της Angiodynamics για 
την αποκατάσταση κιρσών των 
κάτω άκρων.

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

«Η εταιρεία CANA εκπροσωπήθηκε 
από τo τμήμα Surgical Oncology 
του τομέα Medical Devices, στο 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρείας Ήπατος – Παγκρέατος 
– Χοληφόρων, το οποίο διεξήχθη 
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Crowne 
Plaza, στις 3-5/3/17. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργα-
νώθηκε Συνέντευξη Τύπου για την 
επίσημη παρουσίαση των πρώτων 
περιστατικών αντιμετώπισης καρ-
κίνου παγκρέατος στην Ελλάδα με 
το NanoKnife και τη μέθοδο IRE (μη 
αναστρέψιμη ηλεκτροδιάτρηση).»

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ήπατος

Η εταιρεία CANA εκπροσωπήθη-
κε από τα τμήματα Vascular & 
Endovascular του τομέα Medical 
Devices, στο 16o Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Αγγειολογίας-Αγγειακής και Εν-
δαγγειακής Χειρουργικής, το οποίο 
διεξήχθη στην Αίγλη Ζαππείου στις 

16o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειακής  
και Ενδαγγειακής Χειρουργικής

Στις 10-13 Μαΐου 2017, η εταιρεία 
CANA εκπροσωπήθηκε στο 44ο Πα-
νελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της 
ΕΣΝΕ που πραγματοποιήθηκε στη 
Νάξο από τις ομάδες Αντισηψίας & 

44ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΣΝΕ

Ειδικής Διατροφής.  
Στο περίπτερο της CANA οι σύνεδροι 
είχαν την  ευκαιρία να ενημερωθούν 
από τους συνεργάτες μας για τα εν 
λόγω προϊόντα και όχι μόνο!
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Εκδηλώσεις - Συνέδρια

13

Η εταιρεία CANA συμμετείχε ως 
Ασημένιος Χορηγός, στο 66ο Διε-
θνές Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο 
ESCVS/LIVE (European Society for 
CardioVascular & EndoVascular 
Surgery / Leading Innovative 
Vascular Education), το οποίο δι-
εξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στο ξε-
νοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, στις 
11-14/5/17. Η εταιρεία μας εκπρο-
σωπήθηκε με επιτυχία από τα τμή-
ματα Vascular & Endovascular του 
τομέα Medical Devices, ενώ κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου πραγματο-
ποιήθηκε εκπαιδευτικό workshop 
με το σύστημα laser VENACURE της 
Angiodynamics για την αποκατάστα-
ση κιρσών των κάτω άκρων. 

66ο Διεθνές Αγγειοχειρουργικό Συνέδριο ESCVS/LIVE (European Society  
for CardioVascular & EndoVascular Surgery / Leading Innovative Vascular Education)

«Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, η CANA έλαβε μέρος 
στο 10o Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό  & 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό συνέδριο της ENE που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 27-30 Απριλίου 2017 στο Ηράκλειο 
Κρήτης.

Τα τμήματα Αντισηψίας & Ειδικής Διατροφής ένωσαν τις 
δυνάμεις τους και ενημέρωσαν ενδελεχώς για τα σχετικά 
προϊόντα της εταιρείας μας, μεγάλο αριθμό πελατών που 
επισκέφθηκαν το περίπτερο της CANA στον εκθεσιακό χώρο 
του συνεδρίου.»

10o Πανελλήνιο & 9ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
συνέδριο της ENE
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Η γιατρός συμβουλεύει

Πηγές πρόσληψης βιταμίνης D 
Ως βιταμίνη D εννοούμε 2 ουσίες: την εργοκαλσιφερόλη ή βιταμίνη D2 και 
την χοληκαλσιφερόλη ή βιταμίνη D3. Η βιταμίνη D2 είναι πιο ασθενής και 
είναι φυτικής προέλευσης (σημαντική πηγή τα μανιτάρια!), ενώ οι κύριες 
πηγές της βιταμίνης D3 είναι τα λιπαρά ψάρια, ο κρόκος του αυγού, αλλά και 
τρόφιμα που προστίθεται βιταμίνη D3 όπως το γάλα, τα δημητριακά, οι μαρ-
γαρίνες κ.α. Μόλις 10 λεπτά έκθεσης στον ήλιο την ημέρα χωρίς αντιηλιακό 
είναι αρκετά για να συνθέσουμε τις ποσότητες βιταμίνης D που χρειάζεται ο 
οργανισμός μας από την προβιταμίνη D που βρίσκεται στο δέρμα μας. Γενικά 
80% της βιταμίνης D στο σώμα προέρχεται από το δέρμα και μόνο 20% από 
τις τροφές.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τροφίμων και Γεωργικών Επιστημών (IFAS), οι 
ποσότητες βιταμίνης D που πρέπει να λαμβάνουμε (διεθνείς μονάδες IU την 
ημέρα) έχουν ως εξής:
- παιδιά και έφηβοι: 600 IU
- ενήλικες έως 70 ετών: 600 IU
- ενήλικες άνω των 70 ετών: 800 IU
- εγκυμονούσες και γυναίκες που θηλάζουν: 600 IU

Πότε χρειάζεται συμπλήρωμα βιταμίνης D
Εάν δεν καλύπτουμε τις ημερήσιες ανάγκες μας σε βιταμίνη D μέσω της έκθε-
σης στον ήλιο και της διατροφής, πιθανόν να χρειαστεί  συμπλήρωμα βιτα-
μίνης D. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκ-
θέτουμε λιγότερο από το 40% του σώματός μας στον ήλιο και το αντιηλιακό 
εμποδίζει την παραγωγή της, (το 40% σημαίνει ακάλυπτα μπράτσα και κοντά 
παντελόνια ή φούστες) καταλαβαίνουμε ότι μεγάλο μέρος του αστικού κυρί-
ως πληθυσμού-ιδίως οι ηλικιωμένοι-δεν πρόκειται να επωφεληθεί επαρκώς 
από τον ήλιο. Επίσης η ποσότητα της μελανίνης (η μαύρη φυλή παρουσιάζει 
χαμηλότερα επίπεδα), η εποχή του έτους (σημαντική μείωση των τιμών της 
βιταμίνης D τους χειμερινούς μήνες), το γεωγραφικό πλάτος (όσο πλησιάζου-
με στον ισημερινό οι λαοί έχουν για γενετικούς λόγους μικρότερη ικανότητα 
σύνθεσης της βιταμίνης στο δέρμα), η ηλικία (μείωση της ικανότητας πα-
ραγωγής βιταμίνης D σε ηλικιωμένους) και η παχυσαρκία είναι όλοι συχνοί 
παράγοντες αβιταμίνωσης D. Θεωρούμε ότι υπάρχει έλλειψη βιταμίνης D 
όταν τα επίπεδα της 25(ΟΗ)D3 είναι κάτω των 20 ng/ml, ενώ ως ανεπάρκεια 
(ένδεια) βιταμίνης D τα επίπεδα μεταξύ 21 - 29 ng/ml. Διάφορα νοσήματα, χει-
ρουργικές επεμβάσεις και ορισμένα φάρμακα, όπως η κορτιζόνη και τα αντι-
επιληπτικά, μπορούν να ελαττώσουν την πρόσληψη της βιταμίνης D από το 
έντερο ή να αυξήσουν τον καταβολισμό της ή την απώλειά της από τα ούρα. 
Η αντιμετώπιση της έλλειψης βιταμίνης D περιλαμβάνει 2 φάσεις, με πρώτη 
την αποκατάσταση της έλλειψης/ανεπάρκειας χορηγώντας μεγάλες δόσεις βι-
ταμίνης D και δεύτερη τη μακροχρόνια διατήρηση ιδανικών επιπέδων (30-40 
ng/ml), με δόσεις συντήρησης.

Συνοψίζοντας με 3 κουβέντες θα λέγαμε:
1. Ήλιος με μέτρο και σωστή διατροφή.
2. Για τα παιδιά (και όχι μόνο!) παιχνίδι και αθλητισμός σε ανοιχτούς χώ-

ρους και μπάνια το καλοκαίρι (όχι τις επικίνδυνες ώρες). 
3. Μέτρηση της βιταμίνης D και συμπληρώματα βιταμίνης D όπου χρειάζε-

ται, με σύσταση του θεράποντα γιατρού.

14
Βιταμίνη D:  
H βιταμίνη του ήλιου
Έστα Τσιγκάνου   
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος / Υπεύθυνη Ιατρικού Τμήματος

Η βιταμίνη D ονομάζεται 
«η βιταμίνη του ήλιου», 
επειδή παράγεται φυ-
σικά από τον οργανι-
σμό μας όταν η ηλιακή 
ακτινοβολία έρχεται 
σε επαφή με το δέρμα. 
Σωστότερα θα την απο-
καλούσαμε «ορμόνη του 
ήλιου», αφού δρα ως ορ-
μόνη «ορμώντας» μέσω 
της κυκλοφορίας του 
αίματος και ρυθμίζοντας 
λειτουργίες σε όλο το 
σώμα. Η πιο σημαντική 
ίσως ιδιότητα της βιτα-
μίνης D είναι η ρύθμιση 
της απορρόφησης του 
ασβεστίου και του φω-
σφόρου για τη σωστή 
ανάπτυξη των οστών και 
των δοντιών, την πρόλη-
ψη ραχίτιδας και οστεο-
πόρωσης. Επίσης βοηθά 
τη λειτουργία του ανο-
σοποιητικού προστατεύ-
οντας από τις λοιμώξεις. 
Πρόσφατα άρχισε να 
ερευνάται η αντινεοπλα-
σματική δράση της βιτα-
μίνης D και η προστασία 
που προσφέρει στο καρ-
διαγγειακό σύστημα.

newsletter_14_2017.indd   14 5/7/2017   1:18:30 μμ



15

Ονοματεπώνυμο / Θέση
Φραντζέσκα Μαρκάκη
Product Specialist / Τμήμα Διατροφής &  
Φροντίδας Υγείας

Κωνσταντίνα Δήμου 
Ιατρικός Επισκέπτης / Τμήμα Διατροφής & Φροντίδας Υγείας

Ερώτηση Απάντηση Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο; Δυστυχώς...αυτοκίνητο
Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω εξάρτηση από το αυτοκί-
νητο... μήπως φταίει ότι ζω στην πόλη???!!!!! 

Αγαπημένος προορισμός Αστυπάλαια
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο μέρος στον κόσμο: 
το σπίτι μου. Εκεί ονειρεύομαι να πηγαίνω κάθε μέρα…

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι Ιππασία Χορός... η Ζούμπα

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 
φτιάχνω…

Pavlova
Λόγω της προτίμησης στη ζάχαρη, είμαι expert σε ένα 
βραζιλιάνικο γλυκάκι, το μπριγκαντέιρο: ζαχαρούχο, κα-
κάο και φρέσκο βούτυρο… Φανταστικό!!!!

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ 
είναι

Γράμμα σ’ έναν  ποιητή
I will survive... Gloria Gaynor. Μου δίνει θετική ενέργεια…
κάθε φορά που το ακούω μου αλλάζει τη διάθεση 

Βιβλίο ή ταινία που θα 
πρότεινα

«Το τέλειο χτύπημα»  του Τζιουζέπε 
Τορνατόρε

Κράμερ εναντίον Κράμερ / Σιωπή των αμνών, λατρεύω 
τον Antony Hopkins

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει
Give a girl the right shoes and she can conquer 
the world

«Κάλιο αργά παρά ποτέ»

Μου αρέσει… ...να ταξιδεύω

Να ταξιδεύω, να γνωρίζω διαφορετικά μέρη, κουλτού-
ρες & πολιτισμούς. Το ίδιο θα έλεγα μου αρέσει, να μα-
θαίνω καινούργια πράγματα. Απαραίτητο εφόδιο για τη 
ζωή μας.

Δεν μου αρέσει… ...η υποκρισία Η ρουτίνα... μάς καθηλώνει

Θα ευχόμουν....
...υγεία σε όλους... σωματική, 
πνευματική και ψυχική!

Δικαιοσύνη και δικαιώματα μίας πολύτιμης  ζωής για 
όλους, δίχως διακρίσεις

Σύντομο ιστορικό στην Cana Ανήκω στο δυναμικό της εταιρείας και πιο συ-
γκεκριμένα στο Τμήμα Διατροφής & Φροντί-
δας Υγείας από τον Απρίλιο του 2011. Αρχικά, 
ως ιατρικός επισκέπτης, μου δόθηκε η ευκαι-
ρία να γνωρίσω πολλούς αξιόλογους ανθρώ-
πους και να αντιμετωπίσω προκλήσεις που 
με βοήθησαν να διευρύνω το επαγγελματικό 
και γνωστικό μου πεδίο. Αξιοποιώντας πα-
ράλληλα τις γνώσεις από τις μεταπτυχιακές 
σπουδές μου, εδώ  και μερικούς μήνες έχω 
αναλάβει τη θέση του Product Specialist στο 
ίδιο τμήμα.

Μια φορά και έναν καιρό, μετά από ολόκληρο υπερατλα-
ντικό ταξίδι (από Βραζιλία), βρέθηκε η Κωνσταντίνα στη 
γνωστή Ελλάδα. Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά πάντα με 
όρεξη και θετική ενέργεια ότι όλα θα πάνε καλά. Στο «κυ-
νήγι» της εντερικής διατροφής, έμαθα για την εταιρεία 
Cana/Nestlé. Όλα ξεκίνησαν το 2008, με ένα ζεστό και αξέ-
χαστο  χαμόγελο από την κυρία Σιδέρη. Ένα καλωσόρισμα 
που θα είναι πάντα στη μνήμη μου. Ευκαιρία για καινούρ-
για συνεργασία με ένα πάρα πολύ δυνατό «team». Αλλά το 
πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, «υγιής» συνεργασία. 
Κάτι το οποίο θεωρώ απαραίτητο. Πολλά ζήσαμε, αντιμε-
τωπίσαμε και μοιραστήκαμε. Θα ήθελα πολύ να καταφέ-
ρουμε να διατηρήσουμε το ζεστό και καλό κλίμα που βρή-
κα τότε. Οι άνθρωποι που συνεργάζομαι και η εμπειρία  
που έχω αποκτήσει στα σχεδόν 10 χρόνια σταδιοδρομίας 
στην Cana θα είναι πάντα μαζί μου.

 

15Ρωτάμε & Απαντάμε, 
για να γνωριστούμε μεταξύ μας...

Γάμοι 2017
• Αφροδίτη Τζιρίνη (Ιατρικός 

Επισκέπτης Τμήματος Επιθεμάτων) 
– Χρήστος Χουλιάρας

• Αλεξάνδρα Κανάργια (Τμήμα HR)  
– Ευγένιος Δημητρόπουλος

Γεννήσεις 2017
1. Ένα αγοράκι του κου Μπάμπη Μουέ  

(Ιατρικός Επισκέπτης / Τομέας Medical 
Devices - Spine)

2. Ένα αγοράκι της κας Αλεξάνδρας Κανάργια 
(Τμήμα HR)

1 2
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Στείλτε μας τις 
απόψεις και  

τις προτάσεις σας  
για το «1»

hr@cana.gr 

Τεύχος 14ο, Iούλιος 2017
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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