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Κώστας Κανάρογλου / Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Φέτος η Cana Laboratories γιορτάζει τα 90 χρόνια λειτουργίας της.  

Από το 1928 μέχρι σήμερα, παρόλο που αντιμετωπίσαμε πολλές αντιξοότητες, πάντα 
ανταπεξήλθαμε και αν κάτι έχουμε να διδαχθούμε από την πορεία αυτή είναι να μην 
το βάζουμε ποτέ κάτω. Με το τέλος του 2018 θα έχουμε αφήσει πίσω μας ένα μεγάλο 
βάρος. Περάσαμε από τις συμπληγάδες και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με μία δεκαετή 
συμφωνία που μας δίνει την προοπτική να τα εκατοστίσουμε. 

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υπομονή που έχετε κάνει το 
προηγούμενο διάστημα και τον ζήλο που έχετε δείξει σε πραγματικά δύσκολους 
καιρούς. Η στάση σας είναι αυτή που μου δίνει κουράγιο και έμπνευση να συνεχίζω.      
Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη της Cana: η ισχύς εν τη ενώσει.

Οι προσπάθειες όλων μας δεν πρέπει να σταματήσουν. Θα έχουμε καινούργιες 
προκλήσεις και εμπόδια να ξεπεράσουμε και είμαι πεπεισμένος πως θα ανταμειφθεί  
η επιμονή μας. 

Σας εύχομαι ξεκούραστες διακοπές και ευτυχισμένες γιορτινές στιγμές.

Χρόνια Πολλά!
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H 13η Εθελοντική Αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος 
της Cana, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, πάντα σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.  

Με την θερμή ανταπόκριση των συναδέλφων από όλα 
τα τμήματα της εταιρείας, καταφέραμε να συλλέξουμε 
16 μονάδες αίμα, οι οποίες ενίσχυσαν την τράπεζά μας 
και αύξησαν το απόθεμά της από 9 μονάδες που είχαν 
απομείνει, σε 25 μονάδες.  

Θέλουμε λοιπόν ειλικρινά να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους επανειλημμένως συμμετέχουν και προσφέρουν 
αίμα και από την άλλη να καλέσουμε για άλλη μια φορά 
όλους τους υπόλοιπους να αντιληφθούν τη σημασία της 
αιμοδοσίας και να συμμετέχουν και εκείνοι σε αυτή την 
ομαδική προσπάθεια.

Σας ευχαριστούμε και πάλι από καρδιάς για τη στήριξή 
σας και σας περιμένουμε στην επόμενη Αιμοδοσία της 
Cana για να κρατήσουμε την τράπεζά μας ζωντανή. 

Είναι προσφορά ζωής…

Tμήμα ΗR

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2018 
Τμήμα HR
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Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε 
χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, με στόχο την ενημέρωση, 
και ευαισθητοποίηση  της κοινής γνώμης για τα ψυχικά 
νοσήματα. Αποτελεί μια  πρωτοβουλία  που πήρε 
το 1992 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, 
Οργανισμός με μέλη και συνεργαζόμενους φορείς σε 
περισσότερες από 150 χώρες διεθνώς.  
Για αρκετά χρόνια η Υγεία οριζόταν ως η απουσία 
κάποιας ασθένειας ή νόσου. Μετέπειτα, ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας όρισε έναν νέο ορθότερο και 
εμπλουτισμένο ορισμό για την έννοια της Υγείας: «μια 
πλήρης κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής 
ευεξίας και όχι απλώς η απουσία κάποιας ασθένειας ή 
αναπηρίας». Βάσει του συγκεκριμένου ορισμού γίνεται 
σαφές ότι η Ψυχική Υγεία αποτελεί αναπόσπαστο 
συστατικό της γενικότερης κατάστασης υγείας ενός 
ατόμου. Φροντίζω την ψυχική μου υγεία σημαίνει 
προσπαθώ να:

 » Έχω μία καλή ισορροπία στις βασικές πτυχές της 
ζωής μου: κοινωνικά, πνευματικά, φυσικά, ψυχικά.

 » Προσαρμόζομαι σχετικά γρήγορα… αυτή 
μου η ικανότητα μού επιτρέπει να αντιδρώ και να 
αντιμετωπίζω με ευελιξία την καθημερινότητα και τις 
προκλήσεις της.

 » Έχω επίγνωση του εαυτού μου, της προσωπικής 
μου ταυτότητας, των συναισθημάτων, των σκέψεων,  
των επιθυμιών, των πράξεών μου κάθε στιγμή.

Πάντα δίπλα σας!  
24/7/365 Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης:  
801 5000 327 (από σταθερό)  
6948 050 163 (από κινητό)  
800 94 900 (Κύπρος)  
Διέπεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων – EU Regulation GDPR

Ανδρέα Συγγρού 120, 117 41, Αθήνα, Τηλ. +30 210322203, Ε-mail: info@hellaseap.gr - Site: www.hellaseap.gr

Οι μισές ψυχικές ασθένειες ξεκινούν από την ηλικία των 14 ετών!  
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - W.H.O., 2018)

Mental Resilience

Young People and Mental Health in a Changing World

Ψυχική Υγεία: ασπίδα προστασίας για το μυαλό και το σώμα μας

 » Θέτω τα όριά μου, προστατεύω τη «δική μου χώρα», 
τον εαυτό μου, τις ανάγκες και επιθυμίες μου, με αυτό 
τον τρόπο δε στερώ από τον εαυτό μου τη χαρά μιας 
βαθειάς και ικανοποιητικής σχέσης μέσα στην οποία 
μπορώ να είμαι αυθεντικός.

 » Επιδιώκω να νιώθω όμορφα, θυμάμαι πως η χαρά 
δεν είναι κάτι που το βιώνουμε μόνο όταν τα πράγματα 
πάνε καλά ή όπως τα θέλουμε…

 » Είμαι ευγνώμων και εκτιμώ όσα έχω. Όλοι έχουμε 
πολλές επιλογές στη ζωή μία από τις οποίες είναι 
να επικεντρωνόμαστε σε όσα δεν έχουμε (τα οποία 
ενδέχεται να είναι πολλά) ή να επικεντρωνόμαστε σε 
όσα έχουμε και μας ευχαριστούν.

Τέλος, δεν διστάζω να ζητήσω βοήθεια και 
υποστήριξη όταν νιώσω την ανάγκη. Προσπαθώ να 
μην κλείνομαι στον εαυτό μου, «ανοίγω παραθυράκια» 
στον έξω κόσμο, η ανθρώπινη και ειλικρινής επαφή και 
ο ουσιαστικός διάλογος βοηθάνε πολύ. 

YOUNG WORKERS and mental health

1 in 16 people have depression

1 in 6 people have anxiety
Πηγή: Safework NSW, Youth safe 2015, Hellas EAP Ltd

Between the  
ages of  

16 and 24

ΗΕLLAS EMPLOYEE 
ASSISTANCE PROGRAMS

2 in 4 adult mental 
health conditions 

emerge by age 
14

3 in 4 emerge by age 
24
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10ο Greece Race for the Cure «Τρέχουμε Cana»

H Εταιρεία Cana

1 in 6 people have anxiety

Τα bio-bebe στηρίζουν τον αθλητισμό!
Η εταιρεία Cana και τα bio-bebe κάνουν την εμφάνισή τους στα 
γήπεδα ποδοσφαίρου, κοσμώντας τη φανέλα της ομάδας των 
μικρών ποδοσφαιριστών του ιστορικού αθλητικού συλλόγου, 
Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου.
Με τη χορηγία αυτή, οι μικροί αθλητές έχουν στη διάθεσή τους 
ολοκαίνουργιες φανέλες για τους αγώνες τους στο ερασιτεχνικό 
πρωτάθλημα παίδων νομού αττικής.
Το bio-bebe δίνει τις βάσεις για γερά και δυνατά παιδιά!

Είμαστε υπερήφανοι που για άλλη μια χρονιά 
βρεθήκαμε στο Ζάππειο Μέγαρο την Κυριακή 7 
Οκτωβρίου και τρέξαμε όλοι μαζί στο 10ο Greece  
Race for the Cure, στηρίζοντας το Σύλλογο  
Γυναικών με καρκίνο μαστού, «Άλμα Ζωής». 

Η ομάδα της Cana συμμετείχε στον αγώνα για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά, για να συμβάλουμε όλοι μαζί  
στο να ακουστεί πιο δυνατά το μήνυμα ευαισθη-
τοποίησης, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τις 
οικογένειές τους για τη συμμετοχή τους.
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bio-bébé Αpp 
η μοναδική ελληνική εφαρμογή για το καθημερινό πρόγραμμα 
διατροφής του μωρού σας!

®

Κρατήστε τις σημαντικές στιγμές της ζωής 
του μωρού σας στο bio-bébé app!

Δημιουργήστε αναμνήσεις προσθέτοντας στην εφαρμογή 
φωτογραφίες και video από τις πιο σημαντικές και αξέχαστες 
στιγμές του bio-bébé σας.

Δημιουργήστε ένα μοναδικό άλμπουμ με τις φωτογραφίες του 
μωρού σας ή φτιάξτε video μέσα από την εφαρμογή.

Μη χάνετε άλλο χρόνο!  
Κατεβάστε τώρα το bio-bébé app από το App Store  
ή το Google Play.

Tα Προϊόντα μας

bio-bébé Αpp
Η εφαρμογή σάς αποστέλλει κάθε εβδομάδα ένα προτεινόμενο πρόγραμμα διατροφής, ανάλογα με το ηλικιακό στά-
διο του μωρού σας από 6 - 36 μηνών. Το bio-bébé app σάς βοηθά να φροντίσετε για ένα ισορροπημένο σε θρεπτικά 
συστατικά διαιτολόγιο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σας. Μπορείτε να επέμβετε στο διαιτολόγιο 
αφαιρώντας ή/και αντικαθιστώντας κάποιο τρόφιμο από αντίστοιχες ομάδες τροφών σύμφωνα και με τις οδηγίες 
του παιδιάτρου ή του επαγγελματία υγείας.

Με το bio-bébé app μαθαίνουμε πώς & πότε πρέπει να γίνει η προσθήκη νέων τροφών κατά τη διάρκεια του απογα-
λακτισμού καθώς και ποιες τροφές είναι κατάλληλες για κάθε ηλικιακό στάδιο του παιδιού μεταξύ 6 έως 36 μηνών 
και ποιο είναι ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.
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Tα Προϊόντα μας

Οι κανόνες διατροφής στην εφαρμογή bio-bébé app έχουν συνταχθεί   
από έγκριτη ομάδα διαιτολόγων και παιδιάτρων.

Οι κανόνες διατροφής είναι βασισμένοι στον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό Για Βρέφη, Παιδιά & Εφήβους, 
αλλά και στις διατροφικές συστάσεις της Αμερικάνικης Ακαδημίας Παιδιάτρων (AAP), ενώ υπάρχουν 

περισσότερες από 60 διαφορετικές τροφές στη βάση δεδομένων της εφαρμογής με πληροφορίες 
σχετικά με την προέλευση αλλά και την περιεκτικότητα κάθε μιας από αυτές σε σημαντικά θρεπτικά 

συστατικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

®

Gold:  
Mobile app  
for Consumers

Silver:  
Mobile Εφαρμογές 
στις Υπηρεσίες & 
τη Διακυβέρνηση/
Health-Fitness-
Nutrition

Bronze: 
Innovative 
Mobile 
Application/
Service

Bήμα 1ο - Κατεβάστε την εφαρμογή 
από το Google Play ή το App Store

Bήμα 2ο - Φτιάξτε το προφίλ του 
μωρού σας, συμπληρώνοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία

Bήμα 3ο - Δείτε το πρόγραμμα 
διατροφής και τις διατροφικές 
πληροφορίες για τις κυριότερες τροφές

Φτιάξτε το πρόγραμμα διατροφής του 
δικού σας μωρού με το bio-bébé app!
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Η Cana αντιπροσω-
πεύει πλέον την 
εταιρεία Lombard 
medical UK. Ο εν 
λόγω οίκος κατα-
σκευάζει το Altura, 
ένα μόσχευμα για 
την αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής, 
με μοναδικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν σε 
αγγειοχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά 
αυτά σε πολύ μικρότερο χρόνο και με πολύ μικρότερη 
δόση ακτινοβολίας από ό,τι με συμβατικά μοσχεύματα. 
Το τμήμα Endovascular συμμετείχε σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, μαζί με χειρουργούς, για την αντιμετώπι-
ση αγγειακών παθήσεων, σε εκπαιδευτικό κέντρο της 
Lombard στη Ρίγα της Λετονίας (φωτό). Παράλληλα, από 
τέλη Ιουλίου  έχουμε ξεκινήσει τη διάθεση και χρήση 
των προϊόντων στην ελληνική αγορά, με μεγάλη αντα-
πόκριση και εξαιρετικά πρώτα αποτελέσματα. 

Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Εκπαιδευτικό κέντρο Lombard - 
Σεμινάρια Altura

Στα πλαίσια ανάπτυξης του τμήματος Σπονδυλι-
κής Στήλης, η Cana έλαβε μέρος στο  
«12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής 
Στήλης» που πραγματοποιήθηκε από 1η έως 
4/11/2018 στον Βόλο.  Κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου η εταιρεία μας είχε την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσει στους Έλληνες χειρουργούς παθήσεων 
της Σπονδυλικής Στήλης, την ευρεία γκάμα των 
προϊόντων του Αμερικάνικου Οίκου  K2M USA, 
του οποίου είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι.
Προϊόντα μοναδικά που προσφέρουν λύσεις σε 
διάφορες ενδείξεις, όπως  το MESA Deformity 
Spinal System, σύστημα χαμηλού προφίλ για 
διόρθωση σκολιωτικών παραμορφώσεων, το 
CHASEPEAKE Cervical System, για αντικατάσταση 
μεσοσπονδυλίου δίσκου Αυχενικής Μοίρας και 
το Serengeti Complex Spine Minimally Invasive 
Retractor system, για ελάχιστα επεμβατικές τεχνι-
κές ΘΟΜΣΣ.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Σπονδυλικής Στήλης 
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Ο γιατρός συμβουλεύει

Είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο αβλαβές;
Ι. Φλέσουρας/Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών 
Ιατρός Εργασίας

Η ιδέα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι «πιο υγιεινά» 
από τα κανονικά, προκάλεσε μεγάλη ενίσχυση μιας 
βιομηχανίας δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Σχεδόν το 20% των μαθητών γυμνασίου και 
λυκείου στις ΗΠΑ έχει δοκιμάσει το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο. Η βιομηχανία των ηλεκτρονικών 
τσιγάρων στηριζόταν μέχρι πρότινος στην έλλειψη 
αξιόπιστης έρευνας και όχι σε πλεόνασμα έγκυρων 
ερευνών.

Η «μειωμένη συγκέντρωση τοξικών 
ουσιών» σε ένα ηλεκτρονικό 
τσιγάρο δεν αναιρεί τις επιβλαβείς 
επιδράσεις του καπνίσματος. Στην 
καλύτερη περίπτωση, θα μπορούσε 
ίσως να τις μειώσει.

Ο εθισμός των καπνιστών απλά 
άλλαξε… στόχο. «Μεταβίβασαν» 
την επιθυμία τους για κάπνισμα 
σε μια άλλη «συσκευή», ή, 
χειρότερα, δημιουργήθηκε 
μια εντελώς νέα κατηγορία 
καπνιστών (ακόμα και νέων 
καπνιστών, οι οποίοι δεν 
είχαν δοκιμάσει ποτέ 
πριν το κανονικό 
τσιγάρο) που 
ξεγελάστηκε από 
τις διάφορες 
γεύσεις σε ένα 
ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Μετά από πιέσεις, η εταιρεία Juul, η οποία ελέγχει το 
70% της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου στις ΗΠΑ, 
ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να πωλεί τα περισσότερα 
αρωματισμένα έλαια καπνού στα καταστήματα λιανικής 
πώλησης. 

Το άτμισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί πράγματι να 
είναι «πιο υγιεινό» από το κάπνισμα, αλλά η ιδέα ότι δεν 
είναι καθόλου επικίνδυνο γενικότερα δεν είναι σωστή.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει την καρδιά 
Μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο  του Μπέρμιγχαμ 
έδειξε, ότι το άτμισμα υγρών παράγει φλεγμονώδεις 
κυτοκίνες, οι οποίες σε βάθος δεκαετιών θα μπορούσαν 
να συμβάλουν σε καρδιακά προβλήματα. Πρόσφατα 

μια νέα μελέτη που παρουσιάστηκε σε επιστημονικό 
συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την καρδιά 
(American Heart Association) επιβεβαιώνει, ότι όπως και 
το κανονικό τσιγάρο, έτσι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο 
κάνει τα ενδοθηλιακά κύτταρα να παράγουν λιγότερο 
νιτρικό οξείδιο, κάτι που οδηγεί σε καρδιακή βλάβη.

Το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι ένα υποπροϊόν 
σε σχεδόν όλες τις μορφές οργανικής ζωής (δηλαδή 
οργανισμών που είναι βασισμένοι στον άνθρακα, όπως 

όλοι οι έμβιοι οργανισμοί στη γη). Η εσωτερική 
επένδυση των αιμοφόρων αγγείων (ενδοθήλιο) 
χρησιμοποιεί το οξείδιο του αζώτου για την 

αγγειοδιαστολή (διάνοιξη των αιμοφόρων 
αγγείων) για την αύξηση 

της ροής του αίματος. 
Η μειωμένη παραγωγή 
ΝΟ συνεπάγεται 
περιορισμένη ροή 
αίματος. Αυτή 
είναι μία από 

τις κύριες αιτίες 
που οι κανονικοί 

καπνιστές υποφέρουν από 
καρδιαγγειακή βλάβη.

Η δρ. Leila Mohammadi, επικεφαλής 
ερευνήτρια σε αυτή την τελευταία μελέτη, 

συνεργάτρια στο Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών 
Ερευνών του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, 

επισημαίνει, ότι, υπό αυτό το πρίσμα, το άτμισμα 
(ηλεκτρονικό τσιγάρο) δεν είναι πολύ πιο ασφαλές από 
το κάπνισμα (κανονικό τσιγάρο).

Όπως δήλωσε η ίδια: «Αποδείξαμε ότι ο ορός αίματος από 
ατμιστές ηλεκτρονικών τσιγάρων έχει επιβλαβείς επιδράσεις 
παρόμοιες με εκείνες των καπνιστών κανονικών τσιγάρων 
στον τρόπο λειτουργίας των ενδοθηλιακών κυττάρων. 
Αυτό το επιβλαβές αποτέλεσμα είναι πιθανό να επηρεάσει 
αρνητικά τις αρτηρίες και την καρδιαγγειακή υγεία».

Ο καθηγητής ιατρικής του πανεπιστημίου της Louisville, 
Aruni Bhatnagar, επισημαίνει, ότι η βιομηχανία καπνού 
έχει συμφέρον να προωθήσει την ιδέα ότι το ηλεκτρονικό 
τσιγάρο είναι ασφαλέστερο. Μεγάλες εταιρείες στο χώρο, 
έχουν όλες τους τμήμα ηλεκτρονικού τσιγάρου που φέρνει 
ολοένα και περισσότερα έσοδα. Το μέσον της ικανοποίησης 
του εθισμού αλλάζει (κανονικό τσιγάρο, ηλεκτρονικό τσιγά-
ρο κλπ.), αλλά ο καθαυτός εθισμός παραμένει ο ίδιος.
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◊	Προσοχή σε περίεργες διευθύνσεις ή επισυναπτόμενα αρχεία  
στα email μας

 Είναι βασικό να δίνουμε προσοχή στα επισυναπτόμενα αρχεία και στις διευθύνσεις 
που περιέχονται στα email που λαμβάνουμε. Phishing επιθέσεις μέσω παραπλανητι-
κών διευθύνσεων είναι κάτι που βλέπουμε συχνά. Έτσι είναι σημαντικό να μπορούμε 
να αναγνωρίσουμε πότε ένα email είναι ύποπτο. Εάν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, 
ύποπτα links ή λάθος διεύθυνση αποστολέα, τότε πιθανότατα πρόκειται για κακόβου-
λο email. Επίσης είναι σημαντικό να μην λαμβάνουμε επισυναπτόμενα αρχεία που 
δεν γνωρίζουμε από που προέρχονται και όλα τα επισυναπτόμενα να ελέγχονται από 
Antivirus.

◊	Αποφεύγετε τα δημόσια WIFI
 Περιορίστε την χρήση που κάνετε από δημόσια WIFI καθώς ποτέ δεν μπορείτε να 

γνωρίζετε ποιος μπορεί να παρακολουθεί το δίκτυο. Αποφεύγετε να κάνετε login σε 
e-banking εφαρμογές, σε εταιρικές πλατφόρμες (CRM, ERM κλπ), εταιρικά email ή 
άλλες κρίσιμες online πλατφόρμες από συσκευές και δίκτυα, που δεν είσαστε 100% 
σίγουροι για την ασφάλειά τους.

◊	Το  Antivirus σας, είναι σημαντικό να είναι πάντα ανανεωμένο 
 Κάθε μέρα δημιουργούνται και ανιχνεύονται χιλιάδες νέοι ιοί στους οποίους είσαστε 

εκτεθειμένοι εάν δεν ανανεώσετε το Antivirus σας έστω και για μόλις μια ημέρα!

◊	Κρατάτε Backup από τα αρχεία σας
 Σιγουρευτείτε ότι κρατάτε Backup των αρχείων σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

και κρατάτε το Antivirus σας ανανεωμένο. Οι cloud τεχνολογίες έχουν κάνει τη διαδι-
κασία του backup πολύ απλή, ή ακόμα και αυτόματη. Για αυτούς που δεν προτιμούν 
το cloud όμως, συνιστάται η χρήση εξωτερικού σκληρού δίσκου για τη διατήρηση 
των αντιγράφων ασφαλείας.

◊	Ελέγξτε τους λογαριασμούς σας για ύποπτες δραστηριότητες
 Εάν παρατηρήσετε κάποια κίνηση που δεν σας θυμίζει κάτι, τότε υπάρχει περίπτω-

ση ο λογαριασμός σας να έχει παραβιαστεί. Για παράδειγμα σε Gmail και Facebook, 
μπορείτε να ελέγξετε τις τελευταίες IP διευθύνσεις αλλά και συσκευές από τις οποίες 
πραγματοποιήθηκε σύνδεση στον λογαριασμό σας.

◊	Password management
 Τελευταίο αλλά επίσης σημαντικό είναι το να διατηρείτε τους κωδικούς σας με ασφά-

λεια. Από το 2017 που δημιουργήθηκε ως όρος το “strong password” πολλά site έχουν 
υιοθετήσει την αλλαγή. Ένα strong password θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 
χαρακτήρες, πεζούς και κεφαλαίους, σύμβολα και αριθμούς. Επίσης δεν θα πρέπει 
να περιλαμβάνει ολόκληρες λέξεις όπως περιέχονται σε κάποιο λεξικό, αλλά ούτε και 
κάποιο από τα στοιχεία του χρήστη (όπως όνομα ή ημερομηνία γέννησης). Επίσης συ-
νίσταται η χρήση κάποιου password manager όπως το LastPass, καθώς δημιουργεί και 
αποθηκεύει περίπλοκους κωδικούς που δύσκολα κάποιος hacker θα βρει.

 O hacker της Cana συμβουλεύει...

Τμήμα ΙΤ

Στις μέρες μας όπου οι κυβερνοεπιθέσεις σε κολοσσιαίες εταιρείες αλλά και σε απλούς πολίτες είναι 
ένα καθημερινό φαινόμενο, είναι σημαντικό να τηρούμε κάποιους βασικούς κανόνες ασφαλείας και 
να προφυλασσόμαστε από κακόβουλους hackers. Έτσι, ετοιμάσαμε μια λίστα με ορισμένα βασικά 
πράγματα που πρέπει όλοι μας να προσέχουμε.



11
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 2018

11

Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σου…
Το ετήσιο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης προσωπικού της Cana, έλαβε 
χώρα μέσα στον Οκτώβριο.  Συμπληρώθηκε από τους εργαζόμενους σε 
ποσοστό 35%, δηλαδή μόλις το 1/3 του προσωπικού της εταιρείας, πράγμα 
το οποίο δεν μας βοηθά να έχουμε μία συνολική εικόνα των απόψεων και 
του βαθμού ικανοποίησης του προσωπικού της εταιρείας. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συμμετοχή όλων μας στο ερωτηματολόγιο 
είναι απαραίτητη, διότι βοηθά τη Διοίκηση στη σωστή και αποτελεσματική 
λειτουργία της εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα.

Τι προκύπτει λοιπόν για την ικανοποίηση των εργαζομένων της Cana, από 
τις απαντήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας;

Ερωτηματολόγιο  
Ικανοποίησης 
Προσωπικού 2018
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17%
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20%
10 έως 20
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Τι προκύπτει λοιπόν για την ικανοποίηση των 
εργαζομένων της Cana, από τις απαντήσεις τους;

12

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

71%

81%

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

37%

43%

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

πιστεύει ότι επενδύει 
σε εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις

63%

συμφωνεί ότι 
η εταιρεία 
παρακολουθεί τον 
ανταγωνισμό

43%

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

68%

δηλώνει ότι η Cana 
κατανοεί τις ανάγκες 
των πελατών

54%

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

60%

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

54%

θεωρεί ότι η μέθοδος 
υποδοχής των νέων 
εργαζομένων από το 
τμήμα που ανήκουν 
είναι επαρκής

62%

πιστεύει ότι η Cana 
εστιάζει σε ευκαιρίες 
για τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος

31%

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

63%
63%63%

θεωρεί ότι η εταιρεία 
είναι ειλικρινής 
απέναντι στους 
εργαζόμενους

60%

55%
συμφωνεί ότι το 
Newsletter είναι ένα 
μέσο επικοινωνίας 
μεταξύ των 
εργαζόμενων της 
εταιρείας

πιστεύει ότι οι αξίες 
της εταιρείας, που απο-
τελούν την κινητήρια δύ-
ναμη της λειτουργίας 
της, είναι γνωστές στους 
πελάτες, προμηθευτές  
και σε άλλα ενδιαφερό-
μενα μέλη

57%

δηλώνει ότι η εταιρεία 
στέκεται επάξια στη 
δύσκολη οικονομική 
συγκυρία

57%

πιστεύει ότι 
πληροφορεί για τις 
νέες της κινήσεις-
κατευθύνσεις

71%

θεωρεί ότι υπάρχει 
ξεκάθαρη στρατηγική 
για το μέλλον

46%

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

74%

των εργαζόμενων 
νιώθουν ανασφάλεια 
και 23% όχι

77%
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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

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

74%

83%

80%

77%

74%

69%

74%

72%

69%

92%

ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΑΜΕΣΟ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ:

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

δηλώνει ότι οι πολιτικές 
και οι πρακτικές 
του τμήματος που 
ανήκει του επιτρέπει 
να αντιμετωπίζει 
τις προκλήσεις 
αποτελεσματικά

πιστεύει ότι καλείται 
να ανταποκριθεί 
σε αντικρουόμενες 
απαιτήσεις

αναφέρει ότι οι 
αποδοχές του δεν 
ανταποκρίνονται στην 
εργασία του

80% 57%
69%

57%

40%
δηλώνει ότι 
συμμετέχει στις 
αποφάσεις της 
ομάδας στην οποία 
ανήκει

66%
34%

46%

43%

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ:

των εργαζομένων 
είναι ικανοποιημένοι 
από την εταιρεία 
σαν χώρο εργασίας

65%

πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενος γνωρίζει 
τις φιλοδοξίες των 
υφισταμένων του

55%
πιστεύει ότι ο 
προϊστάμενός του 
έχει τα απαιτούμενα 
προσόντα για τη θέση

72%

συμφωνεί ότι 
υπάρχει καλό 
εργασιακό κλίμα 
στην εταιρεία

51%

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

72%

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

74%
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν  
και εφέτος στο ετήσιο ερωτηματολόγιο της Cana. 

Κάποια από τα σχόλιά μας  
για τα τμήματα της εταιρείας…

 > Χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη σε 
όλα τα επίπεδα, γιατί πιστεύω ότι έχει  
πολύ περισσότερα να δώσει.

 > Προσπαθεί χωρίς υποστήριξη  
και προϊόντα.

 > Να έχουν επιτυχίες και καλές πωλήσεις  
με νέα προϊόντα στο μέλλον.

 > Κάνει προσπάθειες.

Φροντίδα Υγείας: 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 2018
14

 > Προσπαθεί μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
 > Έχει αρκετά περιθώρια βελτίωσης.  
 > Συνέπεια στις πληρωμές και στην επικοινωνία με τους προμηθευτές.
 > Κάνει μεγάλη προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οικονομικές Υπηρεσίες  

 > Μπράβο για την καλή  
δουλειά! Συνεχίστε έτσι.

 > Πολλές οι αλλαγές εκεί,  
μακάρι όλα να γίνουν  
καλύτερα από πριν.

 > Είναι νέο και θέλει χρόνο  
και υποστήριξη.

Ποιοτικός 
Έλεγχος

 > Δύσκολο να επικοινωνήσει κάτι ευχάριστο, μέσα στις παρούσες συνθήκες.
 > Μπράβο για την καλή δουλειά. Θα ήθελα να βλέπω και να ακούω πιο συχνά  
τα καταναλωτικά προϊόντα μας σε διαφημίσεις.

 > Ουδέτερη άποψη.

Tμήμα Επικοινωνίας

HR
 > Προσπαθεί μέσα σε δύσκολες συγκυρίες.
 > Περισσότερη επικοινωνία με τους  
εργαζόμενους σε προσωπικό επίπεδο.

 > Πάντα δίπλα μας.

 > Είναι νέο και θέλει χρόνο  
και υποστήριξη.

 > Ελπίζω να παράγουν νέα  
προϊόντα.

 > Ουδέτερη άποψη.

Παραγωγή

 > Προσπαθεί χωρίς υποστήριξη  
και προϊόντα.

 > Καταβάλλουν μία πολύ σημαντική  
προσπάθεια. 

 > Να έχουν επιτυχίες και καλές πωλήσεις.

Medical Devices Operations
 > Προσπαθεί φιλότιμα.
 > Ένα από τα σημαντικότερα 
τμήματα της εταιρείας  
λόγω άμεσης επικοινωνίας 
με πελάτες.

 > Ουδέτερη άποψη.
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Ονοματεπώνυμο / Θέση Μάγδα  Δεβετζή
Sales Manager Vascular Access / Antiseptics

Τριανταφυλλίδης Σταύρος
Sales Manager Spine Dpt

Ερώτηση Απάντηση Απάντηση

Αυτοκίνητο ή ποδήλατο; Αναλόγως την περίσταση… Μοτοσυκλέτα.

Αγαπημένος προορισμός Home sweet Home. Το σπίτι μου.

Σπορ ή Χόμπι που ασχολούμαι Περπάτημα στη φύση. Enduro, Καταδύσεις.

Φαγητό ή γλυκό που ξέρω να 
φτιάχνω…

Φασολάκια πράσινα με πατάτες και κόκκινη 
σάλτσα.

Δεν μαγειρεύω.

Το τραγούδι που σιγοτραγουδώ είναι Historia de un amor (Luz Casal). Πολλά και διάφορα.

Βιβλίο ή ταινία που θα πρότεινα Άρωμα γυναίκας  - Αλ Πατσίνο. Stephen King - Misery.

Η ρήση, που σας χαρακτηρίζει Ζήσε!!! Γιατί δεύτερη ζωή δεν έχει.
Δεν έχει σημασία το πόσο αργά πηγαίνεις,  
σημασία έχει να μην σταματάς.

Μου αρέσει…
Oι άνθρωποι που μπορούν να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους.

Ο άλλος να είναι ευθύς απέναντί μου.

Δεν μου αρέσει… H μιζέρια. Οι δήθεν & οι τα ξέρω όλα.

Θα ευχόμουν.... Ειρήνη, Ευημερία και πολύ πολύ Αγάπη!
Τα καλύτερα και τα χειρότερα… Ανάλογα την 
περίσταση.

Σύντομο ιστορικό στην Cana Ξεκίνησα  τον Ιανουάριο του 2013 ως υπεύ-
θυνη  επιστημονικής ενημέρωσης στο  νέο 
χειρουργικό τμήμα της Cana. Από τον Ια-
νουάριο του 2015 έως σήμερα είμαι Sales 
Manager στο Vascular τμήμα με τα προϊόντα 
της Angiodynamics.

Το 2013 ήρθα στην CANA S.A. με στόχο τη δημι-
ουργία τμήματος σπονδυλικής στήλης και με  
προϋπηρεσία ήδη στον τομέα αυτό από το 2003.
Από τότε και έως σήμερα η προσπάθεια συνεχίζε-
ται αν και πολλές φορές κάτω από αντίξοες  
συνθήκες (οικονομικές κ.α.) αλλά πάντα με όρεξη 
και σκοπό.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Προσωπικού 2017
15Ρωτάμε & Απαντάμε, 

για να γνωριστούμε μεταξύ μας...

Γεννήσεις 2018
1. Ένα κοριτσάκι της κας Ελένης Παπαχρήστου (Ιατρικός Επισκέπτης/Τομέας Διατροφής  

& Φροντίδας Υγείας).
2. Ένα κοριτσάκι του κου Βασίλη Σαββόπουλου (Μηχανικός Παραγωγής).
3. Ένα αγοράκι της κας Γιούλης Σπαντιδέα (IT Systems Administrator).
4. Ένα αγοράκι της κας Βασιλικής Τσουμάκη (Τμήμα Διαγωνισμών).

1

Γάμοι 2018
1. Άγγελος Γαρούφης (Ιατρικός  

Επισκέπτης/Τομέας Medical 
Devices-Vascular Access/
Antiseptics) – Κατερίνα Ξυδιά

2. Βασίλης Σαββόπουλος (Μηχανικός 
Παραγωγής) – Έλενα Σωτηρίου

3. Νίκος Σταυρινουδάκης  
(Quality Control Manager) –  
Μαρίτα Αναστασοπούλου

2 3 4
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Στείλτε μας τις 
απόψεις και  

τις προτάσεις σας  
για το «1»

hr@cana.gr 
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