


ψυχική νοσηρότητα στην περιγεννητική περίοδο 

γ) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 

επιλόχειας κατάθλιψης.

➢ Ανάδοχος του ερευνητικού έργου με θέμα, 

‘Ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων για τα παρακάτω 

θεματικά πεδία:

• Αξιολόγηση της προφορικής-λεκτικής, συναισθηματικής, φυσικής και 

σεξουαλικής βίας σε γυναίκες που δηλώνουν κακοποιημένες

• Αξιολόγηση της προφορικής-λεκτικής, συναισθηματικής, φυσικής και 

σεξουαλικής βίας στον γενικό πληθυσμό

• Αξιολόγηση της αντίληψης που έχουν οι γυναίκες για την ασφάλειά τους

• Αξιολόγηση της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της κύησης,

                 του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (υπ’αριθμό 37/πρ.3/30-4-2007)

Η Φαιναρέτη ήταν η μητέρα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη και το 

επάγγελμα της ήταν μαία. Η επαγγελματική της ιδιότητα  αποτέλεσε την έμπνευση 

για την εμβάπτιση της διαλεκτικής φιλοσοφικής μεθόδου του Σωκράτη σε 

«μαιευτική», γιατί όπως η μαία φέρνει στο κόσμο το νεογνό έτσι και ο φιλόσοφος 

μέσα από το διάλογο δύναται να εκμαιεύει από τον συνομιλητή του την αλήθεια. 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ιδρύθηκε το 2006 με 

σκοπό την έρευνα και την παρέμβαση για την προαγωγή της υγείας της 

γυναίκας και της οικογένειας στην Ελλάδα. Η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ οργανώνει 

δράσεις και αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες με άμεση αναφορά στη 

γυναίκα και την οικογένεια και βασικό άξονα την αντίληψη ότι η παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πρόνοιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε πολίτη.

Το όραμα της ΦΑΙΝΑΡΕΤΗΣ είναι να συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής μέσα από τη διαμόρφωση ενός προτύπου υπηρεσιών πρόνοιας 

και υγείας για τη γυναίκα και την οικογένεια, το οποίο θα βασίζεται στην 

πρόληψη, θα ενσωματώνει την καινοτομία και θα υπηρετεί το πρόταγμα της 

διεπιστημονικής αντιμετώπισης των ζητημάτων. Οι αποκλειστικά κοινωφελείς 

σκοποί της εταιρείας εξυπηρετούν το παραπάνω όραμα και θέτουν τις βάσεις 

για την αδιάκριτη συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στις δράσεις της.

Η Φαιναρέτη με μία ματιά



➢ Δωρεάν συμβουλευτική και 

παροχή φροντίδας σε θηλάζουσες 

μητέρες κατά τη διάρκεια του 

εορτασμού της Παγκόσμιας 

Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού 

(1-7 Νοεμβρίου 2009/2010).

➢ Συμμετοχή στο 11ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – 

Μαιευτών, με τίτλο « Μαιευτική 

Φροντίδα, Έμφαση στην 

Ποιότητα», 5-8 Νοεμβρίου 2009, Θεσσαλονίκη. Οι εισηγήσεις περιελάμβαναν 

τις εξής θεματικές ενότητες: Workshop «Περιγεννητική Ψυχική Υγεία». α) 

Συναισθηματικές διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο β) Κέντρο Ημέρας 

«ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας της γυναίκας (επιλόχεια 

διαταραχή) γ) Screening Tools: Πολύτιμα Εργαλεία της μαίας στην κύηση και τη λοχεία.

➢ Συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο Υγείας  για το κοινό, με τίτλο 

«Πρόληψη – Υγεία 2008» υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 13-14 Σεπτεμβρίου 2008, Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών. Οι εισηγήσεις περιλάμβαναν τις εξής θεματικές ενότητες: 

α) Μητρικό Θηλασμός. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα και ένα θεμελιώδες 

ζήτημα ατομικής και δημόσιας υγείας β) Ενδοοικογενειακή βία και 

1. Η  μ ε λ έ τ η ,  ο  σ χ ε δ ι α σ μ ό ς  κ α ι  η 

ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων κάθε 

μορφής για την προώθηση της φροντίδας 

της εγκύου, της επιτόκου, της λεχωίδας, του 

νεογνού και της γυναικολογικής ασθενούς.

2. Η μελέτη θεμάτων οικογενειακού 

προγραμματισμού,   υποβοηθούμενης 

α ν α π α ρ α γ ω γ ή ς ,  π ρ ο γ ε ν ν η τ ι κ ο ύ 

ελέγχου, υγειονομικής εκπαίδευσης, 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αγωγής υγείας, 

πρόληψης νοσημάτων, παροχής νοσοκομειακής ή άλλου είδους φροντίδας, 

θέματα ψυχικής υγείας, κακοποίησης γυναικών και παιδιών, κοινωνικής 

απομόνωσης και διατροφής.

3. Η  υλοποίηση εθνικών, κοινοτικών, ευρωπαϊκών, περιφερειακών, διεθνών 

ή άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη σημαντικών 

νοσημάτων και μεταδιδόμενων ασθενειών καθώς και για την μείωση της 

μητρικής και εμβρυικής-νεογνικής-βρεφικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.

4. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η 

ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων 

κάθε μορφής για την προώθηση και 

Oι στόχοι 



➢ Η ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ υλοποίησε και λειτουργεί, από τον Δεκέμβρη 

του 2008 το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της 

Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (Επιλόχεια Διαταραχή) στην Ελλάδα, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-

2006», Άξονας 2, Μέτρο 2.3 “Ενέργειες Πρόληψης – Ενίσχυσης της 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικο-οικονομικής (επαν) ένταξης” 

(MIS120007) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το Πρόγραμμα  

συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

(Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Μέχρι σήμερα το Κέντρο Ημέρας έχει εξυπηρετήσει 

εκατοντάδες έγκυες, λεχωίδες και τις οικογένειες τους για ζητήματα 

που άπτονται της προαγωγής της περιγεννητικής ψυχικής υγείας.

➢ Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης για την περιγεννητική 

ψυχική υγεία, για επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΚ 

του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», 

στα πλαίσια του Μέτρου 2.4 «Κατάρτιση του 

προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, 

της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της 

συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά ασθενών» 

του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006». Το 

πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιήθηκε την περίοδο 

από 10/2/09-28/3/09, διάρκειας 180 ωρών (84 

θεωρητική κατάρτιση και 96 ώρες πρακτική άσκηση).

Ενδεικτικές δράσεις έρευνας, παρέμβασης 
& ενημέρωσης της ΑμΚΕ Φαιναρέτης

ενίσχυση της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού 

των υπηρεσιών υγείας, σε κάθε επίπεδο, κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό.

5. Η ενασχόληση με σύγχρονα βιοηθικά ζητήματα 

στον χώρο της υγείας.

6. Η σύλληψη, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η 

ενίσχυση, η ανάπτυξη ή/και η υλοποίηση δράσεων και 

προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής 

φροντίδας και πρόνοιας, της ισότητας ανδρών 

και γυναικών και της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

για θέματα που αφορούν, κυρίως, την γυναίκα, το 

παιδί, την οικογένεια αλλά και άλλους θεσμούς.

Η   Φ α ι ν α ρ έ τ η  ε ί ν α ι  ι δ ρ υ τ ι κ ό  μ έ λ ο ς  τ η ς 

Πρωτοβουλίας γ ια  τη Δημιουργία της Βουλής 

της Κοινωνίας των Πολιτών.  Παράλληλα,  έχει 

αναπτύξει  ένα πλαίσιο συνεργασιών με άλλες 

Μ.Κ.Ο.  και   ακαδημαϊκούς φορείς  σε ζητήματα  

υγείας της γυναίκας και  της οικογένειας.


