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ΣΚΟΠΟΣ 

Ανάδειξη των εργαλείων για την αποτύπωση και την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των παιδιών με αλλεργικές 

παθήσεις και την επίπτωση στο οικογενειακό τους περιβάλλον  

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ 

Για την παρούσα έγινε ανασκόπηση μέσω της πλατφόρμας “PubMed” 

Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

“Quality of life in children with allergies”, “Quality of life in children with multiple allergies”, “Quality of life 

Questionnaires” “Quality of life Questionnaires of allergies”, “Generic questionnaire Quality of life”, “generic 

Questionnaire quality of life in allergic children”, “quality of life in families with allergic Children”, “quality of life of 

caregivers of allergic children”, “quality of life questionnaire in families”  

Τα ερωτηματολόγια που δεν είναι σταθμισμένα στα Ελληνικά αποκλείστηκαν απο την παραπάνω διαδικασία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα ερωτηματολόγια που είναι πιο διαδεδομένα για την ποιότητα ζωής των παιδιών είναι τα KIDSCREEN 52 και 27 

και το PedsQL 4.0.  

Το KIDSCREEN 52 φαίνεται να είναι πληρέστερο και περιλαμβάνει μία ξεχωριστή κατηγορία για την οικονομική 

κατάσταση των παιδιών.  

Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια της ποιότητας ζωής των οικογενειών τα ερωτηματολόγια PedsQL FIM και το 

Family Assessment Device είναι πιο «λειτουργικά» 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά ,  από την ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, βλέπουμε ότι υπάρχουν ερωτηματολόγια που 

μπορούν να μετρήσουν την ποιότητα ζωής των αλλεργικών παιδιών αλλά και των οικογενειών τους με αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Τα γενικά ερωτηματολόγια μας δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την ποιότητα ζωής μεταξύ 

αλλεργικών παιδιών με μία η πολλές αλλεργίες και κατ επέκταση με άλλες χρόνιες νόσους που χρησιμοποίησαν το 

ίδιο εργαλείο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι οι παράμετροι που θέλουμε να προσεγγίσουμε την ποιότητα ζωής. 


