
Το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) είναι 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης βάσει τεκμηρίων που αναπτύχθηκε 
μέσα από δεκαετίες έρευνας και πρακτικής εμπειρίας.

Το ΣΑΕΒΑ αποτελεί μια ομάδα εργαλείων με ευρεία χρήση και αξιολογεί τις 
ικανότητες, την προσαρμοστική λειτουργία, τις προσωπικές δεξιότητες και τα 
συμπεριφορικά, συναισθηματικά κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα 
σκέψης σε άτομα ηλικίας 1¾ έως 90+ ετών.

Tα ερωτηματολόγια της σχολικής ηλικίας, CBCL, TRF και YSR έχουν μεταφρα-
στεί σε πάνω από 100 γλώσσες και είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
ερωτηματολόγια στην Παιδοψυχιατρική. Συμπληρώνονται εύκολα από γονείς 
(CBCL), εκπαιδευτικούς (TRF) και εφήβους 11-18 ετών (YSR). 

Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα σε παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, παιδο-
νευρολόγους, αναπτυξιολόγους, παιδιάτρους και άλλους επιστήμονες που 
ασχολούνται με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων 
(ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λει-
τουργούς) να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των δεξιοτήτων και δυσκολιών 
κάθε συγκεκριμένου παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή. Επιπλέον, η επαναχο-
ρήγησή τους μετά από θεραπευτική παρέμβαση επιτρέπει την αξιολόγηση της 
έκβασης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Η ταυτόχρονη χορήγηση στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους εφήβους 
ικανοποιεί την ανάγκη στην Παιδοψυχιατρική να υπάρχουν πληροφορίες για 
κάθε παιδί από πολλαπλές πηγές πληροφοριών. Η εικόνα που έχουν οι γονείς, 
οι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι οι έφηβοι για τον εαυτό τους, αλληλοσυμπληρώ-
νουν η μία την άλλη και συμβάλλουν σε μια περιεκτική αποτύπωση της λει-
τουργικότητας και της δυσλειτουργίας τους.

Όσον αφορά στην έρευνα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιδημιολογικές 
και κλινικές μελέτες για παιδιά και εφήβους. Τέλος, το ειδικό λογισμικό για 
το CBCL, το TRF και το YSR διευκολύνει τη βαθμολόγηση και τη διαχείριση 
των δεδομένων που λαμβάνονται με τα ερωτηματολόγια. Δημιουργεί ευανά-
γνωστα προφίλ κλιμάκων και περιγραφικές αναφορές που μπορεί να εμφα-
νιστούν στην οθόνη του υπολογιστή, να εκτυπωθούν, και να χρησιμοποιηθούν 
σε στατιστικές αναλύσεις. Επίσης μπορεί να εμφανίσει συγκρίσεις των αποτε-
λεσμάτων μεταξύ των πληροφοριοδοτών, ποσοτικές διαφορές και γραφικές 
απεικονίσεις.

Τα ερωτηματολόγια CBCL, TRF και YSR έχουν μεταφραστεί και σταθμιστεί σε 
αντιπροσωπευτικό κοινοτικό δείγμα του ελληνικού σχολικού πληθυσμού από 
την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) με επικεφα-
λής την Παιδοψυχίατρο κ. Αλεξάνδρα Ρούσσου.
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