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‘Ονομα παιδιού 
Child’s Name 

 Σημερινή ημερομηνία 
Today’s Date 

 
Αριθμός μητρώου 

Record Number 
 Συμπληρώθηκε από 

Filled out by 
 

Ημερομηνία Γέννησης 
Date of Birth 

   

 

Title Pediatric Symptoms 
Checklist (PSC-C) caregiver  

Λίστα Eλέγχου Παιδιατρικών Συμπτωμάτων  
(Φροντιστής) 

   

Likert 
Scale 

  Ποτέ 
 
Never 

Κάποιες 
φορές 
Sometimes 

Συχνά 
 
Often 

  
  

Emotional and physical 
health go together in 
children. Because parents 
are often the first to notice 
a problem with their child’s 
behavior, emotions or 
learning, you may help your 
child get the best care 
possible by answering these 
questions. Please mark 
under the heading that best 
fits your child. 

Η συναισθηματική και σωματική υγεία στα παιδιά 
πάνε μαζί. Οι γονείς είναι συχνά οι πρώτοι που 

παρατηρούν ένα πρόβλημα στη συμπεριφορά, στα 
συναισθήματα και τη μάθηση του παιδιού τους. Για το 
λόγο αυτό μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να έχει 

την καλύτερη δυνατή φροντίδα απαντώντας στις 
παρακάτω ερωτήσεις. Παρακαλώ στις στήλες των 

πιθανών απαντήσεων σημειώστε αυτήν που ταιριάζει 
καλύτερα στο παιδί σας. 

   

Item  
 

    
1 Complains of aches/pains Εκφράζει παράπονα για πόνους και σωματικές 

ενοχλήσεις 
   

2 Spends more time alone Περνάει περισσότερο χρόνο μόνος/η του/της    
3 Tires easily, has little energy Κουράζεται εύκολα, έχει χαμηλή ενέργεια    
4 Fidgety, unable to sit still Έχει νευρικότητα, αδυνατεί να καθίσει ακίνητος/η     
5 Has trouble with the 

teacher 
Έχει προβλήματα με τον δάσκαλο    

6 Less interested in school Εκδηλώνει μειωμένο ενδιαφέρον για το σχολείο    
7 Acts as if driven by a motor  Κινείται σαν κουρδισμένο    
8 Daydreams too much Ονειροπολεί υπερβολικά συχνά    
9 Distracted easily  Η προσοχή του διασπάται εύκολα    
10 Is afraid of new situations Νιώθει φόβο για τις νέες καταστάσεις    
11 Feels sad, unhappy Αισθάνεται λυπημένος/η, δυστυχισμένος/η    
12 Is irritable, angry Είναι ευερέθιστος/η, θυμωμένος/η    
13 Feels hopeless Νιώθει απελπισία    
14 Has trouble concentrating Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί    
15 Less interest in friends  Δείχνει μειωμένο ενδιαφέρον για φίλους    
16 Fights with others Τσακώνεται με τους άλλους    
17 Absent from school Κάνει απουσίες από το σχολείο    



18 School grades dropping   Έχουν πέσει οι βαθμοί του    
19 Is down on him or herself Τα βάζει με τον εαυτό του/της    
20 Visits doctor with doctor 

finding nothing wrong 
Επισκέπτεται το γιατρό χωρίς ο γιατρός να να βρίσκει 
κάτι παθολογικό. 

   

21 Has trouble sleeping Αντιμετωπίζει δυσκολίες στον ύπνο    
22 Worries a lot Ανησυχεί πολύ    
23  Wants to be with you more 

than before 
Θέλει να βρίσκεται μαζί σας περισσότερο απ' ότι πριν    

24 Feels he or she is bad Νιώθει ότι είναι κακός/η    
25 Takes unnecessary risks Είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνος/η    
26 Gets hurt frequently Πληγώνεται συχνά    
27 Seems to be having less fun Φαίνεται να διασκεδάζει λιγότερο    
28 Acts younger than children 

his or her age 
Συμπεριφέρεται σαν παιδί μικρότερης ηλικίας    

29 Does not listen to rules Δεν υπακούει σε κανόνες    
30 Does not show feelings Δεν εκφράζει συναισθήματα    
31 Does not understand other 

people’s feelings 
Δεν καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων    

32 Teases others Πειράζει τους άλλους    
33 Blames others for his or her 

troubles 
Κατηγορεί τους άλλους για τα προβλήματά του/της    

34 Takes things that do not 
belong to him or her 

Παίρνει πράγματα που δεν του/της ανήκουν    

35 Refuses to share Αρνείται να μοιραστεί    
     

ADDED CAMHI IMPACT SECTION 
  

 
Do these problems 
interfere in your 
child's life with... 

Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν τη ζωή του παιδιού 
σας σε σχέση με... 

Καθόλου 
 
 
Not at all 

Λίγο 
 
Onl
y a 
littl
e 

Μέτρια 
 
A 
mediu
m 
amount 

Πολύ 
 
A great 
deal 

Item 
  

    
1 ...the family?  …την οικογένεια;     
2 ...school 

performance?  
…τη σχολική επίδοση;     

3 ...other children? …τα άλλα παιδιά;     
4 ...leisure activities? …τα χόμπι;     
5 ...his/her general 

well-being?  
...τη γενική του/της ευημερία;     

 

Form adapted with permission @1988, M. Jellinek & J. M. Murphy, Massachusetts General Hospital 
This translation was performed by the team of the Child and Adolescent Mental Health Initiative 
(https://camhi.gr). Further information about the translation process and validation of all the CAMHI 
instruments can be found on our Open Science Framework webpage (https://osf.io/crz6h) 


