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Rezumat 
Premize. Calitatea vieţii este o noţiune cu două componente: subiectivă şi obiectivă, 

multiaxială, fiecare axă fiind rezultatul agregării a şapte domenii ale existenţei. Aspectele 
subiective ale calităţii vieţii se pot aprecia prin gradul satisfacţiei faţă de ele în funcţie de 
importanţa pe care o prezintă pentru fiecare individ. Literatura de specialitate relevă diferenţe 
importante între percepţiile copiilor bolnavi faţă de cei sănătoşi. 

Obiective. Ne-am propus o analiză comparativă a răspunsurilor date, privind aspectele 
determinante ale calităţii vieţii, a importanţei şi a satisfacţiei faţă de acestea, de către două loturi 
de copii şi adolescenţi (cu boli cronice şi sănătoşi), care să ne permită să identificăm diferenţele 
de percepţie şi satisfacţia faţă de domeniile componente ale calităţii vieţii, precum şi factorii 
medico-sociali cu impact asupra calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni cronice. 

Metode. Studiul observaţional descriptiv s-a bazat pe metoda anchetei de opinie, utilizând 
ca instrument de lucru un chestionar original, anonim, autoadministrat, aplicat la două loturi de 
copii şi adolescenţi cu boli cronice (n = 67), respectiv sănătoşi (n = 310), în perioada 2007-2008. 

Rezultate. Studiul relevă o serie de diferenţe, statistic semnificative între loturi, în ceea ce 
priveşte percepţia şi satisfacţia faţă de anumite aspecte ale calităţii vieţii. 

Concluzii. Diferenţele între loturi privitoare la percepţia anumitor aspecte ale calităţii 
vieţii arată utilitatea şi necesitatea realizării acestui tip de analiză în vederea identificării 
factorilor socio-medicali care influenţează calitatea vieţii şi pentru prevenirea efectelor lor 
negative, prin măsuri de intervenţie specifice fiecărui caz de copil sănătos sau suferind de o boală 
cronică. 

Cuvinte cheie: calitatea vieţii, factori sociali şi familiali, copii cu boli cronice, copii 
sănătoşi, chestionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


