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Λαμπροποφλου και ςυν., 2013, Ελλθνικι Ζκδοςθ Κλίμακασ Ιςορροπίασ BERG 

Κλίμακα Ιςορροπίασ Berg (Balance Berg Scale) 
 

Ονοματεπώνυμο: _________________ ______               Ημερομηνία:      ___________________ 
Σόποσ: ________________________________               Βαθμολογητήσ: ___________________ 

 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ                   ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (0-4) 

Από κακιςτι προσ τθν όρκια κζςθ         ________ 

Ορκοςτάτθςθ χωρίσ υποςτιριξθ         ________ 

Κακιςτι κζςθ χωρίσ υποςτιριξθ               ________ 
Από όρκια κζςθ προσ τθν κακιςτι κζςθ               ________ 

Μεταφορζσ         ________ 

Ορκοςτάτθςθ με μάτια κλειςτά                ________ 

Ορκοςτάτθςθ με πόδια ενωμζνα                ________ 

Τζντωμα προσ τα εμπρόσ με απλωμζνο βραχίονα                ________ 

Ανάκτθςθ αντικειμζνου από το πάτωμα         ________ 

Γφριςμα να κοιτάξει πίςω                ________ 

Στροφι 360 μοίρεσ         ________ 

Τοποκζτθςθ ποδιϊν εναλλάξ ςε υποπόδιο         ________ 

Ορκοςτάτθςθ με ζνα πόδι εμπρόσ                                                  ________ 

Ορκοςτάτθςθ ςτο ζνα πόδι               ________ 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μέγιςτη 56):                                      ________ 

 

0–20, κακιλωςθ ςε αναπθρικό αμαξίδιο 

21–40, βάδιςθ με υποςτιριξθ 

41–56, ανεξάρτθτοσ 

  
 
ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

Ραρακαλϊ καταγράψτε κάκε μία δραςτθριότθτα και/ι δϊςτε οδθγίεσ όπωσ αυτζσ είναι γραμμζνεσ. Πταν 
βακμολογείτε, παρακαλϊ καταγράψτε τθν κατθγορία τθσ χαμθλότερθσ απάντθςθσ που αντιςτοιχεί ςε κάκε 
λειτουργικι δραςτθριότθτα. 

Στα περιςςότερα αντικείμενα, ο εξεταηόμενοσ ηθτείται να διατθριςει μια δεδομζνθ κζςθ για ζνα ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα. Βακμιαία περιςςότεροι βακμοί αφαιροφνται αν: 
* ο χρόνοσ ι θ απόςταςθ δεν εκπλθρϊνονται 
* θ απόδοςθ του εξεταηόμενου υποδθλϊνει ότι κζλει επίβλεψθ 
* ο εξεταηόμενοσ ακουμπά κάποιο αντικείμενο για εξωτερικι υποςτιριξθ ι δζχεται βοικεια από τον εξεταςτι. 

Οι εξεταηόμενοι κα πρζπει να καταλάβουν ότι πρζπει να διατθροφν τθν ιςορροπία τουσ όςο επιχειροφν να 
εκτελζςουν τισ δραςτθριότθτεσ. Η επιλογι όςον αφορά ςε ποιό πόδι να ςτακοφν ι πόςο μακριά να φτάςουν 
ζγκειται ςτον κάκε εξεταηόμενο. Φτωχι κρίςθ κα επθρεάςει αρνθτικά τθν επίδοςθ και τθ βακμολογία. 

Εξοπλιςμόσ που απαιτείται για τθν αξιολόγθςθ είναι ζνα χρονόμετρο ι ρολόι χεριοφ με δείκτθ δευτερολζπτων, 
ζνασ χάρακασ ι άλλοσ δείκτθσ 5, 12 και 25 εκατοςτϊν. Οι καρζκλεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τισ 
δοκιμαςίεσ πρζπει να είναι λογικοφ φψουσ. Για τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα #12 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
είτε ςκαλοπάτι είτε ςκαμνάκι μζςου φψουσ.  
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Κλίμακα Ιςορροπίασ Berg 
 
1. ΑΡΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΗ ΡΟΣ ΤΗΝ ΟΘΙΑ ΘΕΣΗ 
ΟΔΘΓΙΕΣ: Ραρακαλϊ ςθκωκείτε όρκιοσ. Ρροςπακιςτε να μθν χρθςιμοποιιςετε τα χζρια ςασ για υποςτιριξθ. 
(   ) 4 ικανόσ να ςτακεί χωρίσ να χρθςιμοποιιςει τα χζρια του και να ςτακεροποιθκεί μόνοσ του. 
(   ) 3 ικανόσ να ςθκωκεί μόνοσ του χρθςιμοποιϊντασ τα χζρια του. 
(   ) 2 ικανόσ να ςθκωκεί χρθςιμοποιϊντασ τα χζρια του μετά από αρκετζσ προςπάκειεσ. 
(   ) 1 χρειάηεται ελάχιςτθ βοικεια για να ςθκωκεί ι να ςτακεροποιθκεί. 
(   ) 0 χρειάηεται μζτρια ι μζγιςτθ βοικεια για να ςθκωκεί. 
 
2. ΟΘΟΣΤΑΤΗΣΗ ΧΩΙΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 
ΟΔΘΓΙΕΣ: Ραρακαλϊ ςτακείτε όρκιοσ για δυο λεπτά χωρίσ να κρατιζςτε. 
(   ) 4 ικανόσ να ςτακεί με αςφάλεια για 2 λεπτά. 

(   ) 3 ικανόσ να ςτακεί 2 λεπτά με επιτιρθςθ. 

(   ) 2 ικανόσ να ςτακεί 30 δευτερόλεπτα χωρίσ υποςτιριξθ. 

(   ) 1 χρειάηεται αρκετζσ προςπάκειεσ για να ςτακεί 30 δευτερόλεπτα χωρίσ υποςτιριξθ. 

(   ) 0 ανίκανοσ να ςτακεί 30 δευτερόλεπτα χωρίσ υποςτιριξθ. 

Αν ο εξεταηόμενοσ είναι ικανόσ να ςτακεί 2 λεπτά χωρίσ υποςτιριξθ, βακμολογείςτε με τθ μζγιςτθ βακμολογία 
για το κάκιςμα χωρίσ υποςτιριξθ. Ρροχωριςτε ςτθ λειτουργικι δραςτθριότθτα #4. 
 
3. ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΛΑΤΗ ΧΩΙΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΑΛΛΑ ΤΑ ΡΟΔΙΑ ΣΤΗΙΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΑΤΩΜΑ Ή ΡΑΝΩ ΣΕ 

ΣΚΑΜΝΑΚΙ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Ραρακαλϊ κακίςτε με τα μπράτςα ςασ ςταυρωμζνα για 2 λεπτά. 

(   ) 4 ικανόσ να κακίςει με αςφάλεια και ςιγουριά για 2 λεπτά. 

(   ) 3 ικανόσ να κακίςει 2 λεπτά με επιτιρθςθ. 

(   ) 2 ικανόσ να κακίςει 30 δευτερόλεπτα. 

(   ) 1 ικανόσ να κακίςει 10 δευτερόλεπτα. 

(   ) 0 ανίκανοσ να κακίςει χωρίσ υποςτιριξθ 10 δευτερόλεπτα. 

 

4. ΑΡΟ ΟΘΙΑ ΘΕΣΗ ΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Ραρακαλϊ κακίςτε. 

(   ) 4 κάκεται με αςφάλεια χρθςιμοποιϊντασ ελάχιςτα τα χζρια του. 

(   ) 3 ελζγχει το κατζβαςμα με τθ χριςθ των χεριϊν του. 

(   ) 2 χρθςιμοποιεί το πίςω μζροσ των ποδιϊν του ενάντια ςτθν καρζκλα για να ελζγξει το κατζβαςμα. 

(   ) 1 κάκεται μόνοσ του αλλά ζχει ανεξζλεγκτο το κατζβαςμα. 

(   ) 0 χρειάηεται βοικεια για να κακίςει. 

 

5. ΜΕΤΑΦΟΕΣ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Διατάξτε τισ καρζκλεσ για περιςτροφικι μετακίνθςθ. Ηθτιςτε από τον εξεταηόμενο να μεταφερκεί 

προσ μία καρζκλα με μπράτςα και προσ μία καρζκλα χωρίσ μπράτςα. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε δυο 

καρζκλεσ (μια με μπράτςα και μία χωρίσ μπράτςα) ι ζνα κρεβάτι και μία καρζκλα. 

(   ) 4 ικανόσ να μεταφερκεί με αςφάλεια χρθςιμοποιϊντασ ελάχιςτα τα χζρια του. 

(   ) 3 ικανόσ να μεταφερκεί με αςφάλεια, ςαφι ανάγκθ για χζρια. 

(   ) 2 ικανόσ να μεταφερκεί με λεκτικά παραγγζλματα ι/και επίβλεψθ. 

(   ) 1 χρειάηεται ζνα άτομο να βοθκιςει. 

(   ) 0 χρειάηεται δυο άτομα να βοθκιςουν ι να επιβλζψουν για να  είναι αςφαλισ. 
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6. ΟΘΟΣΤΑΤΗΣΗ ΧΩΙΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Ραρακαλϊ κλείςτε τα μάτια ςασ και ςτακείτε ακίνθτοσ για 10 δευτερόλεπτα. 

(   ) 4 ικανόσ να ςτακεί 10 δευτερόλεπτα με αςφάλεια. 

(   ) 3 ικανόσ να ςτακεί 10 δευτερόλεπτα με επίβλεψθ. 

(   ) 2 ικανόσ να ςτακεί 3 δευτερόλεπτα. 

(   ) 1 ανίκανοσ  να κρατιςει τα μάτια κλειςτά 3 δευτερόλεπτα αλλά ςτζκεται με αςφάλεια. 

(   ) 0 χρειάηεται βοικεια για να μθν πζςει. 

 

7. ΟΘΟΣΤΑΤΗΣΗ ΧΩΙΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΜΕ ΡΟΔΙΑ ΕΝΩΜΕΝΑ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Κλείςτε τα πόδια ςασ και ςτακείτε όρκιοσ χωρίσ να κρατιζςτε. 

(   ) 4 ικανόσ να κλείςει τα πόδια του μόνοσ του και να ςτακεί 1 λεπτό με αςφάλεια. 

(   ) 3 ικανόσ να κλείςει τα πόδια του μόνοσ του και να ςτακεί 1 λεπτό με επιτιρθςθ. 

(   ) 2 ικανόσ να ενϊςει τα πόδια του μόνοσ του αλλά ανίκανοσ να κρατθκεί για 30 δευτερόλεπτα. 

(   ) 1 χρειάηεται βοικεια για επίτευξθ τθσ κζςθσ αλλά ικανόσ να ςτακεί για 15 δευτερόλεπτα με τα πόδια 
ενωμζνα. 

(   ) 0 χρειάηεται βοικεια για επίτευξθ τθσ κζςθσ και ανίκανοσ να κρατθκεί για 15 δευτερόλεπτα. 

 

8. ΤΕΝΤΩΜΑ ΡΟΣ ΤΑ ΕΜΡΟΣ ΜΕ ΑΡΛΩΜΕΝΟ ΒΑΧΙΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΙΑ ΣΤΑΣΗ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Σθκϊςτε το χζρι ςασ ςτισ 90 μοίρεσ. Τεντϊςτε τα δάκτυλα ςασ και τεντωκείτε μπροςτά όςο πιο μακριά 

μπορείτε. (Ο εξεταςτισ τοποκετεί ζναν χάρακα ςτο τζλοσ των ακροδακτφλων όταν ο βραχίονασ είναι 

ανυψωμζνοσ ςτισ 90 μοίρεσ. Τα δάκτυλα δεν πρζπει να ακουμπιςουν τον χάρακα κατά το τζντωμα προσ τα 

εμπρόσ. Θ μζτρθςθ που καταγράφεται είναι θ πρόςκια απόςταςθ που τα δάκτυλα διανφουν όταν ο 

εξεταηόμενοσ είναι ςτθν μζγιςτθ πρόςκια κλίςθ του.  Πταν είναι δυνατό, ηθτείςτε από τον εξεταηόμενο να 

χρθςιμοποιιςει και τα δφο χζρια του για να τεντωκεί μπροςτά για να αποφκεχκεί ςτροφι του κορμοφ) 

(   ) 4 μπορεί να φτάςει μπροςτά  με ςιγουριά 25 εκ (10 ίντςεσ). 

(   ) 3 μπορεί να φτάςει μπροςτά 12 εκ (5 ίντςεσ). 

(   ) 2 μπορεί να φτάςει μπροςτά 5 εκ (2 ίντςεσ). 

(   ) 1 φτάνει μπροςτά αλλά χρειάηεται επιτιρθςθ. 

(   ) 0 χάνει τθν ιςορροπία του κατά τθν προςπάκεια/χρειάηεται εξωτερικι υποςτιριξθ. 

 

9. ΣΗΚΩΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΟ ΤΟ ΡΑΤΩΜΑ ΑΡΟ ΟΘΙΑ ΘΕΣΗ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Σθκϊςτε το παποφτςι/παντόφλα, που βρίςκεται μπροςτά ςτα πόδια ςασ. 

(   ) 4 ικανόσ να ςθκϊςει τθν παντόφλα με αςφάλεια και ευκολία. 

(   ) 3 ικανόσ να ςθκϊςει τθν παντόφλα αλλά χρειάηεται επιτιρθςθ. 

(   ) 2 ανίκανοσ να τθν ςθκϊςει αλλά φτάνει 2-5 εκ (1-2 ίντςεσ) από τθν παντόφλα και διατθρεί τθν ιςορροπία 

μόνοσ του. 

(   ) 1 ανίκανοσ να τθν ςθκϊςει και χρειάηεται επίβλεψθ κακϊσ προςπακεί. 

(   ) 0 ανίκανοσ να προςπακιςει/χρειάηεται βοικεια για να μθ χάςει τθν ιςορροπία του ι πζςει. 

 

10. ΓΥΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΓΜΑ ΡΙΣΩ ΑΡΟ ΔΕΞΙ ΚΑΙ ΑΙΣΤΕΟ ΩΜΟ ΑΡΟ ΟΘΙΑ ΘΕΣΗ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Γυρίςτε να κοιτάξετε κατευκείαν πίςω από τον αριςτερό ςασ ϊμο, χωρίσ να μετακινιςετε τα πόδια 

ςασ από το πάτωμα. Επαναλάβατε προσ τα δεξιά. Ο εξεταςτισ μπορεί να διαλζξει ζνα αντικείμενο για κοίταγμα 

που να βρίςκεται ακριβϊσ πίςω από τον εξεταηόμενο για να ενκαρρφνει μια καλφτερθ περιςτροφι . 

(   ) 4 κοιτάει πίςω και από τισ δφο πλευρζσ και μετατοπίηει το βάροσ καλά. 

(   ) 3 κοιτάει πίςω μόνο από τθ μία πλευρά, θ άλλθ πλευρά παρουςιάηει λιγότερθ μετατόπιςθ βάρουσ.  

(   ) 2 γυρνάει ςτα πλάγια μόνο αλλά διατθρεί τθν ιςορροπία του. 

(   ) 1 χρειάηεται επίβλεψθ κακϊσ γυρνάει. 

(   ) 0 χρειάηεται βοικεια για να μθν χάςει τθν ιςορροπία του ι πζςει. 
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11. ΣΤΟΦΗ 360 ΜΟΙΩΝ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Κάντε μια πλιρθ περιςτροφι με μικρά βιματα. Κάντε μία παφςθ. Στθ ςυνζχεια κάντε μια πλιρθ 

περιςτροφι από τθν άλλθ πλευρά. 

(   ) 4 ικανόσ να περιςτραφεί 360 μοίρεσ με αςφάλεια μζςα ςε 4 δευτερόλεπτα ι λιγότερο. 

(   ) 3 ικανόσ να περιςτραφεί 360 μοίρεσ με αςφάλεια από τθν μία πλευρά μόνο ςε 4 δευτερόλεπτα ι 

λιγότερο. 

(   ) 2 ικανόσ να περιςτραφεί 360 μοίρεσ με αςφάλεια αλλά αργά. 

(   ) 1 χρειάηεται κοντινι επίβλεψθ ι λεκτικά παραγγζλματα. 

(   ) 0 χρειάηεται βοικεια κακϊσ περιςτρζφεται. 
 

 

12. ΕΝΑΛΛΑΞ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΔΙΩΝ ΣΕ ΣΚΑΛΟΡΑΤΙ Ή ΣΚΑΜΝΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΙΑ ΣΤΑΣΗ ΧΩΙΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Τοποκετιςτε κάκε ςασ πόδι εναλλάξ ςτο ςκαλοπάτι/ςκαμνί. Συνεχίςτε μζχρι κάκε πόδι ζχει αγγίξει το 

ςκαλοπάτι/ςκαμνί 4 φορζσ. 

(   ) 4 ικανόσ να ςτακεί ανεξάρτθτοσ και με αςφάλεια και να ολοκλθρϊςει 8 πατιματα ςε 20 δευτερόλεπτα. 

(   ) 3 ικανόσ να ςτακεί ανεξάρτθτοσ και να ολοκλθρϊςει 8 πατιματα ςε > 20 δευτερόλεπτα. 

(   ) 2 ικανόσ να ολοκλθρϊςει 4 πατιματα χωρίσ βοικεια με επίβλεψθ. 

(   ) 1 ικανόσ να ολοκλθρϊςει > 2 πατιματα χρειάηεται ελάχιςτθ βοικεια. 

(   ) 0 χρειάηεται βοικεια για να μθν πζςει / ανίκανοσ να προςπακιςει. 

 

13. ΟΘΟΣΤΑΤΗΣΗ ΧΩΙΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΡΟΔΙ ΜΡΟΣΤΑ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: (ΕΡΙΔΕΙΞΤΕ ΣΤΟΝ ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ) Τοποκετιςτε το ζνα ςασ πόδι κατευκείαν μπροςτά από το άλλο. Αν 

αιςκάνεςτε ότι δεν μπορείτε να τοποκετιςετε το ζνα πόδι ακριβϊσ μπροςτά από το άλλο, δοκιμάςτε να 

πατιςετε αρκετά μπροςτά ϊςτε θ πτζρνα του μπροςτινοφ ποδιοφ να είναι μπροςτά από τα δάκτυλα του άλλου 

ποδιοφ. (Για να βακμολογιςτε με 3 βακμοφσ, το μικοσ του βιματοσ κα πρζπει να ξεπερνά το μικοσ του άλλου 

ποδιοφ και το πλάτοσ τθσ τοποκζτθςθσ να προςεγγίηει το φυςιολογικό πλάτοσ διαςκελιςμοφ του εξεταηόμενου). 

(   ) 4 ικανόσ να τοποκετιςει το πόδι ακριβϊσ μπροςτά από το άλλο μόνοσ του και να μείνει ςε αυτι τθ κζςθ 

30 δευτερόλεπτα. 

(   ) 3 ικανόσ να τοποκετιςει το πόδι μπροςτά μόνοσ του και να μείνει ςε αυτι τθ κζςθ 30 δευτερόλεπτα. 

(   ) 2 ικανόσ να κάνει ζνα μικρό βιμα μόνοσ του και να μείνει ςε αυτι τθ κζςθ 30 δευτερόλεπτα. 

(   ) 1 χρειάηεται βοικεια με το βιμα αλλά διατθρείται ςε αυτι τθ κζςθ 15 δευτερόλεπτα. 

(   ) 0 χάνει τθν ιςορροπία ενϊ βθματίηει ι ςτζκεται. 
 

14. ΟΘOΣΤΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΡΟΔΙ 

ΟΔΘΓΙΕΣ: Στακείτε όρκιοσ ςτο ζνα πόδι για όςο μπορείτε χωρίσ να κρατιζςτε. 

(   ) 4 ικανόσ να ςθκϊςει το πόδι μόνοσ του και να διατθρθκεί ςε αυτι τθ κζςθ> 10 δευτερόλεπτα. 

(   ) 3 ικανόσ να ςθκϊςει το πόδι μόνοσ του και να διατθρθκεί ςε αυτι τθ κζςθ 5-10 δευτερόλεπτα. 

(   ) 2 ικανόσ να ςθκϊςει το πόδι μόνοσ του και να διατθρθκεί ςε αυτι τθ κζςθ ≥ 3 δευτερόλεπτα. 

(   ) 1 προςπακεί να ςθκϊςει το πόδι, ανίκανοσ να διατθρθκεί 3 δευτερόλεπτα αλλά ορκοςτατεί μόνοσ του. 

(   ) 0 ανίκανοσ να προςπακιςει, χρειάηεται βοικεια για να προλάβει τθν πτϊςθ. 
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