Code

Group (English)

PHYS01

PHYS02

Consultation

Consultation

Activity
Name / Summary
(English)

Activity
Long Description
(English)

Activity
Long Description
(Greek)

Physiotherapeutic assessment of the patient, based Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενή, με βάση τη διάγνωση του
on the referring doctor’s diagnosis and planning of
παραπέμποντα ιατρού και καταρτισμός του πιο κατάλληλου για την
the most appropriate therapeutic regimen and or
περίπτωση σχεδίου θεραπείας ή και παροχή θεραπευτικών
provision of therapeutic activities based on the
δραστηριοτήτων στον ασθενή με βάση το σχέδιο θεραπείας του και
Assessment/ Re-assessment or Therapyagreed upon therapeutic regimen and utilising the
αξιοποιώντας όλο το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει ο
full spectrum of services offered by the
Φυσιοθεραπευτής. Η δραστηριότητα αφορά προσωπική θεραπεία
Physiotherapist. This is a private session (one to
που προσφέρεται από το φυσιοθεραπευτή στον δικαιούχο στο
one, between the therapist and the patient.) (min of χρόνο της θεραπείας δεν εξυπηρετούνται παράλληλα άλλοι ασθενείς.
45 minutes).
(ελάχιστος χρόνος 45 λεπτά)

Therapy

PHYS03

Consultation

Evaluation / Therapy

PHYS04

Activity

Group exercise

Provision of therapeutic activities based on the
agreed upon therapeutic regimen and utilising the
full spectrum of services offered by the
Physiotherapist. This is a private session (one to
one, between the therapist and the
patient(minimum) of 30 minutes).

Παροχή θεραπευτικών δραστηριοτήτων στον ασθενή με βάση το
σχέδιο θεραπείας του και αξιοποιώντας όλο το φάσμα υπηρεσιών
που προσφέρει ο Φυσιοθεραπευτής Η δραστηριότητα αφορά
προσωπική θεραπεία που προσφέρεται από το φυσιοθεραπευτή
στον δικαιούχο στο χρόνο της θεραπείας δεν εξυπηρετούνται
παράλληλα άλλοι ασθενείς.(ελάχιστος χρόνος 30 λεπτά)

Physiotherapeutic assessment of the patient, based Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του ασθενή, με βάση τη διάγνωση του
on the referring doctor’s diagnosis and planning of
παραπέμποντα ιατρού και καταρτισμός του πιο κατάλληλου για την
the most appropriate therapeutic regimen. Provision
περίπτωση σχεδίου θεραπείας. Παροχή θεραπευτικών
of therapeutic activities based on the agreed upon
δραστηριοτήτων στον ασθενή με βάση το σχέδιο θεραπείας του και
therapeutic regimen and utilising the full spectrum
αξιοποιώντας όλο το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει ο
of services offered by the Physiotherapist. This is a
Φυσιοθεραπευτής. Η δραστηριότητα αφορά προσωπική θεραπεία
private session (one to one, between the therapist
που προσφέρεται από το φυσιοθεραπευτή στον δικαιούχο στο
and the patient.) (60 minutes). Answering of a
χρόνο της θεραπείας δεν εξυπηρετούνται παράλληλα άλλοι ασθενείς.
questionnaire is mandatory in order to submit a
(60 λεπτά). Απαιτείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την
claim for this activity.
υποβολή απαίτησης για αυτή τη δραστηριότητα

Therapeutic exercises in group of 2 -4 patients. The
Θεραπευτικές ασκήσεις, σε ομάδα 2-4 ασθενών. Ο Φυσιοθεραπευτής
Physiotherapist provides constance attendance but
παρέχει συνεχή παρακολούθηση αλλά δεν απαιτείται ένας προς ένα
do not require one-on-one patient contact (45
επαφή με τον ασθενή (45 λεπτά).
minutes).
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1
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