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Care4U – Basic 
 

ΠΑΡΟΧΕ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ 

Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ MEDIFAMILY ATHENS 

 1 Δωρεάν Τπερηχογράφημα ήπατος , νεφρών , σπλήνας, χολής,  

παγκρέατος , εντέρων, κοιλιακής αορτής. 

 1 Δωρεάν Η.Κ.Γ  ( ηλεκτροκαρδιογράφημα) 

 1 Δωρεάν κλινική εξέταση από ειδικό παθολόγο & Μέτρηση πίεσης 

 Έκπτωση 25% στις τιμές Δημοσίου Νοσοκομείου για απεριόριστες , 

προγραμματισμένες διαγνωστικές εξετάσεις  χωρίς να απαιτείται 

παραπεμπτικό ιατρού ΕΟΠΥΥ & χωρίς καμία δέσμευση 

 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις με 10€ / 

επίσκεψη στις παρακάτω ειδικότητες:… Παθολόγος, Γενικός ιατρός, 

Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος, Δερματολόγος, Γυναικολόγος, 

Ακτινολόγος, Ορθοπεδικός 

 Κατ` οίκον επίσκεψη γενικού ιατρού, παθολόγου, καρδιολόγου & 

ορθοπεδικού με 40€ στο κέντρο & 60€ στην περιφέρεια. 

 Κατ` οίκον αιμοληψίες με χρέωση 10€ επιπλέον, υπέρηχοι άνω κάτω 

κοιλίας με χρέωση 60€, triplex φλεβών 70€. 

Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΤΓΕΙΑ ΝΕΣ 

 Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις με 10€ / 

επίσκεψη στις παρακάτω ειδικότητες:… Παθολόγος, Γενικός ιατρός, 

Ενδοκρινολόγος, Καρδιολόγος, Δερματολόγος, Γυναικολόγος, 

Ακτινολόγος, Ορθοπεδικός 

 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με 5€ 

 Διαγνωστικές εξετάσεις εγγυημένα σε τιμές ΕΟΠΤΤ 

  

 

 

 

ΥΓΕΙΑ4U Ι.Κ.Ε. 

  Υπηρεσίες Ανθρώπινης Υγείας 

Τηλ.: 2168003641 

Ιδομενέως 159 Ίλιον 

13121 

 Α.Φ.Μ. 800653596  

ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων 
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Παραδείγματα Προκαθορισμένων τιμών Ιατρικών εξετάσεων στο 

MediFamily Athens 

Τεστ Παπ με κλινική εξέταση από γιατρό 15 € 

 Ενδοκολπικός υπέρηχος με κλινική εξέταση από γιατρό 20 € 

 Υπέρηχος μαστών με κλινική εξέταση από γιατρό 20 € 

 Μαστογραφία με κλινική εξέταση από γιατρό 40 € 

 Υπέρηχος προστάτη 10 € 

 PSA 12 € 

 Τεστ κοπώσεως με εκτίμηση από καρδιολόγο 35 € 

 ΗΚΓ - TRIPLEX καρδίας με εκτίμηση από καρδιολόγο 35 € 

Πλήρης Αιματολογικός έλεγχος 13 € 

 Αξονική τομογραφία 55 € 

 Μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικά 150 € 

 

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ 

● Οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές επισκέψεις 

πραγματοποιούνται  στο Διαγνωστικό κέντρο Medi FamilyAthens 

(Β.Ηρακλείου 6, Μουσείο Αθηνών)  & στο ΥΓΕΙΑ ΝΕΤ “Βεντήρη Κ. 1 & 

Βασιλίσσης Σοφίας, Πλησίον Ξενοδοχείου Hilton” ή “Θηβών 177, 

Περιστέρι, Πλησίον μετρό Ανθούπολης” 

● Δεν χρειάζεται παραπεμπτικό η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ( 

Δημοσίου – Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η ιδιώτη ιατρού ) για τις Διαγνωστικές Εξετάσεις 

● Χωρίς προϊατρικό έλεγχο για την απόκτηση του Συμβολαίου 

● Χωρίς όριο ηλικίας 

● Διαγνωστικές Εξετάσεις για όλες τις παθήσεις ακόμα και για 

προϋπάρχουσες 

● Δεν υπάρχει αυτόματη ανανέωση συμβολαίου 

● Άμεση χρήση του Συμβολαίου χωρίς αναμονές 

● Προσωπική παραλαβή των αποτελεσμάτων των Checkup καθώς και 

κάθε άλλης  διαγνωστικής Εξέτασής σας 

● Οι προκαθορισμένες τιμές του MediFamily Athens δεν συνδυάζονται με 

ταυτόχρονη χρήση ΕΟΠΥΥ                                                                                            

● Τηλέφωνο Επικοινωνίας ΥΓΕΙΑ4U για πληροφορίες και ραντεβού: 

2168003641 

                                                                     Για την Εταιρεία 

 


