
 

 

 

 
 

 

 

Care4U – Basic Woman 
 

ΠΑΡΟΧΕ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ MEDIFAMILY ATHENS 

 1 Δυπεάν ςπεπησογπάθημα γεννηηικών οπγάνυν (κήηξαο, ελδνκεηξίνπ & 
σνζεθψλ) 

 1 Δυπεάν τηλάθηζη μαζηών απφ Γπλαηθνιφγν 
 1 Δυπεάν Τπεπησογπάθημα ήπαηνο , λεθξψλ , ζπιήλαο, ρνιήο,  παγθξέαηνο , 

εληέξσλ, θνηιηαθήο ανξηήο. 
 1 Δυπεάν Η.Κ.Γ  ( ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα) 
 1 Δυπεάν κλινική εξέηαζη απφ εηδηθφ παζνιφγν & Μέηξεζε πίεζεο 
 Έκπηυζη 25% ζηιρ ηιμέρ Δημοζίος Νοζοκομείος γηα απεξηφξηζηεο , 

πξνγξακκαηηζκέλεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο  ρσξίο λα απαηηείηαη παξαπεκπηηθφ ηαηξνχ 
ΔΟΠΥΥ & ρσξίο θακία δέζκεπζε 

 Απεπιόπιζηερ ππογπαμμαηιζμένερ ιαηπικέρ επιζκέτειρ με 10€ / επίζθεςε ζηηο 
παξαθάησ εηδηθφηεηεο:… Παζνιφγνο, Γεληθφο ηαηξφο, Δλδνθξηλνιφγνο, Καξδηνιφγνο, 
Γεξκαηνιφγνο, Γπλαηθνιφγνο, Αθηηλνιφγνο, Οξζνπεδηθφο 

 Καη` οίκον επίζκετη γεληθνχ ηαηξνχ, παζνιφγνπ, θαξδηνιφγνπ & νξζνπεδηθνχ κε 40€ 
ζην θέληξν & 60€ ζηελ πεξηθέξεηα. 

 Καη` οίκον αιμολητίερ κε ρξέσζε 10€ επηπιένλ, ππέξερνη άλσ θάησ θνηιίαο κε 
ρξέσζε 60€, triplex θιεβψλ 70€. 

Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΤΓΕΙΑ ΝΕΣ 

 Απεπιόπιζηερ ππογπαμμαηιζμένερ ιαηπικέρ επιζκέτειρ με 10€ / επίζθεςε ζηηο 
παξαθάησ εηδηθφηεηεο:… Παζνιφγνο, Γεληθφο ηαηξφο, Δλδνθξηλνιφγνο, Καξδηνιφγνο, 
Γεξκαηνιφγνο, Γπλαηθνιφγνο, Αθηηλνιφγνο, Οξζνπεδηθφο 

 Ηλεκηπονική ζςνηαγογπάθηζη με 5€ 
 Διαγνυζηικέρ εξεηάζειρ εγγςημένα ζε ηιμέρ ΕΟΠΤΤ 

 Παπαδείγμαηα Πποκαθοπιζμένυν ηιμών Ιαηπικών εξεηάζευν ζηο MediFamily 

Athens 

Τεςτ Παπ με κλινική εξζταςη από γιατρό 15 € 

 Ενδοκολπικόσ υπζρηχοσ με κλινική εξζταςη από γιατρό 20 € 

 Υπζρηχοσ μαςτών με κλινική εξζταςη από γιατρό 20 € 

 Μαςτογραφία με κλινική εξζταςη από γιατρό 40 € 

 Υπζρηχοσ προςτάτη 10 € 

 PSA 12 € 

 Τεςτ κοπώςεωσ με εκτίμηςη από καρδιολόγο 35 € 

 ΗΚΓ - TRIPLEX καρδίασ με εκτίμηςη από καρδιολόγο 35 € 

Πλήρησ Αιματολογικόσ ζλεγχοσ 13 € 

 Αξονική τομογραφία 55 € 

 Μαγνητική τομογραφία με ςκιαγραφικά 150 € 

ΥΓΕΙΑ4U Ι.Κ.Ε. 
  Υπηρεζίες Ανθρώπινης Υγείας 

Τηλ.: 2168003641 
Ιδομενέως 159 Ίλιον 13121 

 Α.Φ.Μ. 800653596  
ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων 

  



 

 

 

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ 

● Οη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη νη ηαηξηθέο επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνχληαη  ζην 
Γηαγλσζηηθφ θέληξν Medi FamilyAthens (Β.Ηξαθιείνπ 6, Μνπζείν Αζελψλ)  & ζην 
ΥΓΔΙΑ ΝΔΤ “Βεληήξε Κ. 1 & Βαζηιίζζεο Σνθίαο, Πιεζίνλ Ξελνδνρείνπ Hilton” ή “Θεβψλ 
177, Πεξηζηέξη, Πιεζίνλ κεηξφ Αλζνχπνιεο” 
● Γελ ρξεηάδεηαη παξαπεκπηηθφ ε Ηιεθηξνληθή Σπληαγνγξάθεζε ( Γεκνζίνπ – 
Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ε ηδηψηε ηαηξνχ ) γηα ηηο Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο 
● Φσξίο πξνταηξηθφ έιεγρν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Σπκβνιαίνπ 
● Φσξίο φξην ειηθίαο 
● Γηαγλσζηηθέο Δμεηάζεηο γηα φιεο ηηο παζήζεηο αθφκα θαη γηα πξνυπάξρνπζεο 
● Γελ ππάξρεη απηφκαηε αλαλέσζε ζπκβνιαίνπ 
● Άκεζε ρξήζε ηνπ Σπκβνιαίνπ ρσξίο αλακνλέο 
● Πξνζσπηθή παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Checkup θαζψο θαη θάζε άιιεο 
 δηαγλσζηηθήο Δμέηαζήο ζαο 
● Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ MediFamily Athens δελ ζπλδπάδνληαη κε ηαπηφρξνλε 
ρξήζε ΔΟΠΥΥ 


