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• Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění
nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální zdravotní péče s cílem
minimalizovat časové ztráty našich klientů.

• Privátní zdravotní péče je alternativou pro ty, kteří si uvědomují důležitost
prevence a mají zájem o zdravotní péči jdoucí svým rozsahem nad rámec
garantovaný státem.

• Naše produkty jsou připraveny na míru všem, kteří mají o své zdraví zájem a
nedisponují dostatkem času.
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• Každý klient je objednán na přesný termín a návštěva je vždy naplánována
tak, aby na sebe jednotlivá vyšetření navazovala.

• Veškerá vyšetření probíhají v prostředí naší kliniky přímo v centru Prahy, kde
poskytujeme komplexní zdravotní péči pod jednou střechou ve více než 30
lékařských odbornostech.

• Volba privátní zdravotní péče je jistotou a lékař partnerem na cestě ke zdraví.
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• Prohlídka EXCLUSIVE – ŽENY zahrnuje komplexní, pečlivě sestavený soubor 
vyšetření jdoucí vysoce nad rámec prevence hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění. 

• Časová náročnost prohlídky je cca 8 hodin.

• Cena samostatného vyšetření je 25 900 Kč.

• Je součástí ročního členství AGEL+ PLATINUM.
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5.1

Komplexní vyšetření praktickým lékařem.

• Základní funkce, měření pacienta (výška, hmotnost, krevní tlak, puls).

• Anamnéza: rodinná, osobní, gynekologická, farmakologická, 
alergologická, sociální a pracovní, abusus návykových látek, kontrola 
pravidelných očkování.

• Fyzikální vyšetření zaměřené na aktuální zdravotní stav (smyslové 
orgány, kardiovaskulární systém, dýchací systém, zažívací systém, 
urogenitální systém, vyšetření kůže a kožních adnex (vlasy, nehty), 
palpační vyšetření lymfatických uzlin, základní vyšetření pohybového 
aparátu).

• Klidové EKG a jeho popis.

• Spirometrie.

• InBody analýza.

Centrum zobrazovací diagnostiky

• Sonografické vyšetření horní poloviny dutiny břišní 
(játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka břišní, slezina).

• Sonografické vyšetření dolní poloviny dutiny břišní 
(ledviny, nadledviny, močový měchýř, orientačně 
orgány malé pánve – děloha).

• Sonografické vyšetření štítné žlázy.

• Sonografické vyšetření prsou a uzlin v podpaží).

• Sonografické vyšetření karotid (krční tepny).

• RTG hrudníku (srdce, plíce) - pokud je indikováno 
lékařem.
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5.1

Komplexní lékařské vyšetření v odbornostech 

• Kardiologické vyšetření: echokardiografické vyšetření, ergometrické 
vyšetření

• Oční vyšetření: komplexní vyšetření oftalmologem na štěrbinové 
lampě, měření nitroočního tlaku bezkontaktním tonometrem, měření 
refrakce, barvocit; v případě, že je indikováno vyšetření očního pozadí, 
bude k tomuto vyšetření klientka objednána ve zvláštním termínu 

• Gynekologické vyšetření: komplexní vyšetření gynekologem, 
transvaginální sonografie, cytologie - screening karcinomu děložního 
hrdla (pozn.: vyšetření nenahrazuje péči o těhotné) 

• Kožní vyšetření: vyšetření mateřských znamének celotělovým 
digitálním dermatoskopem (prevence melanomu – rakoviny kůže).

Laboratorní vyšetření 

• Hematologie: krevní obraz s diferenciálem 

• Diabetologie: glykémie (hladina cukru v krvi) 

• Lipidové spektrum: triacylglyceroly, celkový 
cholesterol, HDL a LDL cholesterol 

• Jaterní testy: ALT, AST, ALP, GMT, bilirubin celkový, 
bilirubin přímý 

• Vyšetření ledvin: kreatinin, urea, kyselina močová 

• Mineralogram: Na – sodík, K – draslík, Cl – chloridy 

• Endokrinologie (štítná žláza): TSH (tyreotropin)

• Zánětlivé markery: kvantitativní stanovení CRP (C-
reaktivní protein), FW (sedimentace) 

• Moč: analýza chemického a mikroskopického vyšetření 
moči 

• Haemoccult: orientační test k detekci přítomnosti krve 
ve stolici
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Závěrečný pohovor s lékařem 

• Závěrečná lékařská zpráva.

• Interpretace jednotlivých výsledků.

• Srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů. 

• Doporučení dalších kroků.
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Dopravní zdravotnictví a.s.

Poliklinika AGEL Praha Italská

Italská 560/37, 120 00 Praha 2

+420 601 584 114 agelplus@pol.agel.cz

+420 607 039 541

+420 607 038 961 poliklinika.agel.cz

mailto:agelplus@pol.agel.cz
https://poliklinika.agel.cz/praha/centra-pece/nadstandardni-pece.html



