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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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2.

• AGEL+ PLATINUM je prémiový produkt privátní zdravotní péče.

• Zahrnuje komplexní vyšetření potřebná k zjištění aktuálního zdravotního
stavu klienta.

• Cena ročního členství je 69 900 Kč.

• Zajišťuje:
• program nadstandardní preventivní i léčebné péče,

• kvalitní informační a komunikační servis,

• bonusy pro cestovatele

• pohodlí při hospitalizaci,

1.21.1

• objednání na konkrétní čas s minimální čekací dobou na 
vyšetření,

• připomenutí termínu vyšetření formou SMS,
• tým zkušených a kvalitních odborníků.
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• Možnost registrace klienta v ordinaci AGEL+.

• Roční preventivní prohlídka ke zhodnocení aktuálního 
zdravotního stavu v rozsahu prohlídky EXCLUSIVE 1x 
ročně.

• Služby koordinátora péče, tlumočení z/do angličtiny, 
organizace služeb, zajištění návaznosti, doprovod po 
poliklinice, e-mailový servis.

• Telefonická konzultace zdravotního stavu - 24 hodinová 
služba na telefonní lince, zajišťující nepřetržitý kontakt na 
zdravotní sestru a lékaře.

4.1

• Pohodlné parkování v areálu Polikliniky AGEL.

• V případě akutního infektu rychlé stanovení CRP v ordinaci 
AGEL+.

• Pohodlné odběry pro laboratorní účely v ordinaci AGEL+.

• Možnost rychlé diagnostiky streptokokové infekce v ordinaci 
AGEL+.

• Výpis ze zdravotní dokumentace, potvrzení na řidičský, 
zbrojní, potravinářský průkaz (pouze u Poskytovatelem 
registrovaných klientů).

• 1x ročně laboratorní vyšetření na tumorové markery CA 19-9, 
CA 15-3, CA 72-4, CA 125, CEA.

1.2



2.

• Dentální hygiena 1x ročně.

• Psychologické vyšetření 1x ročně.

• 20% sleva na infuze vitaminu C.

• Konzultace v oblasti cestovní medicíny společnosti Avenier
1x ročně.

• Očkování proti chřipce 1x ročně.

• Očkování vakcínou Boostrix proti tetanu, záškrtu a 
dávivému kašli 1x ročně.

1.3

• Možnost využití zdravotnických zařízení v rámci společnosti 
Dopravní zdravotnictví a.s. a skupiny AGEL a.s.

• Zajištění nadstandardního pokoje v případě plánované 
hospitalizace ve zdravotnických zařízeních AGEL a.s.*

• Zajištění výjezdu lékaře*. 

• Možnost standardní registrace u gynekologa.

• Možnost standardní registrace u pediatra.

*hradí Klient, dle platného (aktuálního) ceníku
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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.

1.41.4
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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.

1.5
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5.11.6

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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3

Závěrečný pohovor s lékařem 

• Závěrečná lékařská zpráva.

• Interpretace jednotlivých výsledků.

• Srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů. 

• Doporučení dalších kroků.

1.7
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• Prohlídka EXCLUSIVE – MUŽI 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.

61.8
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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). 

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

• Sonografické vyšetření krčních cév.

1.9
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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. 

• Urologické vyšetření: komplexní vyšetření urologem, 
transabdominální (přes břišní stěnu) UZ vyšetření ledvin, prostaty, 
varlat a močového měchýře, transrektální (přes konečník) sonografie 
prostaty – pokud je indikováno lékařem, uroflowmetrie – pokud je 
indikováno lékařem.

• 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).

• Tumorové markery: PSA, PSA volný (prostatický 
antigen).

• Moč: analýza chemického a mikroskopického vyšetření 
moči.

• Haemoccult: orientační test k detekci přítomnosti krve 
ve stolici.

1.10
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Závěrečný pohovor s lékařem 

• Závěrečná lékařská zpráva.

• Interpretace jednotlivých výsledků.

• Srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů. 

• Doporučení dalších kroků.

1.11
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• AGEL+ GOLD je rozšířený produkt privátní zdravotní péče.

• Zahrnuje všechna zdravotní vyšetření potřebná ke zjištění aktuálního
zdravotního stavu klienta a program prevence.

• Cena ročního členství je 43 900 Kč.

72.1



2.

• Možnost registrace klienta v ordinaci AGEL+.

• Roční preventivní prohlídka ke zhodnocení aktuálního 
zdravotního stavu v rozsahu prohlídky COMPLEX 1x 
ročně.

• Služby koordinátora péče, tlumočení z/do angličtiny, 
organizace služeb, zajištění návaznosti, doprovod po 
poliklinice, e-mailový servis.

• Možnost konzultace zdravotního stavu po telefonu v 
ordinačních hodinách s lékařem ordinace AGEL+.

7.1

• Pohodlné parkování v areálu Polikliniky AGEL.

• Pohodlné odběry pro laboratorní účely v ordinaci AGEL+.

• V případě akutního infektu rychlé stanovení CRP v 
ordinaci AGEL+.

2.2
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• Možnost rychlé diagnostiky streptokokové infekce v 
ordinaci AGEL+.

• Vyšetření přístrojem InBody. Komplexní přístrojová 
analýza složení těla, interpretace výsledku s lékařem, 
nutriční doporučení 1x ročně.

• Výpis ze zdravotní dokumentace, potvrzení na řidičský, 
zbrojní, potravinářský průkaz zdarma (u registrovaných 
klientů).

• Ultrasonografické vyšetření karotid pro muže 1x ročně.

• Ultrasonografické vyšetření prsou pro ženy 1x ročně.

• Laboratorní vyšetření na tumorové markery CA 19-9, CA 
15-3, CA 72-4, CA 125, CEA 1x ročně.

• Dentální hygiena 1x ročně zdarma.

• Konzultace v oblasti cestovní medicíny společnosti 
Avenier zdarma 1x ročně.

• Očkování proti chřipce 1x ročně zdarma.

• Možnost využití zdravotnických zařízení v rámci 
společnosti Dopravní zdravotnictví a.s. a skupiny AGEL a.s.

• Možnost standardní registrace u gynekologa.

2.3
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• AGEL+ SILVER je vyladěný produkt privátní zdravotní péče.

• Zahrnuje všechna vyšetření potřebná ke zjištění komplexního obrazu
aktuálního zdravotního stavu klienta, základní program prevence a další
služby.

• Cena ročního členství je 29 900 Kč.

83.1
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• Možnost registrace klienta v ordinaci AGEL+.

• Roční preventivní prohlídka ke zhodnocení aktuálního 
zdravotního stavu v rozsahu prohlídky COMPLEX 1x 
ročně.

• Služby koordinátora péče, tlumočení z/do angličtiny, 
organizace služeb, zajištění návaznosti, doprovod po 
poliklinice, e-mailový servis.

• Možnost konzultace zdravotního stavu po telefonu v 
ordinačních hodinách s lékařem ordinace AGEL+.

• Pohodlné odběry pro laboratorní účely v ordinaci AGEL+.

• V případě akutního infektu rychlé stanovení CRP v ordinaci 
AGEL+.

• Možnost rychlé diagnostiky streptokokové infekce v ordinaci 
AGEL+.

• Možnost registrace do věrnostního programu Lékáren AGEL –
2% sleva.

• Možnost využití zdravotnických zařízení v rámci společnosti 
Dopravní zdravotnictví a.s.

3.2
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• Prohlídka COMPLEX zahrnuje komplexní, pečlivě sestavený soubor vyšetření 
jdoucí nad rámec prevence hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

• Časová náročnost prohlídky je cca 2,5 hodiny.

• Cena samostatného vyšetření je 9 900 Kč.

• Je součástí ročního členství AGEL+ GOLD a AGEL+ SILVER.

3
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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.

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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7.5

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/prostata).

• Sonografické vyšetření štítné žlázy u žen.

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

Závěrečný pohovor s lékařem 

• Závěrečná lékařská zpráva.

• Interpretace jednotlivých výsledků.

• Srovnání s dřívějšími vyšetřeními, vyhodnocení trendů. 

• Doporučení dalších kroků.



2.

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



