
Program nadstandardní lékařské péče a asistenčních služeb SurGal Clinic
Cena programu/rok 90.000,- Kč 50.000,- Kč 30.000,- Kč

Primární a specializovaná lékařská péče v prostorách
SurGal GRAND CLASS nebo smluvních partnerů:

GOLD SILVER BRONZ

Praktický lékař pro dospělé/internista ✓ ✓ ✓

Všeobecná chirurgie ✓ ✓ ✓

Kardiologie ✓

Interní lékařství ✓ ✓ ✓

ORL – ušní, nosní, krční ✓ ✓

Oční ✓

Plicní lékařství ✓

Dermatovenerologie ✓ ✓

Alergologie ✓

Gynekologie ✓ ✓

Ortopedie ✓ ✓ ✓

Endokrinologie ✓ ✓

Neurologie ✓ ✓

Urologie ✓ ✓ ✓

Gastroenterologie ✓ ✓

Fyziatrie a rehabilitace ✓ ✓

Vyšetření a preventivní zdravotní péče
v SurGal GRAND CLASS

GOLD SILVER BRONZ

Závodní preventivní péče ✓ ✓ ✓

Komplexní preventivní prohlídka v oborech:
• praktický lékař/internista 2× ročně 1× ročně 1× ročně

• angiolog 1× ročně

• radiolog 1× ročně 1× ročně

• gynekolog/urolog 1× ročně 1× ročně

• kardiolog 1× ročně

• sportovní lékař – zátěžové testy 1× ročně

Laboratoř: preventivní screening nádorových onemocnění 1× ročně 1×ročně

Zcela exkluzivně a jedině u nás:

MRI full body scan
1× ročně 1× ročně za 50 % 

ceny

1× ročně za 80 % 

ceny

Očkování GOLD SILVER BRONZ
Individuální plánování a koordinace očkování před vycestováním do zahraničí ✓ ✓

Roční očkování proti chřipce ✓ ✓ ✓

Další služby GOLD SILVER BRONZ
Lékařská konzultace před odcestováním do zahraničí ✓

24 hodinová pohotovostní telefonní služba ✓ ✓

Roční paušál za služby recepce, regulační poplatky, parkování, občerstvení ✓ ✓ ✓

Hospitalizace GRAND CLASS
(v případě nevyčerpání možno převést na jinou osobu nebo další období)

✓ ZDARMA

do 10-ti dnů/rok

✓ ZDARMA

do 5-ti dnů/rok

Nutriční a výživové poradenství ✓ 1 x ročně

Rehabilitace – cvičení s fyzioterapeutem, LTV ✓ 10× ročně ✓ 5× ročně

Konzultace s plastickým chirurgem ✓ 1× ročně

Wellness program (sauna, parní sauna, bazén, slaný bazén) ✓ 10× ročně

Lékařské a asistenční služby GOLD SILVER BRONZ
Návštěva lékaře nebo sestry doma (pouze naléhavá pohotovostní služba 

do vzdálenosti 20 km za hranici Brna)
2× ročně 1× ročně

Služby lékárny ✓ ✓ ✓

BONUS GOLD SILVER BRONZ

Family pack

Vysvětlivky:
Komplexní vyšetření praktickým lékařem/internistou: anamné-

za, fyzikální vyšetření, EKG, laboratoře: krevní obraz a diferenciál. bio-

chemie urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, CL, bilirubin, ALT, AST, 

GMT, ALP, CRP, cholesterol, TG, HDL, LDL, glykémie, celková bílkovina. 

Moč+sediment., jaterní testy, krevní skupina, hemokoagulace, lékařský 

posudek

Vyšetření angiologem: ultrazvukové vyšetření tepen dolních konče-

tin + karotid, konzultace

Vyšetření radiologem: (rtg srdce + plic), ultrazvuk břicha, konzul-

tace

Preventivní screening nádorových onemocnění: dle pohlaví 

a věku – laboratorní testy-onkomarkery Ca 19+9, CEA, Ca 125, Ca 15-3, 

u mužů PSA – vyšetření prostaty, okultní krvácení ve stolici

Zátěžové testy: ergometrie nebo spiroergometrie, lékařský posudek

MRI full body scan: celotělový scan magnetickou resonancí, neinva-

zivní a zcela bezpečné komplexní vyšetření bez ozáření (zahrnuje scan 

mozku, karotid, hrudníku, břicha, malé pánve, páteře, kloubů a vazů)

Family pack: shodná lékařská péče (vyjma MRI) pro manželku a děti 

vlastníka programu GOLD



Kontaktní informace

Adresa: SurGal Clinic s.r.o., Drobného 38–40, 602 00 Brno

Web: www.surgalclinic.cz

Telefon: +420 532 149 333

Fax: +420 532 149 444

E-mail: info@surgalclinic.cz

GPS souřadnice: 49°12‘26.914“ N, 16°36‘41.608“ E

Držitel certifi kátů ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007


