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Vážený pane Geiere,  
 
mnohokrát děkuji za tento dodatečný léčebný balíček. Rozhodnu se poté, co obdržím tuto další 
informaci/potvrzení od Vás -- 
 

V příloze naleznete prosím dokumenty, které jsem zmínil před několika dny, které bych chtěl poskytnout jako 

kontext pro stav, který potřebuji komplexně diagnostikovat – jak soudní překlady, tak originály, sloučené 

v komentovaný soubor PDF, s jednotlivými stránkami obsahujícími toto: 
 
- strana 1: Ultrasonografické pozorování návštěva dne 29. 1. 2014 – soudní překlad  
 
- strana 2: Ultrasonografie – obrázky   
 
- strana 3: Ultrasonografické pozorování návštěva dne 29. 1. 2014 – originál   
 
- strana 4: Léčba kandidózy – pozorování návštěva dne 13. 11. 2013 – soudní překlad  
 
- strana 5: Léčba kandidózy – pozorování návštěva dne 13. 11. 2013 – originál   
 
- strana 6: Léčba kandidózy – pozorování návštěva dne 12. 12. 2013 – soudní překlad  
 
- strana 7: Léčba kandidózy – pozorování návštěva dne 12. 12. 2013 – originál   
 
- strana 8: Léčba kandidózy – recepty za léky – 13. 11. 2013  
 
- strana 9: Léčba kandidózy – recepty za léky – 12. 15. 2013 (zřejmě mělo být 15. 12. – pozn. překl.) 
 
- strana 10: Léčba kandidózy – recepty za léky – originály   

 

V lednu 2014, během 1-2 dnů, se můj zdravotní stav (urogenitální oblast) rapidně zhoršil, forma a funkce této 

části mého těla se výrazně změnila. Tato diagnóza mi musí poskytnout dostatečné údaje, aby odpověděly na 

otázky, jako, zda léčba kandidózy, kterou jsem procházel v té době, může sama o sobě způsobit takové změny 

ve fyzické formě a funkci, včetně velkého množství zástavy moče – což je velmi pochybné, vzhledem k jizvám na 

mém těle, velmi viditelným změnám genitální oblasti, atd. 
 
Až se seznámíte s touto dokumentací, dejte mi prosím laskavě vědět:  
- s jakými testy byste doporučil začít, pokud nezůstanou stejné, jak jste již dříve zmínil  
- zda lékař, který mě bude diagnostikovat, má (nebo zda máte jiné odborníky na místě) zkušenosti s nežádoucími 

účinky léčby kandidózy léčivy uvedenými v dokumentech 
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- zda lékař, který mě bude diagnostikovat, má (nebo zda máte jiné odborníky na místě) zkušenosti ve 

vyšetřeních, jež budou později použita k formulaci forenzní expertízy (tento stav může být vázán na ataku, 

kterou jsem zakusil v lednu 2014) – forenzní provede specializovaná instituce, pokud však máte zkušenosti 

s formulací výsledků jednoznačným způsobem, pak aby takovým způsobem byly použity, to by bylo velmi 

užitečné. 

 

Srdečné pozdravy,  
 

Michal Siemaszko  
Mobil: +420 704 429 583, +48 723 039 978  
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