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Od:   jakub@eupatient.com   

Komu:   Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>  

Předmět:   Re: EPS – nabídka pro pana Siemaszko   

Datum:   Čtvrtek, 12. listopadu 2015  13:31  

Velikost:   36 KB   

 
Vážený pane Siemaszko,  
 

především bych Vám rád poděkoval za Váš zájem o naše služby. Pokud již máte nějakou lékařskou 

dokumentaci nebo výsledky, pak to bude velmi užitečné. 
 
Balíček, který jsem Vám nabídl, je urologie/onkologie, protože některé symptomy mohou být velmi podobné 
a je třeba specifického vyšetření, aby se zjistila správná diagnóza. Příslušný lékař, který to bude mít na 
starosti, bude schopen přizpůsobit test, jakmile bude původ problémů potvrzen. 
 
Zároveň jsem našel další kliniku v centru Prahy, která může poskytnout stejnou urogenitální diagnostiku 
jako níže, ale s magnetickou rezonancí zvlášť a komplexnějším testem kultivace spermií vč. spermiogramu. 
Všechny zkoušky budou provedeny v 48 hodinách a klinika je na základě výsledků připravena nabídnout 
následující léčbu. Cena tohoto balíčku je 1250 €. 
 
Dejte mi prosím vědět, zda mohu jakkoli pomoci. 
 
 
V neskonalé úctě,  
 
Jakub Geier  

 

Mgr. Jakub Geier 

www.eupatient.com  

 
 

European Patient Service  

 
Dne 8. 11. 2015 v 02:21 hod., Michal Siemaszko napsal:  
 

Vážený pane Geiere,  

 
mnohokrát děkuji za tuto zevrubnou odpověď. Očekával jsem, že sestavení této nabídky bude trvat až dva 
týdny, jak jsem byl informován, když jsem dne 29. října hovořil s Vaší klinikou. 

 
Budu pokračovat s překlady lékařských dokumentů, které mám, které by měly být připraveny 
v druhé polovině příštího týdne – ty by mohly pomoci při určení/ověření, které testy 
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jsou nezbytné pro správnou diagnózu. 
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Pokud jde o Vaši zmínku onkologického oddělení – neprodělal jsem ani nepodstoupil žádnou 
léčbu související s rakovinou; zmínil jsem, že tato změna (v tom, jak urogenitál vypadá 
a funguje) se stala náhle (během 1-2 dnů); pokud vím, rakoviny se rozvíjejí po mnohem delší 
dobu a různé příznaky mohou být získány a působit vědomě. 
 
Nastávající týden budu v kontaktu s dokumenty, které jsem zmínil dříve. 
 
Srdečné pozdravy,  
 
Michal H. Siemaszko  
7th Ray Labs LTD  
Č. společnosti (IČ): 9174013  
Mobil: +48 723 039 978,  

+44 755 275 0971  
Email: mhsiemaszko@fastmail.net,  

mhsiemaszko@unseen.is  
Skype: mhs7thraylabs  
LinkedIn: http://uk.linkedin.com/in/mhsiemaszko  
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