RE: Ekspertyza interdyscyplinarna, ekspertyza p...

Subject: RE: Ekspertyza interdyscyplinarna, ekspertyza porownawcza zapytanie
From: "Agnieszka Tymochowicz" <agnieszka.tymochowicz@abcexperts.pl>
Date: 6/26/17, 1:46 PM
To: "'Michal Siemaszko'" <mhsiemaszko@fastmail.net>
Szanowny Panie Michale,
w imieniu p. Prezesa uprzejmie informuję, iż nie mamy możliwości wykonania opinii z
zakresu wskazanych przez Pana specjalizacji.
Łączę wyrazy szacunku
Agnieszka Tymochowicz
ABC Experts Sp. z o.o.
ul. Płocka 53/45, 01-160 Warszawa,
adres korespondencyjny:
ul. Płocka 5 A, 01-231 Warszawa
tel. +48 22 225 31 44, tel. kom. +48 786 957 483, fax. +48 22 203 63 90,
biuro@abcexperts.pl, www.abcexperts.pl
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000530477, NIP: 5272724163
REGON 360124772, Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł w całości wpłacony.

_________________________________________________________________
Uwaga: Niniejsza wiadomość ma charakter poufny i nie może być ujawniana. Osoby
nieupoważnione do otrzymania niniejszej wiadomości informujemy, że jej
rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie jest niedozwolone. Jeżeli otrzymali Państwo
tę wiadomość w wyniku pomyłki, prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie o tym fakcie
nadawcy i o usunięcie wiadomości z Państwa systemu komputerowego. Dziękujemy.
____________________________________________________________________
Notice: This message is confidential and may not be disclosed. Persons who are not
authorized to receive this message are hereby notified that distribution or copying of
this message is prohibited.If you received this message by mistake, we kindly request
that you immediately inform the sender and delete the message from your computer
system. Thank you

-----Original Message----From: Michal Siemaszko [mailto:mhsiemaszko@fastmail.net]
Sent: Monday, June 26, 2017 1:38 PM
To: agnieszka.tymochowicz@abcexperts.pl
Subject: Fwd: Ekspertyza interdyscyplinarna, ekspertyza porownawcza - zapytanie

----- Original message ----From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
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RE: Ekspertyza interdyscyplinarna, ekspertyza p...
To: biuro@abcexperts.pl
Subject: Ekspertyza interdyscyplinarna, ekspertyza porownawcza - zapytanie
Date: Thu, 22 Jun 2017 12:16:44 +0200
Szanowni Panstwo,
Potrzebuje zlecic wykonanie ekspertyz medycznych / opinii sadowo–lekarskie w zwiazku z
wydarzeniami, ktorych skutkiem jest trwale uszkodzenie mojego ciala.
Prosze o potwierdzenie dostepnosci i podanie kosztu za wykonanie nastepujacych, w tym
przeprowadzenia wszelkich niezbednych dodatkowych
badan:
1. ekspertyza interdyscyplinarna - z zakresu urologii (od wydarzen, problemy z
oddawaniem moczu, spore zaleganie moczu/pecherz neurogenny), dermatologia (od wydarzen,
blizna na ciele, w okolicach miednicy), neurologia (od wydarzen, dretwienie z mrowieniem
lewej czesci ciala, od miednicy gdzie blizna jest do okolicy kostki), andrologia (od
wydarzen, zaburzenie / kompletny brak odruchu nosidłowego/mosznowego, bardzo widoczna
zmiana wygladu i funkcji narzadow plciowych), seksuologia (od wydarzen, ze wzgledu na
uszkodzenia, brak mozliwosci wspolzycia seksualnego), ew. innych dyscyplin w zaleznosci
od Panstwa uznania, w celu przygotowania rzetelnej ekspertyzy
2. ekspertyza porownawcza - dermatologiczna, ew. andrologiczna - porowanie stanu
(wygladu) ciala sprzed i po uszkodzeniu na podstawie dostarczonych materialow
zdjeciowych, wideo oraz obdukcji / badan wykonanych od tego czasu i przy okazji zleconej
ekspertyzy
Z ekspertyz powinno jasno wynikac, ze zmiana wygladu i zaburzenie funkcjonowania organizmu
jest powodem czynnika zewnetrznego, w tym ustalenie mechanizmu powstania obrazen,
kwalifikacji prawnej oraz narazenia na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia i
wystapienia ciezkiego uszczerbku na zdrowiu.
Moj nr. telefonu: 723 039 978
Pozdrawiam,
Michal Siemaszko
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