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Dobré odpoledne,  
 

děkuji za Vaši odpověď.  
 

Pokud jde o podrobnější popis – ten není k dispozici, s výjimkou výsledků zkoušek ultrasonografie 
a krevních testů. Ultrasonografie byla dělána kolem doby, kdy tato náhlá změna v tom, jak mé tělo 
(urogenitální) vypadalo a fungovalo, nastala; ultrasonografie ukázala téměř 1 litr retence moči; genitální 
oblast významně změněnou; od té doby jsem pociťoval bolest přicházející zevnitř této oblasti. Pokud je 
mi známo, lze to popsat jako genitální trauma, jehož příčina bude zkoumána, ale velmi komplexní 
diagnóza je to, co je potřeba na prvním místě, proto můj dotaz. 
 
Pak budu čekat na specifika, jež jste zmínili (nabídku a podrobnosti). 
 
S 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  
Linkedln: http://uk.linkedin.com/in/mhsiemaszko  

 
V neděli, 25. října 2015, v 22:02 hod., společnost EPS napsala:  

 
European Patient Service  

 

www.eupatient.com 

+420725430565 

eps@eupatient.com  
 

 

Vážený pane Siemaszko,  
 

jménem společnosti Evropská služba pro pacienty (EPS) bych Vám rád poděkoval za 

Váš dotaz. Potvrzujeme, že poskytujeme zdravotní péči, kterou hledáte. 
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Požádali jsme o podrobnosti léčby na naší specializované klinice. Velmi by nám pomohlo, 

kdybychom měli podrobnější popis Vašeho problému – očekávání, je-li možné, nějakou 

lékařskou zprávu. 

 

Budeme Vás kontaktovat co nejdříve s nabídkou a podrobnostmi. 

 

Mezitím můžete navštívit naše webové stránky www.eupatient.com a seznámit se se 

službami a postupy, které nabízíme. 

Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat.  

 

V neskonalé úctě, Milan C.  

 

 

European Patient Service  

 

www.eupatient.com 

+420725430565 

eps@eupatient.com  

 
Dne 24. 10. 2015, ve 22:39 hod., Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net> napsal:  

 

Vážení,  
 

jsem muž ve věku 36 let, který hledá dobře vybavenou specializovanou kliniku mužské 
urologie-andrologie k provedení nezbytných testů/diagnostiky a získání komplexní diagnózy 
svého urogenitálního zdravotního stavu. 
Našel jsem Vaši nabídku přes http://www.whatclinic.com/urology/czech-republic 

 

Přesně to, které testy budou nezbytné, by bylo stanoveno na místě odborníkem z Vaší 

kliniky, ale chtěl bych si vybrat, kde o většinu nebo nejlépe o všechny z nich by mohlo být 

postaráno, tj.: 
 

- urogenitální (vč. penisu) duplexní dopplerovská ultrasonografie 
 

- urogenitální magnetická rezonance 
 

- kavernosografie 

 
- kavernosometrie  

 

- arteriografie penisu 
 

- testování nervového vedení penisu 
 

- analýza spermatu 
 

- hormonální analýza 

 

- krevní testy 
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Velmi důležitý je urolog, androlog na místě, stejně jako jsou velmi důležité 

anglické verze všech výsledků. Endokrinolog ke konzultaci otázek 

hormonální úrovně by byl vhodný. 
 

 

Dejte mi prosím laskavě vědět, zda Vaše klinika může s výše uvedeným 

pomoci. Pokud ano, jaká je přibližná cena (cena za testy a konzultaci) 

a nejbližší dostupnost. 
 

 

Mockrát děkuji 
 

 

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

Email: mhsiemaszko@fastmail.net 
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