
 

 

 

 

 
1 ze 2  

 

Fwd: Re: EPS - nabídka pro pana Siemaszko  
 
Od:   jakub@eupatient.com   

Komu:   Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>  

Předmět:  Re: Fwd: Re: EPS - nabídka pro pana Siemaszko  

Datum:   Čtvrtek, 10. prosince 2015 13:30  

Velikost:   236 KB 

 
Dobré odpoledne, pane Siemaszko,  
 
jménem EPS bych Vám rád poděkoval za Vaši platbu.  

V pondělí máte naplánovanou konzultaci s primářem urologické kliniky. Adresa je UroKlinikum, 

Sokolská 35, Praha 2 - Nové Město. Prim. Jozef Slotz, MD, MBA (správně mělo být Stolz – opr. dle 

internetu i dalšího textu – pozn. překl.) hovoří plynně anglicky a probere s Vámi problémy, které máte, 

a provede vstupní vyšetření. Níže naleznete jeho stručný životopis: 

 
Josef Stolz, MD, MBA se narodil v roce 1968. Specializuje se na uroonkologii a andrologii. 
 
Vzdělání: 

 
 Univerzita Karlova v Praze – lékařská fakulta – promoce 1994  
 Specializace urologie – atestace 1. stupně (1994) (správně mělo být 1997 – opr. dle internetu – pozn. 

překl.) 
 Specializace urologie – atestace 2. stupně (2001)  

 

Pravidelně se účastní nejrůznějších seminářů a odborných kongresů. Přispívá také do mnoha 

odborných časopisů a publikací, a to jak českých, tak mezinárodních. Přednáší na Univerzitě 

Karlově II. lékařské fakultě. Josef Stolz je členem České urologické společnosti a Evropské 

urologické společnosti. 

 

Konzultace s Dr. Stolzem se uskuteční v 9:00 hodin ráno. Hodilo vy se Vám, abychom se na klinice 

sešli v 8:45 hodin? Kanceláře jsou ve 3. patře budovy. 

Po konzultaci se uskuteční vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) v laboratoři, která se nachází 

mimo urologickou kliniku. Tam Vás doprovodí Dr. Čadilová z urologické kliniky. Vyšetření bude  

provedeno za použití kontrastní látky. To vyžaduje asi hodinu, než vstříknutá kapalina začne 

účinkovat. Samotná procedura trvá přibližně 30 minut. Pro provedení testu magnetické rezonance 

(MRI) se musím zeptat, zda máte nějaké kovové destičky, svorky, implantáty nebo jiné předměty? 

 
V úterý se uskuteční spermiogramový test poblíž kliniky na specializovaném středisku pro 
asistovanou reprodukci (CAR). Adresa je Apolinářská 18, Praha 2 - Nové Město. Test 
máte naplánovaný na 9:00 hodin. Hodí se Vám, abychom se tam setkali v 8:45 hodin? 

 

Dr. Stolz s Vámi také probere čas druhé konzultace v úterý, poté co budou připraveny výsledky.  

Chápu, že už máte ubytování pro pobyt v Praze. Proto Vám mohu pomoci s přepravou. Avšak klinika 

se nachází v samém centru Prahy. Pokud si přejete objednat taxi na pondělí ráno, dejte mi prosím 

vědět a já to pro Vás zařídím. Přikládám ceník našich fakultativních služeb. 
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V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte prosím kontaktovat.  
 
Pane Siemaszko, doufám, že budete mít příjemnou cestu do Prahy. Těším se, že se s Vámi 
v pondělí setkám. 

 
V neskonalé úctě,  
 
Jakub Geier  

 
Mgr. Jakub Geier 

www.eupatient.com  

  
European Patient Service  
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