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Vážený pane Geiere,  
 
Děkuji opět za Vámi předloženou nabídku. Chtěl bych naplánovat schůzku. Zvolil jsem začít s balíčkem 
s magnetickou rezonancí (MRI), nabízeným za 1250 EUR. Potvrďte prosím, že náklady na konzultaci 
anamnézy / výsledků testů je zahrnuta v této ceně, jinak, jaké jsou dodatečné náklady. 
 

Dejte mi prosím laskavě vědět termíny, které jsou k dispozici v prosinci 2015 – 2 nebo 3 možnosti, 

pokud je to možné. Zmínil jste se, že by vyřízení těchto testů trvalo asi 48 hodin – potvrďte prosím, že 

je tomu tak, abych mohl naplánovat odpovídajícím způsobem dopravu a ubytování. 
 

Kromě toho budu potřebovat znát dostupnost a náklady „bakteriologické analýzy močové trubice, 

včetně PCR chlamydií, mykoplazmat, kandid“ a jak dlouho bude celý pobyt trvat, pokud by měl být 

tento další test proveden. Všechny další testy, které mohou být požadovány ke shromáždění 

dostatečných informací a komplexní diagnóze tohoto stavu by byly stanoveny na místě. 

 
S pozdravy,  
 

Michal H. Siemaszko  

7th Ray Labs LTD  
Č. společnosti (IČ): 9174013  
Mobil:   +420 704 429 583,  

+48 723 039 978  
Email: mhsiemaszko@fastmail.net 

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

 
V úterý, 19. listopadu 2015, v 11:26 hod., Michal Siemaszko napsal:  

Vážený pane,  
 

opět uvádím, že důvodem pro předložení těchto informací a položení těchto otázek bylo, abych se ujistil, že 
klinika, kterou si zvolím, bude dostatečně vybavena přístrojově a personálně, aby pomohla se záležitostí, 
kterou jsem podrobně popsal. Mým záměrem nikdy nebylo vést diagnózu na dálku. 

 
Děkuji za Vaši odpověď. Rozhodnu se do konce tohoto měsíce.  

 
S pozdravy,  

 
Michal Siemaszko  
Mobil: +420 704 429 583, +48 723 039 978  
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V pátek, 13. listopadu 2015, v 15:02 hod., jakub@eupatient.com napsal:  
 

Vážený pane Siemaszko,  
 

v současné době máme čtyři zařízení, kde je možné vyšetření s následným léčením. Dvě z nich jsou fakultní 
nemocnice (Univerzita Karlova v Praze), jedno je soukromá nemocnice a jedno je soukromé urologické 
centrum. V některých případech jde o stejné lékaře, protože přednášejí ve fakultní nemocnici. Ale všichni 
z nich mohou doporučit léčbu až poté, co Vás osobně vyšetří. Po prokonzultování Vaší dokumentace by se 
optimálně rozběhl test, jak jsem popsal dříve. Pro možný průběh choroby je třeba prozkoumat lékařskou 
dokumentaci. 

 
Zařízení, která jsme pro Vás našli, mají nejvyšší certifikaci a lékaři jsou špičkové kapacity v oboru urologie 

s dlouholetou klinickou praxí. 
 

Rád bych požádal o odborné stanovisko k lékařským záznamům, které jste nám poslal. Cena bude 225 € 
a 15 € x 3 za překlad. Ale musíte pochopit, že bez fyzické kontroly to bude založeno na neaktuálních 
údajích. 

 
Pokud se rozhodnete pro vyšetřovací balíček, obdržíte komplexní lékařskou zprávu, napsanou hlavním 
lékařem příslušné kliniky/nemocnice. Můžeme samozřejmě požádat forenzního odborníka o potvrzení 
platnosti dokumentu. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte prosím kontaktovat. 

 
Se srdečnými pozdravy,  

 
Jakub Geier  

 

Mgr. Jakub Geier 

www.eupatient.com  
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