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Od:   Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>   

Komu:   jakub@eupatient.com  

Předmět:   Re: EPS - nabídka pro pana Siemaszko  

Datum:   Úterý, 8. prosince 2015 2:02  

Velikost:   91 KB  

 
Vážený pane Geiere,  

 

je to už týden, co jsem složil zálohu 250 EUR a bylo mi slíbeno, že co možná nejdříve dostanu informace 
ohledně termínů. Mluvili jsme v pátek a bylo mi řečeno, že bych je měl dostat do pondělního rána. 
Neobdržel jsem v té době ani žádný email ani telefonát, až po mém následném telefonátu v pondělí 
odpoledne jsem dostal Vaši odpověď. 
 

Pane Geiere, jsou to velmi závažné záležitosti – moje očekávání a účel těchto testů byly podrobně 
vysvětleny v posledních několika emailech, které jsme si vyměnili. Výsledkem musí být komplexní diagnóza 
a dokumentace v anglickém jazyce za účelem sledování obou věcí, jak doporučení terapie, tak forenzní 
expertízy. 
 

Na základě svých dosavadních dojmů nemohu doplatit předem plnou částku, aniž by věděl, co mohu dále 
očekávat. 250 EUR bylo již zaplaceno předem, pro zbytek (1000 EUR) mohu nabídnout alternativní řešení: 
zaplaceno bude předem každý den před testy; v závislosti na tom, jak to bude řízeno dále, bude zaplaceno 
předem každý následující den až do plné částky. 
 

Také se prosím laskavě vyjádřete jasně, kdy (které dny) které z následujících testů – jak je uvedeno dříve – 

by se konaly, a očekávaná příprava na ně: 

 

- Lékařské vyšetření břicha, podbřišku, genitálu  
 

- Digitální vyšetření konečníku  

 

- Palpační vyšetření prostaty  
 

- Ultrazvukové vyšetření prostaty, ledvin, močového měchýře a genitálií  

 

- Dopplerovské vyšetření toku krve v genitáliích  

 

- Uroflowmetrie  
 

- Komplexní laboratorní testy (krev, biochemikálie, hormony, sérologie, sexuálně přenosné choroby (STD), 
ledviny)  

 

- Kultivace moči  

 

- Spermiový kultivační test včetně spermiogramu  

 

- Magnetická rezonance (MRI)  

 

Očekávám Vaši rychlou odpověď.  
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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  
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