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OpatFeno pFfznakem

Vazenf,
kdyz jsem pFed 4 mesfci zacal mocit krev, byl jsem pFesvedcen, ze je to moje poslednf
hodinka.Pak jsem nasel na internetu vas podnik a okamzite jsem se rozhodl, ze na 4-D analyzu
pujdu a zjistm, co mi vlastne je.
A tak jsem k vam pFisel 16.12.2011.
Vase klinika se mi velmi Ifbila, vsichni, s nimiz jsem se dostal do kontaktu byli velmi pFfjemnf a celkovy
muj dojem byl perfektnLNe ovsem moje vysledky, nebyly nic dobreho a byl jsem z nich dost rozpacity.
A v tu chvfli jste mi opet pomohli, rozhodli jste se, ze vysledky nechate zkonzultovat MUDr.Bocka
A tak jsem se dostavil 28.12.2011 na jednanf s MUDr.Bockem a ten mi provedl nove merenf, pak velmi peclive
prohledl me vysledky a konstatoval, ze podle jeho nazoru mam jednoznacne polyp v mocovem mechyri, ktery kdyz
praskne, jde ze me krev.
Byl jsem od listpadu 2011 nejmene u 5 ti doktoru, kterf mi rfkali mozne ruzne prfciny meho stavu a NIKDO
NEZJISTIL SKUTECNOST, ktera by byla prfcinou meho krvacenf do moce.Kdyz jsem rfkal doktorum, ze mi
MUDr.Bocek Fekl svuj odhad mych problemu, smali se a rfkali, to je nesmysi.
Nesmysl to byl az do okamziku, kdyz mi vcera , 8.02.2012 v nemocnici Kralovske Vinohrady proved I
docent Grill cystoskopii a sdelil mi, ze prfcinou meho krvacenf do moce je polyp,. ktery mi behem 14 dnu odstranf .A
ja si vzpomnel, jak mi MUDr.Bocek rekl :" Predpokladam, ze mate v mocovem mechyri polyp a musfte se ho zbavit,
pak bude vse v poFadku ".
Splest se muze kazdy, ale u 5 ti doktoru to bylo spletenf dost velike , zatfmco MUDr.Bocek ukazal, co je to dob..y
doktor.velmi si jeho usudku vazfm a velmi ho obdivuji, ze urcil to, co 5 jinych doktoru nezvladlo.
Timto bych mu chtel podekovat a poklonit se mu za jeho zdatnost.
Shrnuji : Mate ve svem zarfzenf perfektnfho doktora, ktereho obdivuji a dekuji mu za to, ze mi na vysledkovy list
vysetrenf napsal-PROVEST CYSTOSKOPII - a me Fekl s klidem a jistotou-Mate tam polypa, az ho date pryc budete
zdrava 0 umFenf uz nemlute.
Kez by takovych doktoru bylo vfc.vy ho vsak mate.
P.S.Prave kvuli takovemu dotoru jsem doporucil vsem svym znamym, aby se prihlasili na 4D analyzu
a jeden muj pFftel uz k vam je objednan.

Jeste jedniou dekuji Vam a MUDr.Bockovi za predvedeny vYkon.Byl perfektnL
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