
Informacje

W dwóch ostatnich numerach „Naszej
Troski” zapraszaliÊmy Paƒstwa do sklepu
Medica Humana w Katowicach przy ulicy
Warszawskiej 36. Odby∏o si´ tam kilka bar-
dzo ciekawych spotkaƒ z pacjentami. 

Sklep w Katowicach jest najm∏odszym ze
sklepów tej sieci w Polsce. W najbli˝szej

przysz∏oÊci chcielibyÊmy zaprosiç Paƒstwa
tak˝e do innych sklepów Medica Humana.
W maju  zapraszamy na spotkania pacjentów
z Wroc∏awia, Poznania, Warszawy i Katowic.

Proponujemy Paƒstwu mo˝liwoÊç spotkania
si´ z piel´gniarkami stomijnymi oraz innymi
pacjentami, a tak˝e zapoznania si´ z nowoÊcia-

mi w sprz´cie stomijnym. 
Aby umówiç si´ na spotkanie, prosimy

o kontakt telefoniczny. Poni˝ej podajemy nu-
mery telefonów i adresy sklepów Medica Hu-
mana w czterech miastach, w których 8 maja
2004 r. odb´dà si´ nasze spotkania.

Serdecznie zapraszamy!

Je˝eli chce Pan/Pani systematycznie otrzymywaç kolejne, bezp∏atne egzemplarze magazynu „Nasza Troska”, uprzejmie
prosimy o czytelne wype∏nienie kuponu drukowanymi literami oraz odes∏anie go na adres:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

Imi´: Nazwisko:

Ulica:

Kod pocztowy: MiejscowoÊç:

Data:

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26 (DZIA¸
POMOCY CONVATEC), w celu wysy∏ania do mnie korespondencji (zawierajàcej m.in. materia∏y edukacyjne, zaproszenia na spotkania, informacje
na temat nowych produktów, informacje na temat refundacji oraz ankiety), przesy∏ania informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej, kontaktów
telefonicznych, a tak˝e dla potrzeb wewn´trznych analiz statystycznych firmy. Jestem Êwiadomy/a dobrowolnoÊci podania danych osobowych, a tak˝e
przys∏ugujàcego mi prawa wglàdu do nich oraz ich poprawiania.

Nr domu: Nr lok.:

TAK, PROSZ¢ O BEZP¸ATNE PRZESY¸ANIE MI KOLEJNYCH EGZEMPLARZY MAGAZYNU

Telefon z numerem kierunkowym: Czytelny podpis:

�

Nr 2(13), 2004

Tych z Paƒstwa, którzy nie sà jeszcze naszymi prenumeratorami, a chcieliby systematycznie otrzymywaç kolejne numery „Naszej Troski”,
prosimy o czytelne wype∏nienie zamieszczonego poni˝ej kuponu i odes∏anie go na nasz adres: 

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. (Dzia∏ Pomocy ConvaTec), Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.
Tym z Paƒstwa, którzy ju˝ wczeÊniej odes∏ali do nas wype∏niony kupon prenumeraty „Naszej Troski” i regularnie otrzymujà kwartalnik pocztà do domu,
˝yczymy mi∏ej lektury i prosimy o nieprzesy∏anie kolejnych kuponów. �

Sklepy medyczne Medica Humana

Miasto Adres Telefon

Warszawa Sklep Medyczny MEDICA HUMANA tel. (22) 890 03 01
(8 maja) ul. Krochmalna 32a (w godz.: 9.00-17.00)

Katowice Sklep Medyczny MEDICA HUMANA tel. (32) 256 82 35
(8 maja) ul. Warszawska 36 (w godz.: 9.00-17.00)

Poznaƒ Sklep Medyczny MEDICA HUMANA tel. (61) 867 96 50
(8 maja) ul. Mi´dzychodzka 10/39 (w godz.: 9.00-17.00)

Wroc∏aw Sklep Medyczny MEDICA HUMANA tel. (71) 343 83 29
(8 maja) ul. Ba∏uckiego 4 (w godz.: 9.00-17.00)

Szanowni Paƒstwo, 


