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Szanowni Państwo,

W imieniu firmy GSK serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach na żywo w
czwartek 27 kwietnia 2017 r. o godz. 20:00

Tematy wykładów:

Profilaktyka inwazyjnej choroby
meningokokowej (IChM)

Magdalena Parzonka, Menedżer ds.
Klientów Kluczowych GSK

Zakażenia rotawirusowe i ich
profilaktyka

Maciej Karasiński Menedżer ds.
Klientów Kluczowych GSK

Aby wziąć udział w wykładach należy wejść na stronę www.gsklive.pl i
zalogować się podając hasło: szczepionki2017

W czasie wykładów będzie możliwość zadawania pytań prelegentom.

Z poważaniem,

{{userName}} 
{{User.Title}} 
kom.:{{User.Phone}} 
e-mail:{{userEmailAddress}}

PL/VAC/0014/17a
Data przygotowania materiału: marzec:  2017

Ochrona twojej prywatności jest dla nas ważna. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Rzymowskiego 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez XIII  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000226852, NIP 526-283-32-29 . Kapitał zakładowy:
39 538 000, 00 PLN. Wiadomość została wysłana na Twój adres e-mail,  ponieważ wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie
materiałów promocyjnych od GSK Commercial Sp. z o.o.

© 2017 Grupa kapitałowa GlaxoSmithKline lub Licencjonodawca. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do
którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.  

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego,
GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 5 3, 0 2-6 9 7 Warszawa, tel. (2 2) 5 7 6-9 0-0 0, fax (2 2) 5 7 6-9 2-8 1
i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 1 8 1C, 02-2 2 2 Warszawa, tel. (2 2) 4 9
2-1 3-0 1, fax (2 2) 4 9 2-1 3-0 9, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub stronie
głównej GSK - pl.gsk.com

Jeżeli chcesz wypisać się z bazy GSK i subskrypcji kliknij tutaj.
Przetworzenie zgłoszenia rezygnacji  może zająć maksymalnie 10 dni roboczych.
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