Bolnišnica Brežice bogatejša za dva sodobna aparata ter z
novo celostno grafično podobo
Brežice, 7. novembra 2008 - Splošna bolnišnica Brežice je oktobra pridobila
nov rentgenski (RTG) aparat s C lokom in nov videogastroskop v skupni
vrednosti dobrih 134.000 evrov. Nakup nujno potrebne opreme je v višini
120.000 evrov sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.
Z novim rentgenskim aparatom bo bolnišnica nadomestila dosedanji - 16 let stari
aparat - uporabljali pa ga bodo predvsem za slikanje v travmatološki operacijski
dvorani, in sicer pri operacijah kolkov in poškodbah kosti, ko je potreben operativni
poseg.
Prednost novega aparata je zlasti v njegovi večji zmogljivosti, saj omogoča boljšo
kakovost slik, poleg tega pa bo med slikanjem manjše sevanje pacientov in
zdravstvenega osebja. Nenazadnje pa nov RTG aparat omogoča tudi naknadno
obdelavo slik, njihovo shranjevanje na trdi disk v dveh formatih kot tudi shranjevanje
na druge medije.
Nakup novega video gastroskopa je bil nujen za izvajanje funkcionalne diagnostike
na področju gastroenterologije. S tem je omogočena realizacija večjega števila
preiskav in posledično skrajšanje čakalne dobe.
Poleg izboljševanja tehničnih zmogljivosti in opremljenosti pa bo Splošna bolnišnica
Brežice od letošnje jeseni tudi grafično prepoznavna. Namreč brežiška bolnišnica je
bila med redkimi tako slovenskimi kot tujimi bolnišnicami, ki ni imela prepoznavne
zunanje podobe – torej svojega logotipa in slogana. Zato je bolnišnica pristopila k
svoji prepoznavnosti tudi po tej plati, kar je razvidno tudi iz pričujočega sporočila za
javnost.
Izdelana celostna grafična podoba, ki jo sestavljata logotip, slogan in ime bolnišnice,
bo – poleg kakovostnega in strokovnega dela zaposlenih - prispevala k večji
prepoznavnosti bolnišnice v lokalnem kot tudi v širšem okolju.
Logotip bolnišnice je sestavljen iz križa in drevesa, ki simbolizirata življenje, drevo pa
obenem simbolizira tudi rast, naravo in razvoj. Barve logotipa so v zeleni in sivi barvi.
Topli barvni toni v zeleni barvi simbolizirajo gibanje, rast in harmonijo, medtem ko
siva barva simbolizira samostojnost in neodvisnost. Slogan »Moje zdravje« vliva
zaupanje, varno zavetje in strokovnost. Izveden je v leposlovni tipografiji, z
mehkejšimi črkovnimi znaki. Nov logotip in slogan se bosta uporabljala na vseh
poslovnih tiskovinah, pri označevanju organizacije kot tudi pri sistemu
usmerjevalnega označevanja.
Priročnik celostne grafične podobe si lahko podrobneje ogledate tudi na spletni strani
bolnišnice http://www.sb-brezice.si/.

