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dla Logotypu e-Zdrowie w języku polskim

SyStem IdentyfIkacjI 
WIzualnej

dla Projektu e-Zdrowie
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SyStem IdentyfIkacjI WIzualnej
dla Projektu e-Zdrowie  zawiera opis konstrukcji podstawowych 
elementów identyfikacji wizualnej oraz zbiór zasad określających ich 
poprawne stosowanie.
Przestrzeganie tych zasad jest bardzo ważne i ma fundamentalne 
znaczenie dla tworzenia silnego i spójnego wizerunku Projektu 
e-Zdrowie.
Niniejszy dokument zawiera szablony, przykłady oraz wytyczne 
dotyczące tworzenia znaku graficznego z wykorzystaniem logotypu 
e-Zdrowie, a także określa sposób jego położenia oraz różne warianty 
i modyfikacje.
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SpIS treścI
podStaWoWy znak grafIczny

projekty realIzoWane W ramach  pojektu e- zdroWIe

typografIa

materIały fIrmoWe
• papier firmowy
• wizytówki imienne i ogólne
• identyfikatory
• teczki na dokumenty a4
• papeteria e-maili
• szablon prezentacji
• nadruk na płytę CD oraz opakowanie
• torba papierowa
• koperty i naklejki na koperty
• tablice kierunkowe

materIały poS
• stoisko wystawiennicze
• stojak
• namioty wystawiennicze

materIal atl
• billboard
• baner
• roll-up zewnętrzny
• roll-up
• roll-up z akcesoriami
• flaga
• balony promocyjne

gażety reklamoWe
• kubek
• długopis
• koszulka
• pendrive
• smycz
• balon
• polar
• piłka plażowa
• myszka usb
• maskotka
• ołówek drewniany
• parasol
• czyścik
• magnes z notesem
• notes
• ładowarka bezprzewodowa
• torba bawełniana
• podkładka pod mysz
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• koszulka polo
• przypinka
• lizak
• breloczek odblaskowy

przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p1

przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p2

przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p3

przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p4
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podStaWoWy znak grafIczny
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podStaWoWy znak grafIczny

logotyp

podStaWoWy znak grafIczny

Znak macierzysty (logotyp e-Zdrowie) 
jest bazowym elementem Systemu 
Identyfikacji Wizualnej. Powinien być 
zawsze stosowany w wersji zgodnej 
z zaprojektowanymi proporcjami, 
kolorystyką i układem.

Logotyp powinien zawsze być 
reprodukowany z oryginalnego 
pliku wektorowego. Nie wolno go 
odrysowywać ani modyfikować 
w jakikolwiek sposób. Wszystkie 
elementy logotypu są niezmienne.

Logotyp  występuje z dodatkowymi 
elementami graficznymi tworząc 
podstawowy znak graficzny. Ilustracja 
obok.
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podStaWoWy znak grafIczny
Kolory logotypu e-Zdrowie
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podStaWoWy znak grafIczny
Kolory uzupełniające logotypu e-Zdrowie

monochromatyczny achromatyczy czarny achromatyczy zielony achromatyczy biały
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Zasady konstruowania podstawowego znaku graficznego

Moduł podstawowy - x 

podStaWoWy znak grafIczny

Ilustracja obok prezentuje proporcje 
podstawowego znaku graficznego 
na podstawie siatki modularnej oraz 
przybliża zasadę konstruowania 
znaku.

Znak graficzny powinien zawsze 
być reprodukowany na podstawie 
oryginalnego podstawowego pliku 
wektorowego.

Znak graficzny zbudowany jest 
z logotypu e-Zdrowie w wersji 
wertykalnej umieszczonego na białym 
kole z gradientem wewnętrznym 
i zewnętrznym oraz układzie linii 
zakończonych kropkami. Układ linii 
zawsze zaczyna się na zewnętrznym 
okręgu otaczającym koło z logiem w 
odległości x. Grubość i wielkość linii 
wraz z kropkami oraz gradienty są 
skalowalne wraz z logiem i białym 
kołem pod logiem. 
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Kolory podstawowe

Gradient wewnętrzny:
kolor black
C=0 M=0 Y=0 K=100 
krycie 30%

Kropki:
C=60 M=14 Y=100 K=0 

Linie:
C=0 M=0 Y=0 K=100 

Koło białe:
C=0 M=0 Y=0 K=0

Gradient zewnętrzny:
kolor black
C=0 M=0 Y=0 K=100 
krycie 30%

Logotyp e-Zdrowie 
w podstwowej wersji 
kolorystycznej

podStaWoWy znak grafIczny

Kolorystyka znaku podstawowego 
opiera się na kolorach logotypu  
e-Zdrowie w pełnej podstawowej 
wersji kolorystycznej.
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podStaWoWy znak grafIczny
Uzupełnienie

Uzupełnieniem podstawowego znaku 
graficznego jest grafika układów 
scalonych ( ilustracja obok). 
Grafika ta powinna zawsze być 
reprodukowana z oryginalnego 
pliku wektorowego. Dopuszcza się 
skalowanie, odbijanie lub stosowanie 
przeźroczystoci tego tła. Nie dopuszcza 
się zmian w rozmieszczeniu, ułożeniu i 
kompozycji grafiki układów scalonych.  
Grafika ta  może być zastosowana 
bez innych elementów stanowiących 
System Identyfikacji Wizualnej (loga 
lub podstawowego znaku graficznego). 
Grafika tak zastosowana stanowi 
również System Identyfikacji Wizualnej.
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Modyfikacje
podStaWoWy znak grafIczny

WWW.ezdroWIe.gov.pl
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Wszystkie modyfikacje i warianty 
znaku graficznego powinny zawsze 
być reprodukowane na podstawie 
podstawowego znaku graficznego z 
pliku wektorowego. 
Modyfikacjom podlegają tylko elementy 
układu kropek i kresek na zewnątrz 
białego koła z logotypem. Modyfikacji 
nie podlega białe koło z gradientami i 
logotypem.
Białe koło z logiem zawsze otacza jedna 
linia na bazie okręgu. Modyfikacjom 
może ulegać ilość linii odchodzących od 
linii na bazie okręgu. Linie te wychodzą 
zawsze pod kątem prostym od linni na 
okręgu. Linie zawsze zakończone są 
kropkami. Dopuszcza się zakończenie 
bez kropek, w przypadku gdy na końcu 
linii wpisywany jest tekst lub hasło.

W wyjątkowych okolicznościach 
wynikających z braku lub ograniczenia 
miejsca dopuszcza się użycie znaku w 
formie bez białego koła i z logiem w 
formie horyzontalnej lub wertykalnej. 
Jeśli to możliwe należy wtedy 
zastosować pozostałe elementy znaku 
graficznego - kropki i kreski.
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Kolorystyka
podStaWoWy znak grafIczny

Modyfikacje kolorów dotyczą kolorystyki 
loga - zgodnie z księgą znaków w 
pełnej oraz monochromatycznej 
wersji kolorystycznej. Zmianie mogą 
ulec również kolory lini i kropek 
otaczających logo. Zmianie kolorystyki 
nie ulega białe koło ani gradniety. 
Kolory linii i kropek powinny być 
przeciwstawne do tła. Do tych 
elementów dopuszcza się możliwość 
użycia następujących kolorów 
wynikających z powinnowactwa do 
loga:
kolor zielony C=60 M=14 Y=100 K=0
kolor biały  C=0 M=0 Y=0 K=0
kolor czarny C=0 M=0 Y=0 K=100

w różnym ich zestawieniu, co 
prezentuje ilustracja obok.
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projekty realIzoWane W ramach  pojektu e- zdroWIe
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projekty realIzoWane W ramach  pojektu e- zdroWIe

W ramach e-Zdrowia planuje się 
realizację kolejnych projektów:
e - Zdrowie P1
e - Zdrowie P2
e - Zdrowie P3
e - Zdrowie P4

które w systemie identyfikacji 
wyrózniają się odrębną kolorystyką,
oraz będą realizowane kolene projekty:
e - Zdrowie P(x)
które w systemie identyfikacji będą 
wyróżniać się odrębną kolorystyką, 
nie przypisaną wcześniej do żadnego 
projektu e - Zdrowie.

Kolor przypisany do danego projektu 
e - Zdrowie określa kolor kropek 
podstawowego znaku graficznego, 
grafikę układów scalonych oraz 
obliguje do jak najczęstszego 
możliwego użycia tego koloru w 
materiałach informacyjnych danego 
projektu.

Jednocześnie modyfikacjom 
kolorystycznym nie ulega logotyp  e - 
Zdrowie i może być używany w pełnym 
kolorze lub w kolorach uzupełniających 
- monochromatycznej, achromatycznej 
czarnej lub białej.

Jeśli nie jest możliwym zastosowanie 
danego koloru przypisanego do 
projektu, ze względu na utrudnioną 
widocznośc lub brak czytelności należy 
zastosować wersje monochromatyczne 
poszczególnych elementów.  
  

Kolorystyka
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kolory poSzczególnych projektóW e - zdroWIe

Kolor podstawowy - zielony:
CMYK C=60 M=14 Y=100 K=0 
RGB R=120 G=171 B=66
Panton 368

Kolor uzupelniajacy - 
monochromatyczny

E - Zdrowie P1
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kolory poSzczególnych projektóW e - zdroWIe
E - Zdrowie P2

Kolor podstawowy - zielony:
CMYK C=60 M=14 Y=100 K=0 
RGB R=120 G=171 B=66
Panton 368

Kolor podstawowy - zolty:
CMYK C=20 M=0 Y=100 K=0 
RGB R=215 G=223 B=35
Panton 395

Kolor uzupelniajacy - 
monochromatyczny



18

kolory poSzczególnych projektóW e - zdroWIe

Kolor podstawowy - pomarańczowy
CMYK C=0 M=50 Y=100 K=0
RGB R=247 G=148 B=29

E - Zdrowie P3

Kolor uzupelniajacy - 
monochromatyczny

P3

P3
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kolory poSzczególnych projektóW e - zdroWIe

Kolor podstawowy - turkusowy
CMYK C=100 M=4 Y=14 K=18
RGB R=0 G=142 K=179
Panton 314

E - Zdrowie P4

Kolor uzupelniajacy - 
monochromatyczny

P4

P4
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typografIa
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typografIa
Dla całego systemu identyfikacji Projektu e-Zdrowie wykorzystano font Maven Pro na licencji Public Domain.

font dodatkoWy
W wyjątkowych sytuacjach, gdzie ze względów technicznych nie ma możliwości wykorzystania czcionki Maven Pro dopuszcza się zastosowanie 
rodziny czcionek Arial. Szczególnie dotyczy to materiałów firmowych np. papierów firmowych, papeterii e- mail, stron internetowych, 
prezenatacji multimedialnych.

Maven Pro Regular

AĄBCĆEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńopqrsśtuvwxyzźż
1234567890!?@#$%^&*()

Maven Pro Medium

AĄBCĆEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńopqrsśtuvwxyzźż
1234567890!?@#$%^&*()

Maven Pro Bold

aĄBCĆeĘFGHijklŁMNŃoÓPQrSŚtuVwXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńopqrsśtuvwxyzźż
1234567890!?@#$%^&*()

maven pro Black

aĄBcĆeĘfghIjklłmnŃoópQrSśtuvWXyzŹż
aąbcćdeęfghijklłmnńopqrsśtuvwxyzźż
1234567890!?@#$%^&*()



22

materIały fIrmoWe
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papIer fIrmoWy

centrum SyStemóW Informacyjnych ochrony zdroWIa

2 cm2 cm

1,5 cm

1,5 cm

3 cm

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, 
non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. 
Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet 
enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna.

Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et 
interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus.
Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa 
ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer 
ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, 
dapibus risus ante sodales lectus blandit eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies 
eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, pellentesque eget, bibendum a, gravida 
ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Quisque cursus et, porttitor risus.
Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh 
vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam.

2 cm

ul. Stanisława Dubois 5A   00-184 Warszawa, Polska     
tel: +48 22 597-09-27   fax: +48 22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl   www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Dokument podpisany elektronicznie

centrum SyStemóW Informacyjnych ochrony zdroWIa

2 cm2 cm

1,5 cm

2 cm

1,5 cm

3 cm

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, 
non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. 
Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet 
enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna.

Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et 
interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus.
Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa 
ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer 
ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, 
dapibus risus ante sodales lectus blandit eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies 
eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, pellentesque eget, bibendum a, gravida 
ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Quisque cursus et, porttitor risus.
Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh 
vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam.

ul. Stanisława Dubois 5A   00-184 Warszawa, Polska     
tel: +48 22 597-09-27   fax: +48 22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl   www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Dokument podpisany elektronicznie

A4 297 x 210 mm
czcionka: maven pro Black - wysokość 8 pkt

czcionka: Maven Pro Regular - wysokość 6 pkt

czcionka: Maven Pro Regular - wysokość 12 pkt
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WIzytóWkI 

IMIĘ NAZWISKO
Stanowisko

Wydział
tel: +48 22 000-00-00
kom: +48 000-00-00

imienazwisko@csioz.gov.pl

CENTRUM SYSTEMÓW
INFORMACYJNYCH

OCHRONY ZDROWIA
ul. Stanisława Dubois 5A

00-184 Warszawa, Polska
www.csioz.gov.pl

wizytowki_31_07_2014 imienne.indd   1 2014-08-11   17:39:38

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

wizytowki_31_07_2014 ogolne.indd   1 2014-08-11   17:37:47

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

wizytowki_31_07_2014 ogolne.indd   2 2014-08-11   17:37:47

FIRST NAME SURNAME
position

department
phone: +48 22 000-00-00

mob: +48 000-00-00
firstnamesurname@csioz.gov.pl

NATIONAL CENTRE
FOR HEALTHCARE

INFORMATION SYSTEMS
Stanisława Dubois St. 5A
00-184 Warsaw, Poland

www.csioz.gov.pl

wizytowki_31_07_2014 imienne.indd   2 2014-08-11   17:39:38

ImIenne

ogólne
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IdentyfIkatory
Wzór identyfikatora o wymiarach 94 x 55 mm.

czcionka: maven pro Black - wysokość 14 pkt

czcionka: maven pro Black - wysokość 14 pkt

czcionka: Maven Pro Regular - wysokość 6 pkt

czcionka: Maven Pro Bold - wysokość 8 pkt

czcionka: Maven Pro Bold - wysokość 8 pkt

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH 
OCHRONY ZDROWIA

I konferencja Informatyzacji 
ochrony zdrowia w polsce

ImIĘ nazWISko
gość/vip/organizator  

data - miejscowość

5 mm 5 mm

5 mm

5 mm
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teczkI na dokumenty a4 (PRZYKŁAd)
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papeterIa e-maIl (PRZYKŁAd)

centrum SyStemóW Informacyjnych ochrony zdroWIa
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska     
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl

Lorem ipsum,

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, 
non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. 
Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet 
enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna.

Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et 
interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus.
Quisque lorem tortor fringilla sed, vestibulum id, eleifend justo vel bibendum sapien massa 
ac turpis faucibus orci luctus non, consectetuer lobortis quis, varius in, purus. Integer 
ultrices posuere cubilia Curae, Nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing.

Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat. Nullam wisi ultricies a, gravida vitae, 
dapibus risus ante sodales lectus blandit eu, tempor diam pede cursus vitae, ultricies 
eu, faucibus quis, porttitor eros cursus lectus, pellentesque eget, bibendum a, gravida 
ullamcorper quam. Nullam viverra consectetuer. Quisque cursus et, porttitor risus.
Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis in nibh 
vel risus. Sed vel lectus. Ut sagittis, ipsum dolor quam.

Lorem ipsum,
Imię Nazwisko
Stanowisko
Wydział
tel: +48 22 000-00-00
kom: +48 000-00-00

3 cm
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SzaBlon prezentacjI (PRZYKŁAd)

tytuł:lorem IpSum

imię Nazwisko • Stanowisko

data • Miejscowość

tytuł:lorem IpSum

dolor SIt amet enIm

etIam ulIamcorper

SuSpendISe
• non felis
• elit lectus
• ultices porta urna

tytuł:lorem IpSum

dolor SIt amet enIm

etIam ulIamcorper

SuSpendISe
• non felis
• elit lectus
• ultices porta urna

lorem IpSum

data • Miejscowość
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nadruk na płytĘ cd I opakoWanIe
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torBa papIeroWa
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koperty (dl,c4,c5) oraz naklejkI

1 cm

1,5 cm

3 cm

1 cm 1,5 cm

centrum SyStemóW 
Informacyjnych 

ochrony zdroWIa

ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa, Polska     

tel: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

Umowa z Pocztą

czcionka: maven pro Black - wysokość 8 pkt

czcionka: Maven Pro Regular - wysokość 8 pkt

Wzór naklejkI o WymIarach 40 X 15 mm

Wzór koperty dl o WymIarach 220 X 110 mm
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koperty (dl,c4,c5) oraz naklejkI
Wzór koperty C5 o wymiarach 229 x 162 mm

1 cm

3 cm

1 cm
2,5 cm

centrum SyStemóW 
Informacyjnych 

ochrony zdroWIa

ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa, Polska     

tel: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

Umowa z Pocztą

czcionka: maven pro Black - wysokość 8 pkt

czcionka: Maven Pro Regular - wysokość 8 pkt
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koperty (dl,c4,c5) oraz naklejkI
Wzór koperty C4 o wymiarach 324 x 229 mm

1 cm

3,7 cm

1 cm
2,5 cm

centrum SyStemóW 
Informacyjnych 

ochrony zdroWIa

ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa, Polska     

tel: +48 22 597-09-27
fax: +48 22 597-09-47

biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

Umowa z Pocztą

czcionka: maven pro Black - wysokość 10 pkt

czcionka: Maven Pro Regular - wysokość 10 pkt
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taBlIce Informacyjne I kIerunkoWe

                  

nazWa WydarzenIa. 
lorem IpSjum dolorIS 
lorem  IpSum

data - miejscowość

Wzór tablicy kierunkowej prawej o wymiarach 420 x 297 mm
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taBlIce Informacyjne I kIerunkoWe

                  

nazWa WydarzenIa. 
lorem IpSjum dolorIS 
lorem  IpSjum cSdea

data - miejscowość

Wzór tablicy kierunkowej lewej o wymiarach 420 x 297 mm
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materIały poS



37

StoISko WyStaWIennIcze
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Stojak
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namIot WyStaWIennIczy
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namIot WyStaWIennIczy
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materIały atl
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BIllBoard
Przykładowy projekt billboardu 3x4 m
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Baner
Przykładowy projekt banera 2x1 m
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roll up zeWnĘtrzny
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roll up
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roll up z akceSorIamI
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flaga
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Balon promocyjny
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Balon promocyjny
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gadżety reklamoWe
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kuBek
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kuBek
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długopIS
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koSzulka
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koSzulka
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koSzulka
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pendrIve
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Smycz



59

Balon



60

polar



61

pIłka plażoWa
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pIłka plażoWa



63

mySzka uSB



64

maSkotka
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ołóWek dreWnIany



66

paraSol



67

czyścIk



68

magneS z noteSem



69

noteS
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ładoWarka BezprzeWodoWa
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torBa BaWełnIana przód



72

torBa BaWełnIana tył
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podkładka pod mySz

WWW.EZDROWIE.GOV.PL

WWW.EZDROWIE.GOV.PL

WWW.EZDROWIE.GOV.PL
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koSzulka polo
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przypInka
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lIzak
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Breloczek odBlaSkoWy
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przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p1



79

torBa papIeroWa
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StoISko WyStaWIennIcze
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Balon promocyjny



82

długopIS



83

Balon



84

torBa BaWełnIana przód



85

torBa BaWełnIana tył



86

mySzka uSB
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przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p2
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Strona InternetoWa rpWdl
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Strona InternetoWa SIr
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przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p3
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roll up zeWnĘtrzny
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ulotka Składana

 

POPRAWA JAKOŚCI ZARZĄDZANIA 
W OCHRONIE ZDROWIA 
POPRZEZ POPULARYZACJĘ WIEDZY 
NA TEMAT TECHNOLOGII ICT

PROJEKT SYSTEMOWY

WIĘCEJ INFORMACJI
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
tel. +48 22 597-09-27, fax +48 22 597-09-47
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
WWW.CSIOZ.GOV.PL/POKL.PHP

ZAKRES 
TEMATYCZNY 
SZKOLEŃ:

• Diagnoza stanu infrastruktury ICT w kraju; 

• Dokumentacja medyczna prowadzona 
      w postaci elektronicznej;

• Przegląd dostępnych systemów 
      informatycznych wspomagających obsługę 
      i zarządzanie placówkami medycznymi; 

• Korzyści wynikające z zastosowań 
      nowoczesnych technologii informacyjnych 
      i komunikacyjnych w placówkach 
      medycznych. 

Grupą preferowaną w projekcie 
są osoby w wieku 45+, oraz osoby które 
w swoim miejscu pracy nie mają 
wdrożonych systemów informatycznych.

WZROST POZIOMU WIEDZY KADRY MEDYCZNEJ 
ORAZ ZARZĄDZAJĄCEJ NT. NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII ICT, A TAKŻE BUDOWANIE 
ŚWIADOMOŚCI DŁUGOFALOWYCH KORZYŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z ICH WDROŻENIA 
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

•    Wzrost świadomości osób przeszkolonych 
        nt. korzyści jakie daje wykorzystanie narzędzi ICT;

•  Zwiększenie motywacji osób przeszkolonych 
        do wdrożenia narzędzi ICT;

•    Wzrost świadomości osób przeszkolonych odnośnie 
        zwiększenia konkurencyjności placówki na rynku 
        w wyniku wdrożenia narzędzi ICT.

Projekt jest skierowany 
do aktywnych zawodowo 
pracowników podmiotów 
udzielających świadczeń 
opieki zdrowotnej, 
finansowanych ze środków 
publicznych tj. lekarze, 
lekarze dentyści, pielęgniarki, 
położne, kadra zarządzająca.

W ramach projektu 
planowana jest organizacja 
CYKLU 12 SZKOLEŃ 
STACJONARNYCH, które 
odbędą się w 12 miastach 
wojewódzkich tj. Białystok, 
Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Warszawa  
i Wrocław.

CELEM GŁÓWNYM 
PROJEKTU JEST

DO KOGO MÓWIMY: SZKOLENIA STACJONARNE 
OBEJMĄ 1440 OSÓB: 
•    480 przedstawicieli lekarzy, lekarzy dentystów; 

•   480 przedstawicieli pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych; 

•   480 przedstawicieli kadry zarządzającej ochrony zdrowia.              

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE RÓWNIEŻ 
WYTWORZONA ORAZ UDOSTĘPNIONA 
PLATFORMA E-LEARNINGOWA
UMOŻLIWIAJĄCA ODBYCIE 
KURSÓW INTERAKTYWNYCH 
Z ZAKRESU TECHNOLOGII 
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 
RÓWNIEŻ PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU. 
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kuBek reklamoWy
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Smycz reklamoWa
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torBa reklamoWa
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noteS reklamoWy
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przykłady materIałóW realIzoWanych W ramach  pojektu e- zdroWIe p4
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roll up
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kuBek termIczny
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Balon
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torBa papIeroWa
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pIłka plażoWa
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puzzle kIeSzonkoWe
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cIaStko amaretto



106


