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Värvipalett
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PÕHIVÄRVID
Pantone 485 C
Pantone 485 U
C 0, M 100, Y 100, K 0
R 213, G 0, B 0
Web D52B1E

Pantone 294 C
Pantone 294 C
C 100, M 70, Y 0, K 20
R 0, G 52, B 120
Web 003478

LISAVÄRVID
Pantone Black C 50%
Pantone Black U 50%
C 0, M 0, Y 0, K 50
R 128, G 128, B 128

Pantone Black C 20%
Pantone Black U 20%
C 0, M 0, Y 0, K 20
R 217, G 217, B 217

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla värvipaleti moodustavad kaks põhivärvi
(sinine, punane) ja erinevad halltoonid. Lisavärvidena on ära näidatud
põhivärvidega kokkusobivad värvivalikud, mida kasutatakse peamiselt
joonistes või pealkirjades ning mis on pigem soovituslikud.
Värvid on ära näidatud Pantone Matching Systemi trükivärvikataloogi
alusel täisvärvi (spot) ja neljavärvitrüki (process CMYK) vääringutes ja
RGB väärtustes arvuti- ja telemonitoride tarbeks.

Pantone Black C 10%
Pantone Black U 10%
C 0, M 0, Y 0, K 8
R 240, G 240, B 240

Stiiliraamatus võivad värvid tehnoloogilistel põhjustel
erineda tegelikus kasutuses olevatest värvidest, mistõttu
tuleb värve kontrollida alati Pantone trükivärvikataloogi
abil. Arvesse tuleb võtta ka kaetud ja katmata paberile
trükkimisel ning neljavärvi - ja täisvärvitrükil tekkivaid
toonide erinevusi.

Kirjatüüp

Calibri

ABSDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla korporatiivne kirjatüüp on laialt levinud
süsteemifont Calibri. Calibri fondiperekonna erinevaid stiile kasutatakse
kohast ja tekstide rõhuasetusest lähtuvalt.
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et
quasi architecto beatae vitae dicta
Sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi
nesciunt. Neque porro quis

Calibri kasutusõigus tuleb kaasa operatsioonisüsteemi
litsentsiga (Windows või Mac OS X).

Pildikeel
1. Inimesed ja keskkond
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2. Detailplaanis looduspildid

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kommunikatsioonis kasutatavad pildid
jagunevad olemuslikult kahte ossa:
esimese osa moodustavad heledates toonides värvilised pildid inimestest
ja haigla keskkonnast, mida kasutatakse konkreetse eesmärgiga
materjalidel (müügimaterjal, reklaam jne). Pilt peab kuvama pigem
hetke-emotsiooni ning inimeste hoiak ei tohi olla liialt poseeritud.

3. Üldplaanis looduspildid

Teise osa moodustavad helges meeleolus looduspildid, mis
omakorda jagunevad kaheks osaks detail- ning üldplaani
kasutuse põhjal.
Detailplaanis motiive kasutatakse kommunikatsioonimaterjalides, kus pildid inimestest või haigla keskkonnast
on oma konteksti poolest sobimatud või sisu konkreetsuse
poolest liiga intensiisved ja jutustavad. Üldplaanis loodusepilte kasutatakse interjööri ilmestamiseks.

Logo

Logo
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Logo laiendiga

Psühhiaatriakliinik
Alternatiivse asetusega logo
(parempoolse joondusega)

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla logo on kirjutatud selleks spetsiaalselt
kujundatud kirjatüübi ja sümboliga. Sümboli ja logotüübi omavahelisi
proportsioone muuta ei tohi. Sümbolit ja logotüüpi võib kasutada nii
eraldiseisvalt kui ka koos kindlas määratletud seoses. Sümbol kujutab
endast osa punasest ristist, mis sümboliseerib haiglat kui ühte olulist
osa tervishoiusüsteemist.

Laiendiga logo puhul kirjutatakse logo alla SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla korporatiivse kirjatüübiga Calibri Bold
paremale joondatud laiend. Pikad kliinikute nimed, näiteks
Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik kirjutatakse kahes reas,
seejuures kirjasuurust ei muudeta.

Logo rahvusvahelised versioonid

ENG
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RUS

FIN

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla rahvusvahelised logod on
kirjutatud selleks spetsiaalselt kujundatud kirjatüübi ja
sümboliga. Sümboli ja logotüübi omavahelisi proportsioone muuta ei tohi. Sümbolit ja logotüüpi või kasutada
nii eraldiseisvalt kui ka koos kindlas määratletud seoses.

Logo kaitstud ala ja miinimumsuurus

Logo kaitstud ala
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Sümboli kaitstud ala

Sümboli
miinimumsuurus

50%

50%

3 mm
Logotüübi kaitstud ala

Logo miinimumsuurus

20 mm

Logo ümbritseb skeemil näidatud suurusega kaitstud ala, millesse ei
tohi eristuvuse tagamiseks paigutada tekste ega teisi kujunduselemente, mida ei ole sätestatud stiiliraamatus. Logo kaitstud ala on
määratud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla logo proportsioonide järgi.

Logotüübi miinimumsuurus

15 mm

Logo soovituslik miinimumlaius on 20 mm, mille puhul
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla logotüüp on minimaalse
suurusega. Materjali viidud logo puhul tuleks väikeste
suuruste puhul eristuvusest ja nähtavusest lähtudes iga
kord eraldi otsuseid teha.

Logo proportsioonid

10

Logo propotsioonid on suhtes 6:2

6

2

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla logo proportsioonid on ﬁkseeritud
suhtes 6:2. Logo ebaproportsionaalne suurendamine, vähendamine,
deformeerimine ja ümberpaigutamine on keelatud. Logo peab alati
säilitama oma proportsionaalse kuju.

Logo ja sümbolit eraldi kasutades vaata logo kasutusreegleid lk 12.

Logo värviversioonid
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Peamine värvikasutus

Logo negatiivis

Logo kasutus heledal pildipinnal

Mustvalge logo

Mustvalge logo negatiivis

Logo kasutus tumedal pildipinnal

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla logo eelistatud värvikasutus on
kahevärviline logo valgel taustapinnal. Negatiivis logo on alati valge.

Eelistatud on alati põhivärvides logo. Mustvalge logo on
kasutamiseks juhul, kui värvilist versiooni ei ole võimalik
tehniliselt kasutada või see pole loetavuse huvides
otstarbekas.

Logo kasutusreeglid
1. Peamine logokasutus
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2. Alternatiivne logokasutus

3. Alternatiivne logokasutus

2.1. Logo kasutamine allservas

* Sümboli eraldi kasutus

(1)

(2)

2.2. Logo alternatiivne kasutusversioon
(parempoolse joondusega)

(3)
* Logotüübi eraldi kasutus

1. Logo kaugus servast on minimaalselt pool sümboli
laiusest. Logo eelistatud asetus on kujundusmaterjali
vasakul ülaservas. Väikese logo puhul tuleb nähtavusest
lähtudes iga kord eraldi otsuseid teha.

2.1. Logo on erandjuhtudel
lubatud kasutada kujundusmaterjali allservas juhul, kui
see on konkreetse kujunduse
puhul otstarbekas ja
põhjendatud.
2.2 Logo on erandjuhtudel
lubatud kasutada parempoolse
joondusega, mille puhul asetseb
sümbol logost paremal. Eelistatud
on alati peamise asetusega logo.

3. Logo ja sümbolit on
vabama iseloomuga materjalidel lubatud kasutada
eraldiseisvate elementidena.
Kooskasutuse puhul peab
logo ja sümboli kaugus
servadest olema võrdne
(kaugus servast minimaalselt
pool sümboli laiusest) ning
mõlemad elemendid peavad
olema vasakusse serva
joondatud. Lubatud on
kasutada ka ainult logotüüpi
või ainult sümbolit.

Sümboli või logotüübi
eraldi kasutamise
puhul peab järgima
logokasutus- ja
kaitstud ala reegleid.
Logotüüpi on
lubatud kasutada
nii vasakpoolse (1),
parempoolse (2)
kui ka tsentraalse
asetusega (3)
kujunduspinna
suhtes.

Logo keelatud kasutus

13
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Keelatud on logole või selle osadele lisada detaile, kontuurjooni,
varje või mis tahes muid efekte, mida pole määratud stiiliraamatus.
Keelatud on logo detailide ebaproportsionaalne suurendamine,
vähendamine, deformeerimine ja ümberpaigutamine. Keelatud on
logotüübi asendamine muu kirjatüübiga osaliselt või täielikult.

Keelatud on logotüübis või selle detailides kasutada värve,
faktuurpindu või fotosid, mida ei ole määratud stiiliraamatus.
Keelatud on logotüübi kasutamine kujunduses koos mis tahes
lisakujundi või -pinnaga, mida ei ole määratud stiiliraamatus.

Kujunduskontseptsioon
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Sisutekstid logotüübi suhtes joondatud

Servadesse peab jääma võrdselt ruumi
Dr Eeva-Maria Roolaht
Osakonna juhataja

Telefon +372 600 7300
Mobiil +372 5344 0000
Faks +372 600 7301
eesnimi.perenimi@regionaalhaigla.ee

Lorem ipsum dolor sit amet,

Sed
utpere
spiciatisi
omnis

Ole
nõudlik
oma
töökoha
valikul.

Consectetuer adi iscing
elit. Nullam dictum
magna non diam.
Suspendisse ac pede.
Nullam sed sem in

Vali tipptasemel
kolleegid, hea
juhendamine ja enim
võimalusi praktikaks.

www.regionaalhaigla.ee

www.regionaalhaigla.ee

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kujundustes kasutatakse logoga
kokkusobivaid värvi- ja pildipindasid. Lisapindade kasutamisel
peab järgima logokasutamise reegleid ning järgima SA PõhjaEesti Regionaalhaigla pildikeele loogikat.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419
www.regionaalhaigla.ee

consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non diam. Suspendisse ac pede. Nullam
sed sem in augue pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin
non odio. Donec ullamcorper luctus velit. Vestibulum bibendum purus id elit. Integer
rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem, mollis sed, feugiat id, luctus vitae, erat. Donec
iaculis. Phasellus malesuada. Vivamus congue nunc commodo nibh. Donec feugiat ultrices
neque. In varius justo at mauris. Sed libero ante, euismod sit amet, ullamcorper non,
placerat non, felis.
Ut consectetuer vestibulum velit. Vestibulum auctor blandit lacus. Pellentesque cursus,
dui a varius tristique, ipsum enim accumsan nisl, eget ornare tortor erat in ipsum.
Aliquam erat volutpat. Quisque condimentum. Cras consequat lacus nec lorem. Cras
metus ligula, condimentum ut, interdum ac, ullamcorper ac, leo. Ut id neque nec lorem
semper molestie. Proin vehicula. Vestibulum cursus metu sit amet urna. Donec
condimentum arcu quis justo. Pellentesque dignis.

www.regionaalhaigla.ee

Lorem. Cras metus ligula, condimentum ut, interdum ac, ullamcorper ac, leo. Ut id neque
nec lorem semper molestie. Proin vehicula. Vestibulum cursus metu sit amet urna. Donec
condimentum arcu quis justo. Pellentesque dignis. neque nec lorem semper molestie.
Proin vehicula. Vestibulum cursus metu sit amet urna. Donec condimentum arcu quis
justo. Pellentesque dignis.
Nimi Perekonnanimi,
Ametinimetus

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419

www.regionaalhaigla.ee

Telefon +372 600 7300
Faks +372 600 7301
info@regionaalhaigla.ee
www.regionaalhaigla.ee

Reg nr 12345678910
Swedbank EE1010221017874309
SEB EE1110221017874000

www.regionaalhaigla.ee

Kujunduspind on alati ümbertringi ühtlase valge äärega
ning sisutekstid on logotüübiga joondu.

Kujundusmaterjalid

Visiitkaart
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1. Tühi tagakülg

Esikülg

Dr Eeva-Maria Niine-Roolaht
Näide pika
nimega

www.regionaalhaigla.ee

Emakakaelavähi sõeluuringute osakonna juhataja
Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Naistehaiguste keskus
Telefon +372 600 7300
Mobiil +372 5344 0000
Faks +372 600 7301
eesnimi.perenimi@regionaalhaigla.ee

4. Pildiga tagakülg (valikuline)

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419
www.regionaalhaigla.ee

4 mm
4 mm

2. Värviline tagakülg

Dr Eeva-Maria Roolaht
Näide lühema
nimega

www.regionaalhaigla.ee

Osakonna juhataja

Telefon +372 600 7300
Mobiil +372 5344 0000
Faks +372 600 7301
eesnimi.perenimi@regionaalhaigla.ee

www.regionaalhaigla.ee

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419
www.regionaalhaigla.ee

3. Tagakülg inglise keeles (valikuline)

Dr Eeva-Maria Roolaht
Manager

Phone +372 600 7300
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Mobile +372 5344 0000
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419
Fax +372 600 7301
www.regionaalhaigla.ee
ﬁrstname.lastname@regionaalhaigla.ee

www.regionaalhaigla.ee

A4 kirjaplank
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7 mm

7 mm

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non diam. Suspendisse ac pede. Nullam
sed sem in augue pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin
non odio. Donec ullamcorper luctus velit. Vestibulum bibendum purus id elit. Integer
rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem, mollis sed, feugiat id, luctus vitae, erat. Donec
iaculis. Phasellus malesuada. Vivamus congue nunc commodo nibh. Donec feugiat ultrices
neque. In varius justo at mauris. Sed libero ante, euismod sit amet, ullamcorper non,
placerat non, felis.
Ut consectetuer vestibulum velit. Vestibulum auctor blandit lacus. Pellentesque cursus,
dui a varius tristique, ipsum enim accumsan nisl, eget ornare tortor erat in ipsum.
Aliquam erat volutpat. Quisque condimentum. Cras consequat lacus nec lorem. Cras
metus ligula, condimentum ut, interdum ac, ullamcorper ac, leo. Ut id neque nec lorem
semper molestie. Proin vehicula. Vestibulum cursus metu sit amet urna. Donec
condimentum arcu quis justo. Pellentesque dignis.
Lorem. Cras metus ligula, condimentum ut, interdum ac, ullamcorper ac, leo. Ut id neque
nec lorem semper molestie. Proin vehicula. Vestibulum cursus metu sit amet urna. Donec
condimentum arcu quis justo. Pellentesque dignis. neque nec lorem semper molestie.
Proin vehicula. Vestibulum cursus metu sit amet urna. Donec condimentum arcu quis
justo. Pellentesque dignis.
Nimi Perekonnanimi,
Ametinimetus

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419

22 mm

Telefon +372 600 7300
info@regionaalhaigla.ee
www.regionaalhaigla.ee

Reg nr 12345678910
Swedbank EE1010221017874309
SEB EE1110221017874000

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419

Telefon +372 600 7300
info@regionaalhaigla.ee
www.regionaalhaigla.ee

Reg nr 12345678910
Swedbank EE1010221017874309
SEB EE1110221017874000

Märkmepaberid
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90 mm

148 mm
www.regionaalhaigla.ee

90 mm

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419

105 mm

Telefon +372 600 7300
info@regionaalhaigla.ee
www.regionaalhaigla.ee

Majasisesed materjalid (saatekirja näitel)

Sisutekstide puhul
kasutatakse
kirjatüüpi Calibri.
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SAATEKIRI LABORILE
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Laboratoorium
J. Sütiste tee 19, Tallinn 13419
Mikrobioloogia
Tel. 617 1078, 617 2916

Saatja asutus:
Osakond:
Arst/kood:
Telefon:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mustvalge
logotüüp üleval
paremal nurgas.

Patsient
Nimi:
______________________________
Isikukood:
______________________________
Hgl. Nr:
______________________________
Proovi võtmise kp:
______________________________
Kellaaeg:
______________________________
Proovi võtja:
______________________________
Diagnoos:
______________________________
Eelnenud antimikroobne ravi:
___________________
_________________________________________________

Mikrobioloogiline uuring (NB! Saatekirja mitte keerata ümber proovianuma)

S029/3

(Majasisestel
materjalidel
kasutatakse
logotüüpi ilma
sümbolita).

Flaierid

Nulla dictum
magna non diam.
Suspendisse ac
cebe.
non odio. Donec ullamcorper luctus
velit. Vestibulum bibendum purus id
elit. Integer rutrum nunc ut nibh. Duis
purus sem, mollis sed, feugiat id,
luctus vitae, erat. Donec iaculis.

2016
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SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sütiste tee 19, 13419 Tallinn
Telefon +372 600 7300
Faks +372 600 7301
info@regionaalhaigla.ee
www.regionaalhaigla.ee

Nulla?
Donec ullamcorper
luctus velit. Vestibulum
bibendum purus id elit.
Integer rutrum nunc ut
nibh. Duis purus sem
mollis sed, feugiat id
luctus vitae, erat.
Donec iaculis.

Dokumendikaaned

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Sütiste tee 19, 13419 Tallinn
Telefon +372 600 7300
info@regionaalhaigla.ee
www.regionaalhaigla.ee
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Roll-up-reklaam

Sede
utpere
spiciatisi
omnis
nullam
Consectetuer adi iscing
elit. Nullam dictum
magna non diam.
Suspendisse ac pede.
Nullam sed sem in

www.regionaalhaigla.ee

Sede
utpere
spiciatisi
omnis
Consectetuer adi iscing
elit. Nullam dictum
magna non diam.
Suspendisse ac pede.
Nullam sed sem in

www.regionaalhaigla.ee

Ole
nõudlik
oma
töökoha
valikul.
Vali tipptasemel
kolleegid, hea
juhedamine ja enim
võimalusi praktikaks.

www.regionaalhaigla.ee

Kutse
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Kutse kaantega

Kutse

www.regionaalhaigla.ee

Lp Nimi Perekonnanimi

Lp Nimi Perekonnanimi

consectetuer adipiscing elit. Nulla
dictum magna non diam. Suspen disse
ac pede. Nullam sed sem in augue
pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo
in tellus bibendum iaculis. Proin non
odio. Donec ullamcorper luctus velit.

consectetuer adipiscing elit.
Nulla dictum magna non diam.
Suspen disse ac pede. Nullam
sed sem in augue pulvinar
feugiat. Curabitur sit amet leo in
tellus bibendum iaculis. Proin
non odio. Donec ullamcorper
luctus velit.

Vestibulum bibendum purus id elit.
Integer rutrum nunc ut nibh. Duis purus
sem, mollis sed, feugiat id, luctus vitae,
erat. Donec iaculis.
Nimi Perekonnanimi,
Ametinimetus

Vestibulum bibendum purus id
elit. Integer rutrum nunc ut nibh.
Duis purus sem, mollis sed,
feugiat id, luctus vitae, erat.
Donec iaculis.
Nimi Perekonnanimi,
Ametinimetus

Töökuulutus
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Mustvalge

Värviline

Fotoga

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum
magna non diam. Suspendisse ac pede. Nullam
sed sem in augue pulvinar feugiat. Curabitur sit
amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin non
odio. Donec ullamcorper luctus velit.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum
magna non diam. Suspendisse ac pede. Nullam
sed sem in augue pulvinar feugiat. Curabitur sit
amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin non
odio. Donec ullamcorper luctus velit.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum
magna non diam. Suspendisse ac pede. Nullam
sed sem in augue pulvinar feugiat. Curabitur sit
amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin non
odio. Donec ullamcorper luctus velit.

Vajatakse õdesid

Vajatakse õdesid

Vajatakse õdesid

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna
non diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in
augue pulvinar feugiat.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna
non diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in
augue pulvinar feugiat.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna
non diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in
augue pulvinar feugiat.

Värviline

Nõudmised kandidaadile:

Nõudmised kandidaadile:
Mustvalge

Nõudmised kandidaadile:

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem,
- mollis sed, feugiat id, luctus vitae,
- donec iaculis.

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem,
- mollis sed, feugiat id, luctus vitae,
- donec iaculis.

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem,
- mollis sed, feugiat id, luctus vitae,
- donec iaculis.

Omalt poolt pakume:

Omalt poolt pakume:

Omalt poolt pakume:

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non diam.
Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue pulvinar feugiat.
Curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin non odio.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non diam.
Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue pulvinar feugiat.
Curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin non odio.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non diam.
Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue pulvinar feugiat.
Curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis. Proin non odio.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non
diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue
pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo in tellus
bibendum iaculis. Proin non odio.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non
diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue
pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo in tellus
bibendum iaculis. Proin non odio.

Vajatakse hooldajaid

Vajatakse hooldajaid

Nõudmised kandidaadile:

Nõudmised kandidaadile:

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem,
- mollis sed, feugiat id, luctus vitae,
- donec iaculis.

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- rutrum nunc ut nibh. Duis purus sem,
- mollis sed, feugiat id, luctus vitae,
- donec iaculis.

Omalt poolt pakume:

Omalt poolt pakume:

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- luctus velit. Vestibu

- curabitur sit amet leo in tellus bibendum iaculis.
- poroin non odio. Donec ullamcorper
- luctus velit. Vestibulum bibendum
- purus id elit. Integer
- luctus velit. Vestibu

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non
diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue
pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo in tellus
bibendum iaculis. Proin non odio.

Consectetuer adipiscing elit. Nulla dictum magna non
diam. Suspendisse ac pede. Nullam sed sem in augue
pulvinar feugiat. Curabitur sit amet leo in tellus
bibendum iaculis. Proin non odio.

Väike töökuulutus

Voldik
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Puusaliigese
endoproteesimise järgne
taastumine
Ut consectetuer vestibulum
velit. Vestibulum auctor blandit
lacus. Pellentesque cursus, dui a
varius tristique, ipsum enim
accumsan nisl, eget ornare
tortor erat in ipsum. Aliquam
erat volutpat.

Kiire
paranemise
programm
Ut consectetuer vesti

Ut consectetuer vestibulum
velit. Vestibulum auctor blandit
lacus. Pellentesque cursus, dui a
varius tristique, ipsum enim a

Järelravi
kliinik

Reklaambänner
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Curabitu
set amet
et leo in
tellus
Ut consectetuer ve
stibulum velit.
Vestib ulum auctor
blandit lacus. Pellen
Vestibulum cursus metu sit amet urna.
Donec condimentum arcu quis justo.
Pellentesque dignis.

Curabituset
ametet leo in
tellus es.

Tänukiri
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AUSTATUD

GRAND MAN 2015

Maria-Elisabeth Maasikas

Dr Marcus Stefanov

Täname Teid tänuväärse ja tulemusliku töö eest
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning õnnitleme
Teid 50. sünnipäeva puhul.

Täname Teid aastatepikkuse viljaka töö eest
Regionaalhaiglas! Teie nõudlikkus, kohusetundlikkus
ja ennastsalgavus on eeskujuks kogu arstkonnale ning
toonud palju rõõmu patsientidele.

Nimi Perekonnanimi
Ametinimi

Nimi Perekonnanimi
Ametinimi

Powerpointi esitluspõhjad 16:9
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Improve Care and Reduce Costs: The Top Five List for Oncology JCO-2012
to improve care and reduce costs: The top ﬁve list for oncology. J Clin Oncol 30:1715–1724

Do not perform PET, CT, and radionuclide bone scans in the staging of early prostate cancer at low risk for metastasis
Do not perform PET, CT, and radionuclide bone scans in the staging of early breast cancer at low risk for
metastasis.

less
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Ühe aasta suhteline elulemus, %

80

Esitluse pealkiri consectetuer
adipiscing elit. Nulla dictum
magna non diam.
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Head tervist kolleegid.
Olge hoitud!
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Nimi Perekonnanimi
01.01.2016

Kõik paikmed v.a muu nahk

Kõik paikmed v.a muu nahk ja eesnääre

Kaire Innos. Onkoloogia Foorum 2015

5

8

6

9

Mis on väärtus onkoloogias?
Suure töömahuga haiglates on

Porter ME. What is value in health care?
N Engl J Med 2010; 363: 2477–2481

(vähemalt 2-3 kirurgi) – standardiseeritud
metoodika haigete käsitlemisel
toetama keerukamate haigusjuhtude
tsentraliseerimist piirkondlikesse
haiglatesse

ESMO: iga uue ravistrateegia või ravi väärtus määratleb kui
tema kliinilist kasu kõrvutada maksumusega.

koolitamisel tuleb enam kasutada
õppesimulaatoreid

3

Powerpointi esitluspõhjad 4:3
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Slaidi pealkiri lorem ipsum cede
amet integerrutrum este asit

Lorem ipsum
dolor sed amet

Lorem ipsum dolore sed amet, consectetuere adipiscing elit. Null

Suure töömahuga haiglates on

indespe. Cura bitur set amet leo in tellus bibendum iaculis. Proini
no placerat udmon, spfaelis simollis sed upitsede. Nullam sed sut
ni duisi espendisse

ajakohane (vähemalt 2-3 kirurgi) –
standardiseeritud metoodika haigete
käsitlemisel

Purus sem, simollis sed, feugiat esi es luctus teavite er. Donec
ipsaculis. Phasellus malesuada bibendu acendis upits leo in tellus
bibendum iaculis. Proini no placerat udmon, spfaelis simollis sed
set amet leo in tellus bibendum iaculis. Proini no placerat udmon,
spfaelis simollis sed u

toetama keerukamate haigusjuhtude
tsentraliseerimist piirkondlikesse
haiglatesse
koolitamisel tuleb enam kasutada
õppesimulaatoreid

3

5

4

6

Slaidi pealkiri lorem ipsum sedame
Lorem ipsum dolore sed amet, consectetuere adipiscing elit. Null
indespe. Cura bitur set amet leo in tellus bibendum iaculis.
Phasellus malesuada bibendu is upits leo in

Esitluse pealkiri conse
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Nimi Perekonnanimi
01.01.2016
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Rinnasilt
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Näide

Pika nimega näide

Turundus- ja kommunikatsioon

MARCUS AURELIUS
STEFANOV

Turundus- ja kommunikatsioon

MARCUS STEFANOV
Teenistuse juhataja

Pikk ametinimi lorem
ipsum dolor sed

Värvikasutus osakondade kaupa

Pantone 485 C
Pantone 485 U
C 0, M 100, Y 100, K 0
R 213, G 0, B 0
Web D52B1E

ARSTID

Pantone 1235 C
Pantone 1235 U
C 0, M 36, Y 98, K 0
R 255, G 182, B 18
Web FFB612

ÕED

Pantone 361 C
Pantone 361 U
C 80, M 0, Y 98, K 0
R 51, G 178, B 51
Web 34B233

HOOLDAJAD

Pantone 2995 C
Pantone 2995 U
C 81, M 1, Y 0, K 0
R 0, G 169, B 224
Web D52B1E

TEENISTUSED

Turundus- ja kommunikatsioon

Turundus- ja kommunikatsioon

Turundus- ja kommunikatsioon

Turundus- ja kommunikatsioon

MARCUS STEFANOV

MARCUS STEFANOV

MARCUS STEFANOV

MARCUS STEFANOV

Teenistuse juhataja

Teenistuse juhataja

Teenistuse juhataja

Teenistuse juhataja

Koduleht
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Koduleht – mobiilivaade
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E-kirja jalus
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Ajakirja esikaas
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AJAKIRI / 2016 nr 1

NB! Eelistatud on raamiga versioon
kuid ajakirja keeruliste trükitehniliste
tõttu on lubatud see erandjuhtumina
ilma raamita trükkida.

Merike Luman
uues rollis
Südamesiirdamineedukas koostöö soomega

AJAKIRI / 2016 nr 1

Aasta arst Peep Talving,
eeskuju ja ennustaja

Merike Luman
uues rollis
Südamesiirdamineedukas koostöö soomega

Ants Kass

Aasta arst Peep Talving,
eeskuju ja ennustaja

Ants Kass
Grand man 2015

Grand man 2015

Kaks tundi EMO õe
töövarjuna
Salakaval sõltuvus inimese elu ja aju
kaaperdaja

Kaks tundi EMO õe
töövarjuna
Salakaval sõltuvus inimese elu ja aju
kaaperdaja

koostöö

doonorlus

sõeluuringud

terviseküsimus

koostöö

doonorlus

sõeluuringud

terviseküsimus

Lipp
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Reanimobiil

Reanimobiil

* Kujundamisel järgitakse operatiivsõidukite märgistuse reegleid
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Kaubik
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Meened
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