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Lekár - Pacient
SRDCOM SPOLU
 

  Pre nás zamestnancov
navzájom, aj pre našu
komunikáciu s pacien-
tami, klientami, partner-
mi. Cieľom bolo vytvoriť
logo, ktoré poukáže na
serióznosť a dôstojnosť
Univerzitnej nemocnice
L. Pasteura v Košiciach
a jej spätosť s lokálnou
tradíciou.
  Je prepájacím prvkom,
ktorý zabezpečí komu-
nikáciu na rôznych
platformách v jednot-
nom štýle. Vďaka
jednoznačne určeným
pravidlám sa logo stane
pilierom našej bran-
dovej identity - značky
UNLP a komunikácie,
ktorú prináša súčasná
moderná doba.  
 

Rovnaký odkaz v sebe nesie aj naše nové logo.
Vďaka iniciálam L a P zhmotňuje historický
odkaz L. Pasteura a zároveň ponúka moderné
trendy v komunikácii.
 

Sledujte nás:

pre zamestnancov UNLP

L a P – L. Pasteur - história,
tradícia a súčasnosť
Univerzitnej nemocnice,
ktorá je denne našim druhým
domovom.

https://www.instagram.com/unlpke/
https://www.facebook.com/unlp.sk
https://unlp.sk/
https://www.linkedin.com/company/unlp-ke
https://www.youtube.com/c/UNLPKo%C5%A1ice1


L. Pasteur 
fonendoskop 
spojenie lekár - pacient 
srdce, symbol nekonečnej ochoty pomáhať
životná cesta odborníka, vedca, lekára,
H hospital
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Rezervy vidíme najmä v inter-
nom komunikačnom pros-
tredí, tzv. internej komu-
nikácii, preto chceme zmeniť
tieto formy komunikácie.
  Rýchle a presné posúvanie
informácií medzi jednotlivými
pracoviskami je nesmierne
dôležité, aby sme vedeli
pružne a aktuálne informovať
aj našich pacientov a ich
blízkych. Veríme, že nové
formy komunikácie budú aj
moderným začiatkom blížia-
cej sa storočnice Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura.

pre zamestnancov UNLP

Snáď nikdy v histórii nebola
naša nemocnica v takom
popredí záujmu verejnosti,
médií, sociálnych sietí,
diskusií, rôznych trendových
online a mediálnych plat-
foriem. Lekári, sestry, per-
sonál – pacienti, my všetci
sme v uplynulých dvoch ro-
koch v intenzívnom pracov-
nom dialógu. Sedem dní v
týždni dvadsaťštyri hodín
denne. V spojení so súčas-
nosťou, ktorá kladie dôraz na
nové formy prezentácie, je
jednoduchosť, aktuálnosť a
pružnosť našej komunikácie
mimoriadne dôležitá. Naši zdravotníci za uply-

nulých 24 mesiacov
vykonávajú prácu ďale-
ko za hranicou svojich
ľudských a pracovných
síl.
 K tomu chceme
smerovať aj všetky
moderné komunikačné
trendy, ktoré je v UNLP
nevyhnutné nastaviť,
predovšetkým na úrovni
internej komunikácie,
ktorá je štandardom v
moderných spoločno-
stiach. Pre vzájomný
vzťah lekár – pacient, a
tiež pre zvyšovanie
spokojnosti pacientov
so službami nemocnice,
ktoré sú už roky, žiaľ,
veľmi slabo hodnotené.

Sledujte nás:

PREDSTAVUJEME
iniciály L a P

Pracovníci Odboru komunikácie a marketingu sú tu pre Vás. 
Vaše pripomienky a návrhy si radi prečítame na komunikacne@unlp.sk 
 

https://www.instagram.com/unlpke/
https://www.facebook.com/unlp.sk
https://unlp.sk/
https://www.linkedin.com/company/unlp-ke
https://www.youtube.com/c/UNLPKo%C5%A1ice1
mailto:komunikacne@unlp.sk

