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A stay in a hospital is an extremely traumatic 
experience for both a child and its caregivers.  
Our mission is to create a positive and supportive 
environment in pediatric facilities.  We do this by 
providing clear and readable communication and 
colorful and friendly decorative images that is 
meaningful to the youngest patients.

Experience:  
about 50 projects of varying complexity implemented 
for medical institutions. 

تعتبر اإلقامة في المستشفى تجربة مؤلمة للغاية لكل من الطفل 
والقائمين على رعايته. مهمتنا هي خلق بيئة إيجابية وداعمة في 
مرافق طب األطفال. نقوم بذلك من خالل توفير اتصال واضح 

ومقروء وصور زخرفية ملونة وودية ذات مغزى ألصغر 
المرضى.

خبرة:
تم تنفيذ حوالي 50 مشروًعا متفاوتة التعقيد لمؤسسات طبية

T H E  M I S S I O N
of Medical Design Studio

مهمة
استوديو التصميم الطبي
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Medical Design Studio is an innovative project 
established to support patient treatment processes 
in various medical facilities, in particular hospitals 
and children’s wards.

About us 
We design visual identification, communication 
and decorative elements in medical facilities, using 
our expertise in interior design and its impact on 
patients’ health. 
Medical Design Studio team includes designers, 
graphic designers, illustrators, as well as project 
managers. We cooperate with renowned interior 
design studios. We also consult specialists: 
psychologists and educators. This is what we call a 
holistic approach to designing.
Our portfolio consists of nearly 50 medical projects. 
We have received prestigious awards in Poland and 
abroad for the delivered projects. 
We have experience in visual identification and 
wayfinding projects for hotels, shopping centers 
and modern offce buildings. We have successfully  
transferred this knowledge to the medical services 
market by creating a completely new quality of 
design in healthcare facilities. 

تحديد الطريق والديكور في المنشآت الطبية 

WA Y F I N D I N G 
A N D  D E C O R A T I O N 
I N  M E D I C A L  FA C I L I T I E S

يعد استوديو التصميم الطبي مشروًعا مبتكًرا تم إنشاؤه لدعم عمليات 
عالج المرضى في مختلف المرافق الطبية ، وال سيما المستشفيات 

وأجنحة األطفال.

نبذة عنا
نصمم التعريف البصري والتواصل والعناصر الزخرفية في 

المرافق الطبية ، باستخدام خبرتنا في التصميم الداخلي وتأثيره على 
صحة المرضى.

يضم فريق استوديو التصميم الطبي المصممين ومصممي الجرافيك 
والرسامين ومديري المشاريع. نتعاون مع استوديوهات التصميم 

الداخلي الشهيرة. كما نستشير المتخصصين: علماء النفس والمربين. 
هذا ما نسميه النهج الشامل للتصميم.

تتكون محفظتنا من ما يقرب من 50 مشروًعا طبيًا. لقد حصلنا على 
جوائز مرموقة في بولندا وخارجها للمشاريع التي تم تسليمها.

لدينا خبرة في التعرف البصري ومشاريع تحديد الطريق للفنادق 
ومراكز التسوق ومباني المكاتب الحديثة. لقد نجحنا في نقل هذه 
المعرفة إلى سوق الخدمات الطبية من خالل إنشاء جودة تصميم 

جديدة تماًما في مرافق الرعاية الصحية.

Wayfinding, or how to find a way 
Wayfinding is a spatial navigation system that 
allows you to effciently f ollow t he r ight p ath,  
straight to the intended destination.

Decor 
The recovery process takes time. A hospital stay 
is a stressful experience for patients, especially the 
youngest patients. By creating a friendly space, 
we help them feel good. Our approach is based on 
research which confirms that attitudes, motivation 
and relations with environment affect health.

Benefits 
Evidence-based design: research proves there is a 
relation between hospital interior design and the 
patients’ well-being parameters.

Patient- and personnel-friendly interiors and 
carefully thought of communication solutions will 
significantly improve the operating effciency i n  
each healthcare facility.  

The main advantages are:
• reduction of the patients’ stress and 

discomfort
• improved well-being and interpersonal 

relationships
• easier ice-breaking with patients
• faster recovery
• effective and effcient use of personnel working  

time 
• better safety in the facility with a more 

reliable user traffc organisation
• professional image of the facility 
• reduced patient migration between 

institutions.

 Wayfinding ، أو كيفية إيجاد طريق
 Wayfinding هو نظام مالحة مكاني يسمح لك باتباع المسار 

الصحيح بكفاءة ، مباشرة إلى الوجهة المقصودة.

الديكور
تستغرق عملية االسترداد وقتًا. تعتبر اإلقامة في المستشفى تجربة 

مرهقة للمرضى ، وخاصة المرضى األصغر سنًا. من خالل إنشاء 
مساحة ودية ، نساعدهم على الشعور بالرضا. يعتمد نهجنا على 
البحث الذي يؤكد أن المواقف والدوافع والعالقات مع البيئة تؤثر 

على الصحة.

المزايا
التصميم القائم على األدلة: يثبت البحث وجود عالقة بين التصميم 

الداخلي للمستشفى ومعايير رفاهية المرضى.

ستؤدي التصميمات الداخلية المالئمة للمرضى والموظفين وحلول 
االتصال المدروسة بعناية إلى تحسين كفاءة التشغيل في كل مرفق 

رعاية صحية بشكل كبير. المزايا الرئيسية هي:
• الحد من إجهاد المرضى وعدم ارتياحهم

• تحسين الرفاه والعالقات الشخصية
• كسر الجليد بشكل أسهل مع المرضى

• تعافي أسرع
• االستخدام الفعال والكفء لوقت عمل الموظفين

• سالمة أفضل في المنشأة مع منظمة مرور مستخدم أكثر موثوقية
• الصورة المهنية للمنشأة

• تقليل انتقال المرضى بين المؤسسات.
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International Academy 
for Design & Health 
1st place in the INNOVATIVE PROJECT category 
„for innovative solutions that shape the future and 
have a positive impact on health care in general”
„Metro on Foot” project created for the Children’s 
Memorial Health Institute in Warsaw

Healthcare & Pharmaceutical 
Awards 
• Best Medical Based Interior Design Studio 

Award for Excellence in Creative Spaces for 
Children 2020 

• Healthcare Interior Designers of the Year — 
Poland Healthcare & Pharmaceutical Awards 
2021

 „I — Innowacyjni dla Wielkopolski” 
(Innovations for Wielkopolska) 2019 edition 
organised by the Wielkopolska Region „Metro on 
Foot”, created for the Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw, and the arrangements of the 
CT laboratory made for Canon Medical Systems 

AWAالجوائز R D S

األكاديمية الدولية للتصميم والصحة
 المركز األول في فئة المشاريع المبتكرة »للحلول المبتكرة التي 

تشكل المستقبل ولها تأثير إيجابي على الرعاية الصحية بشكل عام«
تم إنشاء مشروع »مترو على األقدام« لمعهد صحة األطفال 

التذكاري في وارسو
شاهد المشروع الحائز على جائزة

“The International Academy for Design and 
Health has nominated Medical Design Studio as a 
winner for the International Academy Award as 
the only recipient of this award in Poland.

Medical Design Studio bridges continents and 
cultures by advancing the art of medical planning 
and transforming communities to support public 
health. They design decorations and wayfinding 
systems for healthcare facilities thoroughly, with 
much of the effort focusing on hospital design 
in general spaces and environments for the sick 
children that supports their healing process.”

Professor Alan Dilani
PhD Architect/Public Health

Rالتوصيات E C O M M E N D A T I O N S

رشحت األكاديمية الدولية للتصميم والصحة استوديو التصميم 
الطبي كفائز بجائزة األكاديمية الدولية باعتباره المستفيد الوحيد 

من هذه الجائزة في بولندا.

يربط استوديو التصميم الطبي القارات والثقافات من خالل 
تطوير فن التخطيط الطبي وتحويل المجتمعات لدعم الصحة 

العامة. إنهم يصممون الزخارف وأنظمة تحديد الطريق لمرافق 
الرعاية الصحية تماًما ، مع تركيز الكثير من الجهد على تصميم 

المستشفى في األماكن العامة والبيئات لألطفال المرضى التي 
تدعم عملية الشفاء ».

األستاذ »آالن ديالني« ، دكتوراه مهندس معماري / الصحة 
العامة

جوائز الرعاية الصحية واألدوية 
• جائزة أفضل استوديو للتصميم الداخلي الطبي للتميز في 

المساحات اإلبداعية لألطفال 2020 الصحة العالمية والدوائية
• أفضل مصممي الرعاية الصحية الداخليين للعام - جوائز الرعاية 
الصحية والصيدالنية في بولندا لعام 2021 للصحة العالمية واألدوية

-i« حاز استوديو التصميم الطبي على جائزة
 i-Wielkopolska حاز استوديو التصميم الطبي على جائزة 

Innowacyjni dla Wielkopolska  ابتكارات في  في 

فئة  التي نظمتها منطقة »التصميمات الداخلية للمستقبل« لمشاريع 

مستشفيات األطفال.



المساحات الصديقة للطفل

C H I L D -
F R I E N D L Y

S P A C E S
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Howgh! 
Whoever never dreamt of going to the Wild West for 
a while? With our help, the computed tomography 
laboratory in Olsztyn turned into a colourful scenery 
right from a western movie. The smiling cowboys 
and their Indian villager friends attract attention of 
young patients and distract them from thinking about 
the examination. The tipi-shaped tomograph itself 
deserves attention.

مستشفى األطفال التخصصي
في أولشتين 

Children’s Specialist 
Hospital in Olsztyn

كيف!
من لم يحلم أبًدا بالذهاب إلى الغرب المتوحش لفترة من

الوقت؟ بمساعدتنا ، تحول مختبر التصوير المقطعي في
أولشتين إلى مشهد ملون من فيلم غربي. يجذب رعاة

البقر المبتسمون وأصدقائهم القرويين الهنود انتباه
المرضى الصغار ويصرفونهم عن التفكير في الفحص.

يستحق التصوير المقطعي على شكل تيبي االنتباه.

Wild West
 الغرب المتوحش
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Welcome to the amusement park! It is full of attractions: 
merry-go-rounds, slides, inflatable castles. Smiling 
animals are walking around. Come on and join the 
fun. And be sure to visit the rabbit — our booth with 
delicious ice cream.

مستشفى جامعة ماريا 
كونوبنيكا الطبية رقم 4 

في لودز

Maria Konopnicka
Medical University
Hospital No. 4 
in Łódź

مرحبًا بكم في مدينة المالهي! إنه مليء بالعديد من عوامل الجذب: 
جوالت المرح ، والزالقات ، والقالع القابلة للنفخ. الحيوانات المبتسمة 
تتجول. تعال وانضم إلى المرح. واحرص على زيارة األرنب - كشكنا 

مع اآليس كريم اللذيذ.

Amusement 
Park

 حديقة المالهي
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In this Warsaw-based computed tomography 
laboratory, the young patients travel in time and 
move to the land of dinosaurs. Colourful and cheerful 
figures of prehistoric creatures happily play in the 
mud, chase after butterflies and have a picnic. In their 
company no medical procedure poses a threat!

معهد األم والطفل في 
وارسو

The Institute 
of Mother and Child 
in Warsaw

في مختبر التصوير المقطعي المحوسب في وارسو ،
يسافر المرضى الصغار في الوقت المناسب وينتقلون

إلى أرض الديناصورات. تلعب األشكال الملونة
والمبهجة لمخلوقات ما قبل التاريخ بسعادة في الوحل ،

وتطارد الفراشات وتنزه. في شركتهم ال يشكل أي
إجراء طبي أي تهديد!

Land 
of Dinosaurs

 أرض
الديناصورات
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In this extraordinary lab, everyone feels like 
Peter Pan and soar high into the clouds. 
The walls are decorated with cartoon-like 
images of aircraft, balloons or zeppelins. The 
tomograph by means of magical, graphical 
tricks has changed into a cheerful flying 
vehicle. Ready for the take off?

Ostrów » مركز رعاية صحية 
Wielkopolski« عام مستقل في

Independent Public
Health Care Centre
in Ostrów Wielkopolski في هذا المختبر االستثنائي ، يشعر الجميع وكأنهم بيتر

بان ويحلقون عالياً في السحب. تم تزيين الجدران
بصور تشبه الرسوم المتحركة للطائرات أو البالونات أو

المنطاد. لقد تحول التصوير المقطعي بواسطة الحيل
الرسومية السحرية إلى مركبة طائرة مبهجة. جاهز

لإلقالع؟

Land 
in the Sky
الهبوط في السماء
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Can you surf on your board in hospital just like on 
a Hawaiian beach? Yes, you can — in Szczecin. This 
extremely cheerful and energetic interior presents 
summer activities loved by kids — swimming in the 
sea, playing in the sand under palm trees and eating 
ice cream. Beach, sunshine and lots of joy!

مركز الرعاية الصحية العامة 
التخصصي المستقل

»Zdroje« في »Szczecin«

Independent Specialist 
Public Health Care Centre 
„Zdroje” in Szczecin

هل يمكنك ركوب األمواج على لوحك في المستشفى
تماًما كما هو الحال على شاطئ هاواي؟ نعم ، يمكنك -

في شتشيتسين. يقدم هذا التصميم الداخلي المبهج
والحيوي للغاية األنشطة الصيفية التي يحبها األطفال -

السباحة في البحر واللعب على الرمال تحت أشجار
النخيل وتناول اآليس كريم. الشاطئ وأشعة الشمس

والكثير من الفرح! 

Hawaiian 
beach

شاطئ هاواي
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Once upon a time, in a land far far away lived 
mischievous elves and playful fairies. Izydor the good-
tempered sorcerer always cared for safety and a friendly 
atmosphere. The land was always full of sunshine and 
visitors made lots of friends when paying a visit.

وحدة رعاية صحة األم والطفل 
المتخصصة في „بوزنان”

Specialist Mother and Child
Health Care Unit in Poznań

ذات مرة ، في أرض بعيدة ، عاش الجان المؤذون
والجنيات المرحة. إيزيدور الساحر الجيد المزاج يهتم
دائًم ا بالسالمة واألجواء الودية. كانت األرض مليئة

دائًما بأشعة الشمس ، وكان للزوار الكثير من األصدقاء
عند زيارتهم.

Magical land
  األرض السحرية
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A trip with friends to the rope park is a great 
adventure! You need to be very agile to check 
all attractions without landing in the stream. 
Agile animals attract young patients’ attention 
and mediate discomfort during examinations.

المستشفى الجامعي الطبي في فروتسواف 
University Clinical Hospital in Wroclaw

رحلة مع األصدقاء إلى حديقة الحبل مغامرة رائعة!
يجب أن تكون سريع الحركة للتحقق من جميع مناطق

الجذب دون الهبوط في الدفق. تجذب الحيوانات الرشيقة
انتباه المرضى الصغار وتتسبب في عدم الراحة أثناء

الفحوصات.

Rope park
  حديقة الحبل
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The magical Forest of Dwarves changes medical 
examinations into a fairy tale experience. With our 
design, the interior has become colourful and spacious.
The images of funny dwarves and their houses catch 
children’s attention and encourage them to invent 
stories happening in this spectacular scenery. And in 
the middle of the forest stands a cosy hut. 
Who lives in it?

معهد أبحاث مستشفى 
األم التذكاري البولندي 

في »لودز« 

Polish Mother’s 
Memorial Hospital 
Research Institute 
in Łódź

غابة األقزام السحرية تغير الفحوصات الطبية إلى
تجربة خيالية. مع تصميمنا ، أصبح التصميم الداخلي

ملونًا وواسعًا. تجذب صور األقزام المضحكة ومنازلهم
انتباه األطفال وتشجعهم على ابتكار قصص تحدث في
هذا المشهد الرائع. وفي وسط الغابة يوجد كوخ مريح.

من يعيش فيها؟

Forest 
of dwarves

 غابة األقزام
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NPTake a magical journey with us! 
Fabulous landscapes have been created on 12 levels 
of the elevator zone in the main building of the 
Children’s Memorial Health Institute.

Little travellers can now visit e.g. The Underwater 
Kingdom, The Cat City, Madagascar, The Treasure 
Island or Mars. In total, we installed over 800 m2 
of specialized wallpapers with original images. A 
beautiful floor  mosaic, individually selected for each 
floor, is there to add charm.

قم برحلة سحرية معنا! تم إنشاء مناظر طبيعية رائعة على 12 مستوى 
من منطقة المصعد في المبنى الرئيسي لمعهد صحة األطفال التذكاري.

يمكن للمسافرين الصغار اآلن زيارة على سبيل المثال المملكة تحت 
الماء ، مدينة القط ، مدغشقر ، جزيرة الكنز أو المريخ. في المجموع 

، قمنا بتركيب أكثر من 800 متر مربع من الخلفيات المتخصصة 
بالصور األصلية. توجد فسيفساء أرضية جميلة ، تم اختيارها بشكل 

فردي لكل طابق ، إلضافة السحر.

معهد صحة األطفال التذكاري 
في وارسو

The friendly inhabitants  
of the blue ocean will keep you 
company in the underwater 
relaxation zone. 

سيبقيك سكان المحيط األزرق الودودون معك 
في منطقة االسترخاء تحت الماء.

األرض تحت الماء

The Underwater Land

المصاعد

The Children’s Memorial 
Health Institute in Warsaw

Lifts

floor
الطابق
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Buy the ticket from the king 
of animals and learn the 
secrets of animals inhabiting 
the hot African savannah.

قم بشراء التذكرة من ملك الحيوانات 
وتعرف على أسرار الحيوانات التي 

تسكن السافانا األفريقية الحارة.

سفاري

Safari

1

WP

In the winding streets of the 
Moroccan Cat Town, you can always 
rely on your guide with velvet fur.

في الشوارع المتعرجة لمدينة كات تاون 
المغربية ، يمكنك دائًما االعتماد على 

دليلك بالفراء المخملي.

المغرب

Morocco

floor
الطابق

 

floor
الطابق
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3

There is always fun in the land 
of ice. After hot madness  
in the white scenery, you can 
cool down with some icecream.

In the lush greenery of the bamboo 
forest, friendly panda bears are 
feasting. Baby bears are full and fell 
asleep. And when they wake up, 
they will be happy to play.

 هناك دائما متعة في أرض الجليد. بعد
 الجنون الحار في المشهد األبيض ، يمكنك

.االسترخاء ببعض اآليس كريم

في المساحات الخضراء المورقة في غابة 
الخيزران ، تستمتع دب الباندا الودودة. تمتلئ 

الدببة الصغيرة ونمت. وعندما يستيقظون ، 
سيكونون سعداء باللعب.

أرض الجليد

الشرق األقصى

Land of Ice

Far East 4
floor
الطابق

 

floor
الطابق
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Put on your sombrero and enjoy 
the spicy Mexican cuisine to the 
sounds of banjo accompanied by 
El Coyote.

ارتد السمبريرو واستمتع بالمأكوالت 
المكسيكية الحارة

على أنغام البانجو برفقة الكويوت .

المكسيك

Mexico 6

5

The nimble monkey is happily 
swinging on the lianas. Lush 
vegetation guards the secrets 
of ancient peoples.

باتات لياناس القرد الذكي يتأرجح بسعادة على 
المورقة تحرس أسرار الشعوب القديمة.

الغابة

The Jungle

floor
الطابق

floor
الطابق
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7

Switch from a car to a flying 
vehicle and experience the 
green and modern city of the 
future from above. 
There is so much fun!

The inhabitants of the golden  
have great fun with pirates’ 
treasures. Will the owners return  
for their prey?

انتقل من سيارة إلى مركبة طائرة واستمتع 
بتجربة مدينة المستقبل الخضراء والحديثة 

من األعلى. هناك الكثير من المرح!

بمتعة كبيرة بكنوز القراصنة. جولدن يتمتع سكان 
هل سيعود أصحاب فرائسهم؟

مدينة المستقبل

جزيرة الكنوز

Town of the Future

Island of Treasures 8
floor
الطابق

 

floor
الطابق
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floor
الطابق

 39

Join the fun of happy lemurs. 
When you’ve had enough 
of the Madagascar sun, 
you’ll find shelter 
in the spacious baobab.

انضم إلى متعة الليمور السعيد. عندما 
يكون لديك ما يكفي من شمس مدغشقر 

، ستجد مأوى في الباوباب الفسيح.

مدغشقر

Madagascar

floor
الطابق
 

10

9
Put on your spacesuit, forget about 
gravity and explore the far corners 
of the red planet.

ارتِد بدلة الفضاء الخاصة بك ، وانس الجاذبية 
واستكشف الزوايا البعيدة للكوكب األحمر.

المريخ

Mars
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What a surprise! 
Pigs in space! 
Get ready for 
an intergalactic flight.

Captain Mouse and 
the crew welcome you 
in our plane. Sit back 
and fasten your seat 
belts. We’re about 
to take off.

 يا لها من مفاجأة! خنازير في
الفضاء! احصل على

.استعداد لرحلة بين المجرات

يرحب بك الكابتن ماوس والطاقم 
في طائرتنا. اجلس واربط أحزمة 

األمان. نحن على وشك اإلقالع.

 المصعد 1 - سفينة
الفضاء المصعد 2 - طائرة

LIFT 1 
spaceship

LIFT 2 
plane
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This time, we invite the 
youngest patients for a balloon 
flight. During the journey in 
this unique elevator, we will be 
accompanied by amazing views 
and our esteemed friends who 
will ensure good fun.

معهد صحة األطفال 
التذكاري في وارسو

The Children’s 
Memorial 
Health Institute 
in Warsaw

هذه المرة ، ندعو أصغر المرضى إلى 
رحلة طيران بالمنطاد. خالل الرحلة 

في هذا المصعد الفريد ، سنرافقنا 
مناظر خالبة وأصدقائنا الكرام الذين 

سيضمنون متعة جيدة.

Small 
elevators

 مصاعد
صغيرة
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معهد صحة األطفال التذكاري في وارسو

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

The Operating 
Theater

غرفة العمليات

Gentle and harmonious images 
depicting the water world and 
coral reefs now decorate the 
halls and waiting rooms of the 
Operating Theatre. Traditional 
signs have been replaced with 
fishshaped markings.

الصور اللطيفة والمتناغمة التي 
تصور العالم المائي والشعاب 

المرجانية تزين القاعات وغرف 
االنتظار في غرفة العمليات. تم 

استبدال العالمات التقليدية بعالمات 
على شكل سمكة.
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Custom information and directional signage 
solutions implemented for the renovated 
Intensive Care Units. The main graphical 
theme for ICU I is the forest — the direction 
plates have the form of trees, and the signs 
for patient rooms are decorated with smiling 
animals.

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

المعلومات المخصصة وحلول الالفتات االتجاهية
المطبقة لوحدات العناية المركزة بعد تجديدها.

I الموضوع الرسومي الرئيسي لوحدة العناية المركزة
هو الغابة - لوحات االتجاه لها شكل األشجار ،

وعالمات غرف المرضى مزينة بالحيوانات المبتسمة.

Intensive 
Care Unit I

وحدة العناية المركزة 1

معهد صحة األطفال التذكاري في وارسو
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Intensive Care Unit II

Anesthesiology and Pain 
Treatment Clinic

وحدة العناية المركزة 2

عيادة التخدير وعالج اآلالم

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في وارسو

Graphics and signage designed and installed for the departments of Pain 
Treatment and Anaesthesiology. The thyme of the design is related to 
our previous works created for the Operating Theatre located in the 
same building.

ICU II has been decorated as a toy land full of airplanes, racing cars and 
flying balloons.

تم تصميم وتركيب الرسومات والالفتات لقسمي عالج اآلالم والتخدير. يرتبط زعتر التصميم 
بأعمالنا السابقة التي تم إنشاؤها لغرفة العمليات الموجودة في نفس المبنى.

تم تزيين وحدة العناية المركزة 2 كأرض ألعاب مليئة بالطائرات 
وسيارات السباق والبالونات الطائرة.



„Metro on Foot”
”مترو على القدم„

The biggest and most important project in 2019 
was... the construction of the metro in Warsaw. 
Or to be more precise: the „Metro on Foot” 
project developed for the Children’s Memorial 
Health Institute. Our task was to create a system 
that would facilitate communication around the 
Institute comprising almost 20 buildings. The 
name of the project is an allusion to solutions 
popular in public transport. Along the hospital’s 
communication routes we have designated 8 
„metro lines” connecting buildings with „stations” 
in key locations.

كان أكبر وأهم مشروع في عام 2019 ... إنشاء مترو في 
وارسو. أو لنكون أكثر دقة: مشروع „مترو على األقدام” 

الذي تم تطويره لمعهد صحة األطفال التذكاري. كانت مهمتنا 
إنشاء نظام من شأنه تسهيل التواصل حول المعهد الذي يضم 
ما يقرب من 20 مبنى. اسم المشروع هو إشارة إلى الحلول 

الشائعة في وسائل النقل العام. على طول طرق االتصال 
بالمستشفى ، قمنا بتعيين 8 „خطوط مترو” تربط المباني ب 

„المحطات” في المواقع الرئيسية.

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في وارسو

50
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Each route has a different colour, number and 
theme, e.g. the blue line no. 1 — water. At each 
station, multi-colour images have been designed and 
installed, related to the line’s theme. The stations 
also have thematic names such as Hippo Station or 
Squirrel Station. 
The idea of the project is to simplify communication 
in the hospital as much as possible — just one 
sentence is required to give virtually any directions 
e.g. please follow the red line to the Ostrich Station.

لكل مسار لون ورقم وموضوع مختلف ، على سبيل المثال 
الخط األزرق ال. 1 - الماء. في كل محطة ، تم تصميم 

وتركيب صور متعددة األلوان تتعلق بموضوع الخط. تحتوي 
المحطات أيًضا على أسماءواضيعية مثل .أو محطة سكويرل، 

محطة هيبو
فكرة المشروع هي تبسيط التواصل في المستشفى قدر

اإلمكان - مطلوب جملة واحدة فقط إلعطاء أي توجيهات 
تقريبًا على سبيل المثال برجاء إتباع الخط األحمر المؤدي 

إلى محطة النعام.

menu
pajda dnia
słodka pajda
metrowa pajda
słona pajda
pajda z ogórem

słona pajda
pajda z kiszonym
vege pajda
chłopska pajda
włoska pajda
pajda dla dzieci
pajda bezglutenowa

metrowa
pajda

Cud
miód

Bar
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Clinic of Allergology, 
Dermatology,  
Lung Diseases 
and Immunology

Clinic 
of Ophthalmology 
and Gastroenterology

عيادة أمراض الحساسية 
والجلدية وأمراض الرئة

والمناعة

عيادة طب وجراحة العيون 
والجهاز الهضمي

57

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في 
وارسو

While waiting for a medical consultation, we will 
meet a smiling zebra to show us around the African 
savannah with his friends.

The clinic’s signage focuses around the world of 
sky. The walls are decorated with images of birds, 
planes, kites. Numbering of doctor’s offces in the
form of delicate clouds.

أثناء انتظار االستشارة الطبية ، سنلتقي بحمار وحشي
مبتسم ليرينا حول السافانا األفريقية مع أصدقائه.

تركز الفتات العيادة حول عالم السماء. الجدران مزينة بصور الطيور 
والطائرات والطائرات الورقية. ترقيم مكاتب الطبيب على شكل غيوم رقيقة.
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Examples of clear signs matching the colors of the department interior.

.أمثلة على الالفتات الواضحة المطابقة أللوان القسم الداخلي

Department of Organ Transplantation

قسم زراعة األعضاء

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في 
وارسو
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Elements of the clinic’s signage system — highlighting doctor’s offces with large numbers.

عناصر نظام الالفتات بالعيادة - إبراز مكاتب األطباء بأعداد كبيرة.

Clinic of Liver Diseases and Transplantation
عيادة امراض وزراعة الكبد

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في 
وارسو



The very likeable playful monkeys 
fill the spacious corridors and the 
waiting room of the Department of 
Imaging Diagnostics. 
Colourful images, full of positive 
emotions, mounted on the ceilings 
attract young patients’ attention 
during the examination.

تمأل القرود المرحة المحبوبة للغاية 
الممرات الفسيحة وغرفة االنتظار في قسم 

التصوير التشخيصي.
الصور الملونة المليئة بالمشاعر اإليجابية 

والمثبتة على األسقف تجذب انتباه 
المرضى الصغار أثناء الفحص.

Department of Imaging 
Diagnostics

قسم التصوير التشخيصي

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في 
وارسو



The Support Centre for Clinical 
Research in Paediatrics was 
established at the Children’s  
Memorial Health Institute in order to 
effectively and safely select treatment 
methods and increase the availability 
of modern therapies for the entire 
population of young patients. Most 
patients here are children on long-
term therapies involving the use 
of several drugs and therapies. 
Each minute of childhood, even those 
very diffcult m inutes, d eserves a n  
image that will help to cope with the 
disease. One that will help the child to 
think about a beautiful world, if for 
a moment. One that stimulates small 
talk, nourishes dreams and fuels 
imagination. We created cheerful 
graphics that depict many friendly 
characters, where many interesting 
stories could be told about each of 
them.

تم إنشاء مركز الدعم للبحوث السريرية في 
طب األطفال في معهد األطفال التذكاري 

للصحة من أجل تحديد طرق العالج بشكل 
فعال وآمن وزيادة توافر العالجات الحديثة 

لجميع السكان من المرضى الصغار. معظم 
المرضى هنا هم أطفال يتلقون عالجات 
طويلة األمد تتضمن استخدام العديد من 

األدوية والعالجات. كل دقيقة من الطفولة 
، حتى تلك الدقائق الصعبة للغاية ، تستحق 

صورة تساعد في التغلب على المرض. واحد 
من شأنه أن يساعد الطفل على التفكير في 

عالم جميل ، ولو للحظة. واحد يحفز الحديث 
الصغير ويغذي األحالم ويغذي الخيال. 

أنشأنا رسومات مبهجة تصور العديد من 
الشخصيات الودودة ، حيث يمكن سرد العديد 

من القصص الشيقة عن كل واحدة منهم.

Support Centre 
for Clinical Research 
in Paediatrics 

تم إنشاء مركز الدعم للبحوث

The Children’s Memorial Health 
Institute in Warsaw

معهد صحة األطفال التذكاري في 
وارسو
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w Centrum Zdrowia 
Matki i Dziecka 

w Zielonej Górze

KRAINA Tu-Tam

معهد صحة األطفال التذكاري في وارسو

The Children’s Memorial 
Health Institute 
in Warsaw

Our project developed for the 
Institute of Mother and Child depicts 
the Tu-Tam Land where everyone 
matters, regardless of their physical 
or mental imperfections. The Tu-Tam 
Land is more than an opportunity to 
meet and experience adventures of 
characters living on hospital walls 
but also a multitude of educational 
ideas for children of all ages spending 
their time in hospital. Wall graphics 
and hospital signage are an engaging 
element of the Tu-Tam Land narration 
where characters help patients wait 
for test or treatment results, cope 
with their helplessness and build 
their confidence in the personnel.

Institute of Mother and Child  
in Zielona Góra 
معهد األم والطفل في »زيلونا جورا«
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Children books

Brave patient 
certificates,
badges and stickers

Colouring pages 
and labirynth

Puzzles

Card and board 
games

Floor games

Extras 



يصور مشروعنا الذي تم تطويره لمعهد األم 
والطفل تو تام الند حيث يهم الجميع ، بغض النظر 

عن عيوبهم الجسدية أو العقلية. تعد تو تام الند 
أكثر من مجرد فرصة للقاء وتجربة مغامرات 
الشخصيات التي تعيش على جدران المستشفى 

ولكن أيًضا العديد من األفكار التعليمية لألطفال من 
جميع األعمار الذين يقضون وقتهم في المستشفى. 
تعد رسومات الجدران والفتات المستشفى عنصًرا 
جذابًا في سرد تو تام الند حيث تساعد الشخصيات 

المرضى على انتظار نتائج االختبار أو العالج ، 
والتعامل مع عجزهم وبناء ثقتهم في الموظفين.



73

A unique private children’s clinic where small patients are involved in an unusual 
adventure from the very check-in.
Each doctor’s surgery has its own character: a squirrel, a hedgehog or a fox. At 
check-in, the child receives a mascot of the respective character. The child reaches 
the doctor’s surgery by following animal traces printed on the clinic’s walls.
The architecture and interior design of this outstanding clinic was designed by 
Tomasz Bochniak from BTP98 architektura and visual identity was developed by 
our partners Studio 68 in Poznań. Our task was to implement their assumptions,
prepare graphics for printing and their final installation. We also designed and 
produced an unusual pylon in front of the clinic.

مركز تشخيص وعالج األطفال في كوتشيان

Children’s Diagnostic and Therapy 
Centre in Kościan

عيادة أطفال خاصة فريدة من نوعها حيث يشارك المرضى الصغار في مغامرة غير عادية منذ لحظة 
تسجيل الوصول.

جراحة كل طبيب لها طابعها الخاص: سنجاب أو قنفذ أو ثعلب. عند تسجيل الوصول ، يتلقى الطفل تعويذة 
للشخصية المعنية. يصل الطفل إلى عيادة الطبيب باتباع آثار الحيوانات المطبوعة على جدران العيادة.

تم تصميم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي لهذه العيادة المتميزة بواسطة Tomasz Bochniak من 
BTP98 architektura وتم تطوير الهوية المرئية بواسطة شركائنا Studio 68 في بوزنان.

كانت مهمتنا تنفيذ افتراضاتهم ، وإعداد الرسومات للطباعة وتركيبها النهائي. قمنا أيًضا بتصميم وإنتاج 
عمود غير عادي أمام العيادة.

Pediatrics
طب األطفال

72
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Mazowieckie Centre 
for the Treatment  
of Lung Diseases  
and Tuberculosis 

مركز » مازويكي » لعالج 
أمراض الرئة والسل
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„I’m in Spain, mom.” The way you think affects 
how you feel, so instead of brooding over your 
hospital stay it is better to imagine warm Spain 
or exotic China. Educational graphics at the 
“Mazowieckie” Centre for the Treatment of Lung 
Diseases and Tuberculosis, one of the largest 
pulmonary centres in Europe, help patients 
activate their imagination and soar far and high.

»أنا في إسبانيا ، يا أمي«. تؤثر طريقة تفكيرك على 
شعورك ، لذا بدالً من التفكير في إقامتك في المستشفى ، من 

األفضل أن تتخيل إسبانيا الدافئة أو الصين الغريبة. تساعد 
الرسومات التعليمية في مركز » مازويكي » لعالج أمراض 

الرئة والسل ، أحد أكبر مراكز أمراض الرئة في أوروبا ، 
المرضى على تنشيط خيالهم واالرتقاء بعيًدا وعاليًا.



As always, we care for the needs of 
the youngest patients. The space 
for children has been upgraded 
with dedicated playground 
facilities. The kids will associate 
the health centre only with 
positive experience. The visual 
identification system is based 
on the motive of family ties. We 
carefully selected the images used 
in the communication space. 

We wanted to show how important it is to 
enjoy everyday moments spent together in the 
family circle. This project confirms that simple, 
yet carefully selected solutions may help create 
friendly interiors to meet the needs of the 
patients and the personnel.

مركز الرعاية الصحية غير العامة 
»رودزينا« في إينوفروسواف

Non-Public Health Care Centre 
”Rodzina” in Inowrocław
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Outpatient Clinic
عيادة خارجية

كالعادة ، نحن نهتم باحتياجات المرضى 
الصغار. تمت ترقية مساحة األطفال بمرافق 

ملعب مخصصة. سوف يربط األطفال المركز 
الصحي فقط بالتجربة اإليجابية. يعتمد نظام 

التعريف المرئي على دافع الروابط األسرية. 
اخترنا بعناية الصورالمستخدمة في

مساحة االتصال.

أردنا أن نظهر مدى أهمية االستمتاع باللحظات اليومية التي 
تقضيها معًا في دائرة األسرة. يؤكد هذا المشروع أن الحلول 

البسيطة والمختارة بعناية قد تساعد في إنشاء تصميمات داخلية 
ودية لتلبية احتياجات المرضى والموظفين.
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مرافق الرعاية الصحية المتخصصة في مستشفى القديس 
يوسف لألم والطفل في بوزنان

Saint Joseph Hospital Specialised Healthcare Facilities 
For Mother And Child in Poznań

Admissions Room 
X-Ray, Ultrasonography,
Tomography Zone

غرفة الدخول باألشعة السينية ، 
التصوير بالموجات فوق الصوتية ، 

منطقة التصويرالمقطعي

The task posed by the investor 
was to provide colour-coded 
identification for surgeries and 
internal communication within 
the Admissions Room, the X-ray 
zone, the Ultrasonography zone 
and the Tomography zone.

Since most patients are 4-7 years 
of age, we offered visuals painted 
with „a child’s hand”. Surgery 
doors welcome young patients 
with a smiling frog, a whale, a cat. 
The way to toilet is shown by a 
happy snail.

كانت المهمة التي طرحها المستثمر هي توفير 
تحدي مشفر باأللوان للعمليات الجراحية 

والتواصل الداخلي داخل غرفة القبول 
ومنطقة األشعة السينية ومنطقة الموجات فوق 

الصوتية ومنطقة التصوير المقطعي.

4-7 نظًرا ألن معظم المرضى تتراوح 
أعمارهم بين سنوات ، فقد قدمنا 

صوًرامرسومة „بيد طفل”. ترحب
أبواب الجراحة بالمرضى الصغار بضفدع 
مبتسم وحوت وقطة. تظهر طريقة الذهاب 

إلى المرحاض بواسطة حلزون سعيد.



Welcome to the world, Baby!
The ward’s corridors are decorated with 
warm graphics showing the miracle 
of birth and the joy of motherhood.
Educational boards are an additional 
element of the signage.
Each of the rooms has an individual 
name related to flowers, e.g. sunflower 
room or tulip room. Pictures of flowers 
decorate the rooms as per with their 
names.

مستشفى المقاطعة التخصصي 
في بياوا بودالسكا

Provincial Specialist Hospital 
in Biała Podlaska
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Department 
of Obstetrics

قسم التوليد

مرحبا بكم في العالم ، حبيبي! ممرات الجناح مزينة 
برسومات دافئة تظهر معجزة الوالدة وفرحة األمومة.

اللوحات التعليمية هي عنصر إضافي في الالفتات.
كل غرفة لها اسم خاص مرتبط بالزهور ، على سبيل

المثال. غرفة عباد الشمس أو غرفة الخزامى.
صور زهور تزين الغرف حسب أسمائها.



المستشفيات العامة

G E N E R A L 
H O S P I T A L S
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The Provincial Specialist Hospital in “Biała Podlaska” 
for many years been has been engaged in close 
cooperation with  the Saint Lukas Hospital in Tokyo. 
The new investment project „Bialska Onkologia” 
was implemented with the support of the Japanese 
partner. It included organising two floors for oncology 
and haematology patients, a diagnostic imaging lab 
and a spacious endoscopic lab designed in accordance 
with Japanese standards. It is worth noting that 
Japan is the world leader in endoscopy, famous for 
diagnosing early stages of oncology diseases.
We were asked by the hospital’s management to 
emphasize the close relationship with the Land of the 
Rising Sun in the visual identification system. The 
ascetic, very distinct form of identification, delicate, 
subtle graphics and photos with beautiful views evoke 
the image of the far-away Japan.

„Bialska Onkology”  
in Biała Podlaska

»بيالسكا« علم الوجود في 
»بياشا بودالسكا«
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يعمل المستشفى اإلقليمي التخصصي في »بياوا بودالسكا« منذ سنوات 
عديدة في تعاون وثيق مع مستشفى سانت لوكاس في طوكيو.

تم تنفيذ المشروع االستثماري الجديد »بيالسكا أونكولوجيا« بدعم 
من الشريك الياباني. وقد اشتمل على تنظيم طابقين لمرضى األورام 

وأمراض الدم ، ومختبر تصوير تشخيصي ومختبر واسع للتنظير 
الداخلي مصمم وفقًا للمعايير اليابانية. ومن الجدير بالذكر أن اليابان هي 

الرائدة عالميًا في مجال التنظير الداخلي ، وتشتهر بتشخيص المراحل 
المبكرة من أمراض األورام. طلبت منا إدارة المستشفى التأكيد على 

العالقة الوثيقة مع أرض الشمس المشرقة في نظام التعريف البصري. إن 
الشكل الزاهد المتميز لتحديد الهوية والرسومات والصور الدقيقة الدقيقة 

ذات المناظر الجميلة تستحضر صورة اليابان البعيدة.
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We developed the book of visual identification 
standards for this newly built hospital in “Gniezno”. 
It is a collection of designs that include typography, 
division into colour – coded zones and the rules for 
producing individual notice boards which represent a 
useful tool for the investor to implement a consistent 
system of visual identification. As in every case, 
decorative graphics that build a harmonious and 
positive atmosphere are an important complement to 
the information system.

قمنا بتطوير كتاب معايير التعريف المرئي لهذا المستشفى المشيد حديثًا 
في » جنيزنو ». إنها مجموعة من التصاميم التي تشمل الطباعة ، 

والتقسيم إلى مناطق مشفرة باأللوان وقواعد إنتاج لوحات اإلعالنات 
الفردية التي تمثل أداة مفيدة للمستثمر لتنفيذ نظام متسق للتعريف المرئي.

كما هو الحال في كل حالة ، تعد الرسومات الزخرفية التي تبني جًوا 
متناغًما وإيجابيًا مكمالً هاًما لنظام المعلومات.

The Baptism 
of Poland Hospital 
in Gniezno

معمودية مستشفى بولندا في 
»جنيزنو«
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Centre for Oncology Diagnostics 
and Therapy in Tomaszów Mazowiecki

مركز تشخيص وعالج األورام في »توماشو مازوفيكي«

CDiTO is an oncology hospital with 
radiotherapy and chemotherapy departments. 
Our ultimate goal was to generate positive 
emotions and reduce stress to effciently  
support treatment.  The idea was to create a 
home-like atmosphere. We wanted patients to 
see that all their needs have been catered for 
and, therefore, ensure them with the feeling 
of safety. Intense colours on the corridors add  
energy and light colours in rooms enhance 
tranquillity.

CDiTO هو مستشفى لألورام به أقسام للعالج اإلشعاعي 
والعالج الكيميائي. كان هدفنا النهائي هو توليد المشاعر 

اإليجابية وتقليل التوتر لدعم العالج بكفاءة. كانت الفكرة هي 
خلق جو يشبه المنزل. أردنا أن يرى المرضى أنه قد تم تلبية 

جميع احتياجاتهم ، وبالتالي نضمن لهم الشعور باألمان.
تضفي األلوان الشديدة على الممرات الطاقة واأللوان الفاتحة 

في الغرف لتعزيز الهدوء.
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Carefully selected, beautiful 
quotations on life and hope 
are our trademark. 
We wanted them to become 
our message to all those  
who find themselves in this 
particular place designed by 
us.

االقتباسات الجميلة المنتقاة بعناية عن 
الحياة واألمل هي عالمتنا التجارية. 

أردناهم أن يصبحوا رسالتنا لكل أولئك 
الذين يجدون أنفسهم في هذا المكان 

المحدد الذي صممناه.



We sought to ensure that the 
hospital is always full of sunshine 
— hence,  natural landscapes with 
sunset became the theme to create 
more space and air.

سعينا للتأكد من أن المستشفى مليء دائًما بأشعة 
الشمس - وبالتالي ، أصبحت المناظر الطبيعية 
مع غروب الشمس هي الموضوع لخلق المزيد 

من المساحة والهواء.
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Centre for Oncology Diagnostics 
and Therapy in Zamość

مركز تشخيص وعالج األورام في »زامو«

“Zamość” hospital was established after the 
facility in Tomaszów Mazowiecki. We used 
proven solutions for visual identification 
and decorative graphics. With the skilful 
combination of light and colours, the interiors 
of this medical facility provide patients with 
energy. Wayfinding becomes exceptionally 
visible but also goes for subtle decoration.

تم إنشاء مستشفى » زامو » بعد المنشأة الموجودة في 
» تومازو مازويكي ». استخدمنا حلوالً مجربة للتعريف 

البصري والرسومات الزخرفية. بفضل المزيج الماهر من 
الضوء واأللوان ، تزود التصميمات الداخلية لهذا المرفق 

الطبي المرضى بالطاقة. يصبح العثور على الطريق مرئيًا 
بشكل استثنائي ولكنه ينطبق أيًضا على الزخرفة الرقيقة.
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Independent Public Health Care Centre 
in Szamotuły
مركز الرعاية الصحية العامة المستقل في »سزاموتوي«

A project to change the existing internal 
communication in the hospital by creating 
a new communication standards book for 
the facility. The conceptual  design includes 
comprehensive solutions ranging from font 
selection, consistent graphic rules and division 
of the facility into colour zones, to designs  of 
individual information boards and pylons. The 
communication elements are complemented 
by a graphic motif that fills the spaces of 
corridors and staircases.

مشروع لتغيير االتصال الداخلي الحالي في المستشفى من 
خالل إنشاء كتاب معايير اتصال جديد للمنشأة. يتضمن 

التصميم المفاهيمي حلوالً شاملة تتراوح من اختيار الخط ، 
وقواعد الرسوم المتسقة ، وتقسيم المنشأة إلى مناطق ألوان 

، إلى تصميمات لوحات المعلومات الفردية واألبراج. تكتمل 
عناصر االتصال بتصميم رسومي يمأل فراغات الممرات 

والساللم.
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Holy Family Hospital in Poznań

مستشفى العائلة المقدسة في »بوزنان«

The interiors of this maternity hospital located 
in a new building have been combined with 
the historic building which housed the Holy 
Family hospital.  We focused on streamlining 
the use of colour and restricted the palette 
to warm grey and white with a contrastive 
shade of lime in the visuals and wall details. 
We wanted to make the wayfinding signages 
elegant and quiet without making them boring 
or monotonous.

تم دمج التصميمات الداخلية لمستشفى الوالدة هذا الواقع في 
مبنى جديد مع المبنى التاريخي الذي كان يضم مستشفى 

العائلة المقدسة. ركزنا على تبسيط استخدام اللون وقصرنا 
اللوحة على الرمادي الدافئ واألبيض مع ظل متباين من 

الجير في المرئيات وتفاصيل الجدار. أردنا أن نجعل الفتات 
توجيه الطريق أنيقة وهادئة دون أن تجعلها مملة أو رتيبة.
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Medical Centre Geomedical in Katowice
المركز الطبي للجيولوجيا في »كاتوايس«

One of the most modern medical centres in Poland. Our 
task was to design and produce visual identification 
elements for the institution in harmony with its elegant and 
ascetic interiors. The work included typographic decisions, 
drawing all elements of the external and internal signage 
and creating decorative  graphics.

من أحدث المراكز الطبية في بولندا. كانت مهمتنا هي تصميم وإنتاج عناصر 
تحديد بصرية للمؤسسة في انسجام مع تصميماتها الداخلية األنيقة والزهدية.

تضمن العمل قرارات مطبعية ورسم جميع عناصر الالفتات الخارجية والداخلية 
وإنشاء رسومات زخرفية.
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Home Hospital in Biała Podlaska

المستشفى الوطني في »بياشا بودالسكا«
The Home Hospital, which is an institution 
of the Provincial Specialist Hospital in “Biała 
Podlaska”, is a unique health care facility 
focusing on providing care services to the 
elderly. The Home Hospital consists of: a 
day centre, a hospice for children and adults, 
a palliative medicine clinic. Our primary 
goal was to create a homely atmosphere in 
hospital interiors. We achieved this by using 
a large number of images in all patients’ 
rooms, common rooms, treatment  rooms and 
corridors. We also provided the information 
signage for the facility.

تعد المستشفى الوطني ، وهي مؤسسة تابعة للمستشفى اإلقليمي 
التخصصي في »بياوا بودالسكا« ، مرفقًا فريًدا للرعاية 

الصحية يركز على تقديم خدمات الرعاية لكبار السن. يتكون 
المستشفى المنزلي من: مركز نهاري ، دار رعاية لألطفال 

والكبار ، عيادة للطب التلطيفي.
كان هدفنا األساسي خلق جو منزلي في التصميمات الداخلية 

للمستشفى. حققنا ذلك من خالل استخدام عدد كبير من الصور 
في جميع غرف المرضى والغرف المشتركة وغرف العالج 

والممرات. قدمنا أيًضا الفتات المعلومات الخاصة بالمنشأة.
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Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

جوجوسكي سزبيتال باوياتوي اس بي. زي أو أو.

The aim of the project was to systematize and 
organize labelling in the entire hospital. We 
designed visual identity standards including 
clear rules for  establishing a spatial orientation 
system with decorative elements. Based on the 
designs, the whole facility is gradually fitted 
with this consistent, attractive  and legible 
information system for the patients. In effect, 
the hospital’s professional image is improving.

كان الهدف من المشروع هو تنظيم وتنظيم وضع العالمات 
في المستشفى بأكمله. قمنا بتصميم معايير الهوية المرئية بما 
في ذلك قواعد واضحة لتأسيس نظام توجيه مكاني بعناصر 

زخرفية. بناًء على التصميمات ، تم تجهيز المرفق بأكمله 
تدريجيًا بنظام المعلومات المتسق والجذاب والمقروء للمرضى. 

في الواقع ، تتحسن الصورة المهنية للمستشفى.



Adjacent to the historical Natural Medicine Hospital „Mieszko”, 
in 2015 a modern facility was built where recovery treatment 
is provided. The building has a saltwater pool, jacuzzi and 
sauna. Rooms for patients and residents as well as hotel rooms 
are deployed on three levels. The assumption was to produce 
identification which is not overwhelming. The very subtle and 
delicate visuals which we designed seamlessly integrate with the 
elegant interiors of the facility.  In the swimming pool area, we 
adapted the designs to the prevailing graphite tiles and stone 
finish while in the accommodation part our visuals match  the 
very bright and well-lit spaces.

بجوار مستشفى الطب الطبيعي التاريخي ميسكو ، في عام 2015 تم بناء مرفق حديث 
حيث يتم توفير العالج التعافي. يحتوي المبنى على مسبح بمياه مالحة وجاكوزي 

وساونا. تنتشر غرف المرضى والمقيمين وكذلك غرف الفنادق على ثالثة مستويات. 
كان االفتراض هو إنتاج هوية غير ساحقة.

تتكامل العناصر المرئية الدقيقة والحساسة للغاية التي صممناها بسالسة مع 
التصميمات الداخلية األنيقة للمرفق. في منطقة حمام السباحة ، قمنا بتكييف 

التصميمات مع بالط الجرافيت السائد والتشطيبات الحجرية بينما في جزء اإلقامة 
تتطابق صورنا المرئية مع المساحات المشرقة للغاية والمضاءة جيًدا.

Natural Medicine Recovery 
Centre in “Kamień Pomorski”

مركز استعادة الطب الطبيعي في 
»كامييتش بومورسكي«
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Specialised “Stanisław Staszic” Hospital in Piła
مستشفى متخصص » ستانيسلو ستازيتش » في » بيشا »

The renovation of Scheduled Admissions 
Room in the hospital proves how much can 
be achieved with proper interior design. The 
hall, the waiting room, toilets and the medical 
surgery have been completely revitalized. The 
old, unsightly structural pillars have been  
covered with images pleasing the eye. The 
effect achieved in the Scheduled Admissions 
Room in “Piła” proves that adapting the old 
medical facilities to  contemporary standards 
is possible.

يثبت تجديد غرفة القبول المجدولة في المستشفى مدى ما يمكن 
تحقيقه من خالل التصميم الداخلي المناسب. تم إعادة إحياء 

القاعة وغرفة االنتظار والمراحيض والجراحة الطبية بالكامل.
تم تغطية األعمدة الهيكلية القديمة القبيحة بصور ترضي 

العين. يثبت التأثير الذي تم تحقيقه في غرفة القبول المجدولة 
في »بيشا« أن تكييف المرافق الطبية القديمة مع المعايير 

المعاصرة أمر ممكن.
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Medical Centre Medkomplex in Szamotuły

المركز الطبي ميدكومبليكس في »سزاموتوي«

“MedKomplex” is a private health care 
centre in “Szamotuły”. Our work began 
with the logo design – a combination of 
the heart and stethoscope, reflecting the  
nature and philosophy of the investor’s 
activity. The main work consisted in 
designing and producing a complete 
signage system for the facility along with  
decorative elements.

ميدكومبليكس هو مركز رعاية صحية خاص في » 
سزاموتوي ». بدأ عملنا بتصميم الشعار - وهو مزيج 
من القلب وسماعة الطبيب ، مما يعكس طبيعة وفلسفة 

نشاط المستثمر. يتمثل العمل الرئيسي في تصميم وإنتاج 
نظام الفتات كامل للمنشأة إلى جانب العناصر الزخرفية.
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“Tarnowskie Termy” is a modern swimming pool 
facility combining the leisure and sports centre and 
also medical & spa services.
In this very prestigious project, we were responsible 
for designing and providing comprehensive visual 
identification (pictograms, graphic themes, signs). 
Having finalized graphic designs, we produced and 
installed totems, communication pylons, façade-
mounted backlit logotypes and a complete internal  
communication system. To maximize the effect, we 
also designed and installed our own wallpaper.

» تارنوفسكي تيرمي » هي منشأة حديثة لحمام السباحة تجمع بين مركز 
الترفيه والرياضة والخدمات الطبية وخدمات السبا.

في هذا المشروع المرموق ، كنا مسؤولين عن تصميم وتقديم تعريف 
بصري شامل )الصور التوضيحية ، والموضوعات الرسومية ، 

والالفتات(. بعد االنتهاء من التصميمات الجرافيكية ، قمنا بإنتاج وتركيب 
الطواطم وأبراج االتصاالت وشعارات اإلضاءة الخلفية المثبتة على 

الواجهة ونظام اتصال داخلي كامل. لتعظيم التأثير ، قمنا أيًضا بتصميم 
وتركيب ورق الحائط الخاص بنا.

“Tarnowskie Termy“ Swimming Pool and Leisure Facility

»ترنوسكي تيرمي«  حوض سباحة ومنشأة للترفيه
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