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Ban hành kèm theo Quyết định số: 544/QĐ-TTYT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc
Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ về việc công nhận biểu trưng làm Logo của Trung tâm Y tế
thành phố Tam Kỳ.

  

  

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TAM KỲ

  

MEDICAL CENTER OF TAM KY CITY

      

  

1. Bố cục của biểu trưng logo

  

Tổng thể biểu trưng logo được thiết kế theo hình tròn, các tình tiết hình tượng được thiết kế sắc
nét, mạch lạc, hài hòa

  

  

2. Ý nghĩa tượng trưng của biểu trưng logo
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- Nhìn tổng thể là 3 ngọn núi gồm núi Quảng Phú, núi Trà Cai và núi An Hà tượng trưng cho
danh xưng Tam Kỳ

  

- Cụm từ:

  

+ SỞ Y TẾ QUẢNG NAM là tên cơ quan chủ quản cấp trên

  

+ TRUNG TÂM Y TẾ là tên của ngành chuyên môn

  

+ THÀNH PHỐ TAM KỲ là địa danh hành chính của Thành phố

  

- Dấu thập + là tượng trưng cho lĩnh vực y học 

  

- Hình con rắn quấn quanh cây chiếc gậy phép của Esculape tượng trưng cho sự khôn ngoan,
khả năng chữa trị bệnh và kéo dài tuổi thọ

  

3. Màu sắc trên logo

  

- Trên logo thể hiện 4 màu: xanh da trời, màu đỏ, xanh lá cây, màu trắng tượng trưng cho 4 mùa
Xuân - Hạ - Thu - Đông

  

- Màu xanh da trời thể hiện sự bình yên, an tâm cho người bệnh, cảm giác sâu thẳm vững vàng
và yên bình, tự tin
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- Màu đỏ tượng trưng cho sự năng động và sáng tạo của Thành phố là màu của cảm xúc nhiệt
huyết và tình yêu, sức sống và nguồn máu cần điều trị cho bệnh nhân

  

- Màu xanh lá cây là màu của thiên nhiên, môi trường, hòa thuận, tươi mát, mang lại cảm xúc an
toàn phát triển và hi vọng

  

- Màu trắng tượng trưng cho màu đồng phục của ngành y, biểu hiện sự trong trắng tinh khiết
thánh thiện, trinh nguyên được xem là màu của sự hoàn thiện
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