
 

 

42.                           Neurologie – poradny 

                                budova č. 19 

adresa Kyjevská 44 

532 03 Pardubice 

 

telefon 466 011 111, 467 431 111, 840 111 246 

e-mail posta.pardubice@nempk.cz  

web www.nempk.cz     

 

Parkování U budovy na parkovišti nejsou vyhrazená stání pro ZTP. Parkování pouze 

obecné. 

Přístup K hlavnímu vstupu po betonovém chodníku, který má podélný sklon 6,4 – 

10,8 %. Druhý přístupový chodník od Chirurgie má sklon 5,3 % a je ze 

žulové mozaiky a část chodníku v šíři 1000 mm je betonová. 

  

Vstup hlavní vstup – přístupný 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1190 mm. U dveří interkom, tlačítko 

ve výši 1270 mm (platí pouze pro pohotovost) a tlačítko ve výši 1250 mm 

(platí pro JIP) 

vedlejší vstup – přístupný s dopomocí (z boku budovy) 

Vstupní dveře dvoukřídlé, šíře otvír. křídla 750 mm, otvírají se ven, ale 

průjezdnost pouze š. 700 mm. Dveře nejdou více otevřít, z důvodu fasády 

domu. Nemají madlo. Na vstupu výškový rozdíl 30 mm. 

Zádveří šíře 1960 mm a hl. 2140 mm. Dveře dvoukřídlé, š. otvír. křídla 710 

mm, otvírají se do zádveří.  

 

Interiér přístupný s dopomocí 

Dveře na chodbě ve 2. NP od výtahu k poradnám jsou dvoukřídlé, šíře otvír. 

křídla 710 mm, mají samozavírač. 

Ordinační hodiny + link zde: http://www.nempk.cz/  

1. NP - Cévní poradna (dveře š. 1100 mm)  

2. NP - Neurologie - poradny (dveře š. 800 mm) 

            Vyšetření EMG, VEP, BAEP, MEP 

            Vyšetřovna – EEG laboratoř 

            Dětská neurologie  

            Extrapyramidová poradna  

            Poradna pro bolesti hlavy  

            Protizáchvatová poradna 

  

Neurologie bud. č. 19 je ve 2. NP vnitřkem propojena schodištěm (8 

schodů) s budovou č. 18 Neurologie – příjmová ambulance. 

 

Výtah Kabina výtahu š. 890 mm x hl. 1250 mm. Šířka dveří 800 mm. Dveře 

mechanicky otevírané. Není sedátko, není madlo, není zrcadlo. 

Kabina výtahu š. 1640 mm x hl. 2440 mm. Šířka dveří 1150 mm. Dveře 
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mechanicky otevírané dvoukřídlé. Šířka křídla 575 mm. Není sedátko. 

 

WC není bezbariérové – běžné WC 

V případě imobilního pacienta ho personal pustí na toaletu ve 3. NP v 

lůžkové části v koupelně. WC mísa má výšku 420 mm a je bez madel. 

 

  

Přemapováno 12/2018  zpracovala: Irena Čáslavková 

Hlavní vstup  

 
Vedlejší vstup  (z boku budovy) 

 


