
 

 

59.                           Dětské oddělení – všeobecná ambulance, odborné poradny  

                                budova č. 7 

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 nejsou vyhrazená stání pro ZTP.  

Přístup Ke vstupu na pohotovost – všeobecné ambulanci - je z levé strany po 

asfaltovém chodníku šíře 1120 mm, který má podélný sklon 2,6 – 7,3 %. Z 

pravé strany je v chodníku 2x schod (v. 130, 160 mm). Přístup na chodník z 

pojížděné komunikace není bezbariérový. Je tam vyvýšený obrubník.  

Ke vstupu na lůžkovou část je z asfaltové komunikace rampa. 

  

Vstup přístupný (od dětské pohotovosti) 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1450 mm. Otvírají se na  

š. 1000 mm. U vstupu umístěn intercom. Tlačítko ve v. 1500 mm.  

přístupný s dopomocí (ze strany na lůžkovou část) 

Ke vstupním dveřím do budovy vede pevná rampa o podélném sklonu 6,6 – 

11,8 %. Délka 5,5 m a šířka 3,23 m. Madlo na obou stranách výška 

1230 – 1560 mm. 

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1350 mm. 

 

Interiér přístupný  

Ambulance a poradny jsou přístupné za vstupem na dětskou pohotovost 

nebo výtahem za vstupem ze strany na lůžkovou část. 

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

 

1.NP – všeobecná ambulance, příjem pacientů 

Vstupní dveře do čekárny š. 940 mm, do ambulance š. 900 mm. 

1.NP – odborné poradny 

Vstupní dveře do čekárny š. 1100 mm, mají samozavírač. 

Alergologická poradna (dveře š. 900 a 800 mm) 

Nefrologická poradna (dveře š. 890 mm) 

Gastroenterologická poradna (dveře š. 950 mm) 

Osteologická poradna (dveře š. 940 mm) 

Diabetologická poradna (dveře š. 950 mm) 

Neurologická poradna, EEG (dveře š. 950 mm) 

Revmatologická poradna – 1x za vstupem na dětskou pohotovost a 1x za 

vstupem na lůžkové oddělení (dveře š. 700 mm). 

Poradna pro rizikové kojence 
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Výtah Kabina výtahu š. 1660 mm x hl. 2810 mm. Šířka dveří 1150 mm. Dveře 

mechanicky otevírané, dvoukřídlé. Šířka křídla 575 mm. Není sedátko, není 

madlo. Tlačítka výtahu nejsou označena Braillovým písmem. 

 

WC není bezbariérové - běžné WC 

Kabina je větších rozměrů, společná se sprchovým koutem. Dveře 

š. 690 mm. WC mísa v. 390 mm.  

 

  

Mapováno 12/2018  zpracovala: Irena Čáslavková 

 

 

Vstup (od dětské pohotovosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vstup (ze strany na lůžkovou část) 

 

 
 

Vstup do čekárny odborných poraden 

 

 


