
 

 

     96.                         Porodnicko -  gynekologické oddělení     

                            ambulance a poradny – budova č. 3                              

adresa Kyjevská 44 

532 02 Pardubice 

telefon 466 011 111      

e-mail posta.pardubice@nempk.cz      

web www.nempk.cz 

 

Parkování Za budovou je na parkovišti vyhrazené jedno stání pro ZTP. 

Přístup Po asfaltové komunikaci.   

Vstup hlavní vstup – přístupný s dopomocí 

Ke vstupním dveřím vede pevná dvouramenná rampa o podélném sklonu 

6,5 – 9%, délka 1.ramene 8,5 m a šířka 1,4 m, délka 2.ramene 7,5 m a šířka 

1,4 m. 

Madlo na obou stranách.  

Vstupní dveře dvoukřídlé, š. otevíraného křídla 900 mm. Otvírají se dovnitř. 

U dveří umístěn zvonek ve  v.1450 mm. 

vedlejší vstup - přístupný   

Vstupní dveře automaticky ovládané š. 1300 mm. U dveří intercom, tlačítko 

ve v. 1350 mm. 

 

Interiér přístupný  

Vstupní dveře š. 900 mm. Ambulance a poradny jsou ve zvýšeném 1.NP. 

Poradna urogynekologická je v 1.PP. 

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

Poradna pro rizikové těhotenství 

Ultrazvuk 

Poradna urogynekologická 

Poradna pro onemocnění čípku 

Onkogynekologický kabinet 

Genetická poradna 

Poradna pro léčbu neplodnosti 

Spermiogramy 

Indikační poradna přednosty kliniky 

Endokrinologická poradna 

Poradna klimakterická a osteologická 

Dětská gynekologie 

 

Baby Box nepřístupný  

Umístěn vzadu na budově č.3. Přístup od parkoviště na chodník š.520 mm 

je přes obrubník v. 100 mm. Vydlážděná plocha před Baby Boxem je 

š. 1500 mm. a hl. 900 mm. Výška Baby Boxu od chodníku je 720 mm. Po 

stisknutí zeleného tlačítka, které je ve v.1450 mm, se dveře Baby Boxu 

automaticky otevřou. 
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Výtah Kabina výtahu š.1500 mm  x  hl.2200 mm. Š. dveří 1200 mm. Dveře 

samočinně vodorovně posuvné. Není sedátko. 

 

WC přístupné – závada 

WC je ve zvýšeném 1.NP. 

WC kabina š.1800 mm x hl.1800 mm. 

Není zámek odjistitelný zvenčí, není madlo u umyvadla. Prostor před mísou 

k hraně umyvadla je 400 mm. 

WC kabina není vybavena signalizačním systémem nouzového volání. 

Primárně z hygienických důvodů, odpadkový koš pedálový s víkem. 
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Hlavní vstup  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vedlejší vstup 

 

 


