
6.  Nemocnice Chrudim a.s., Václavská 570, Chrudim 
   
Tel.   469 653 111, 469 653 130, 605 455 544 
 
Lůžková oddělení                          
Anesteziologicko - resuscitační oddělení, Dětské a novorozenecké oddělení, Gynekologicko - porodnické 
oddělení, Chirurgické oddělení, Interní oddělení, Neurologické oddělení, Léčebna dlouhodobě nemocných  

Nelůžková oddělení 
Mikrobiologické oddělení, Oddělení hematologie a krevní transfůze, Oddělení klinické biochemie, Oddělení 
nukleární medicíny, Patologicko - anatomické oddělení, Radiodiagnostické oddělení, Rehabilitační oddělení  

Lékárna 

lékárna 
 

Zařízení třetích stran v areálu nemocnice 
Oddělení nukleární medicíny a RDG oddělení provozované společností DIMED s.r.o., Dialyzační středisko 
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. 

Ambulance 
Gastroenterologická a hepatální poradna, Lipidová poradna, Interní ambulance, Kardiologická poradna, 
Diabetologická poradna, Neurologická ambulance, Dětská ambulance, Alergologická ambulance, 
Gastroenterologická poradna dětského oddělení, Nefrologická poradna dětského oddělení, Endokrinologická 
poradna dětského oddělení, Diabetologická poradna dětského oddělení, Chirurgická ambulance, Ortopedická 
ambulance, Poradna pro laparoskopickou a miniinvazivní chirurgii, Traumatologická poradna, Ambulance pro 
sportovní traumatologii, Proktologická poradna, Cévní poradna, Poradna pro plastickou a estetickou chirurgii, 
Stomická poradna, Gynekologická ambulance, ARO ambulance, Rehabilitační ambulance, Ortopedická 
ambulance rehabilitačního oddělení, Hematologická ambulance, Mamologická ambulance, Urologická 
ambulance, Oddělení Tuberkulózy a respiračních nemocí, Ambulance závodní preventivní péče, ORL, 
Ambulance klinické onkologie  

 
Parkování :  Před budovou vyhrazena 2 parkovací stání pro OTP. 
 
Vstup :      Přístupný. Vstup do objektu je řešen automaticky ovládanými  
  dveřmi. Ve výši 1400mm kontrastní značení pro osoby slabozraké.  
                        Zvonek na přivolání obsluhy je ve výši 1100mm s piktogramem. 

Zadní vchod –  přístupný, rampa šířky 1600mm, délka 3000mm, 
sklon 6%, vstup je řešen automaticky ovládanými dveřmi, 
kontrastní značení pro osoby slabozraké ve výši 1400mm. 

                   
Interiér :     Přístupný. Výtahová  kabina 2500/1400mm, označena  
   piktogramem,  ruční otvírání dveří. Ve vybavení výtahu chybí  
   tlačítka s Brailovými znaky. Výtahová kabina 1400/1100, ruční  
   otvírání dveří. Ve vybavení výtahu madlo, tlačítka s Brailovými  
   znaky, zrcadlo a sedátko. 
                        Recepce- není snížená část přepážky, na požádání imobilnímu  
   vyhoví obsluha recepce. 
                        Přijímací kancelář – automaticky ovládané dveře, snížena část  
   přepážky. 
                                         
WC :                bezbariérové v I.NP 
 
 
Nemocnice je pro vozíčkáře přístupná.                                   přemapováno v prosinci 2015 



 
 
 


