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Zajímavé odkazy
www.cz.movember.com – stránky komunity hnutí Movember,
které je zaměřeno na muže s rakovinou prostaty a varlat
www.europauomo.cz – stránky věnované onemocnění
prostaty, poruchám erekce a potížím s udržením moči. Na
stránkách je k dispozici přehledná brožura o onemocnění
prostaty: Prostata. Pro muže, ale i ženy, které je
milují
www.incoforum.cz – stránky věnované inkontinenci
www.inkontina.cz – stránky o hyperaktivním močovém
měchýři
www.linkos.cz – stránky České onkologické společnosti
zaměřené na onkologická onemocnění
www.mojeprostata.cz – stránky o problematice onemocnění
prostaty
www.moliklub.cz – stránky o inkontinenci a jejím řešení
www.musimcasto.cz – stránky o hyperaktivním močovém
měchýři
www.nejennachvili.cz – stránky věnované předčasné
ejakulaci
www.opetmuzem.cz – stránky věnované problémům s erekcí
http://patients.uroweb.org/cs/spolehlive-informace-v-uro
logii/ – informace o urologických onemocněních na
stránkách Evropské urologické společnosti v českém
jazyce
www.problemysprostatou.cz – webové stránky pro pacienty
s onemocněním prostaty
www.rakovinaprostaty.org – webová klinika pro nemocné
karcinomem prostaty
www.rakovinavarlat.cz – stránky s informacemi o rakovině
varlete
www.zadne-vymluvy.cz – webová stránka o poruchách erekce
www.tenacz.cz – stránky o inkontinenci a jejím řešení
www.urologicka-klinika.cz/umely-sverac-ams-800/
–
informace o implantaci umělého svěrače močové trubice

AMS 800
www.lepsipece.cz – stránky věnované nemocím ledvin,
inkontinenci, laparoskopii atd.
www.nadaceledviny.cz – stránky České nadace pro nemoci
ledvin

Informace v angličtině:
www.patients.uroweb.org/reliable-information-on-urologic
al-diseases/ – webové stránky Evropské urologické
společnosti (EAU) určené pro pacienty. Zde naleznete
informace
jazyce.
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