Dokumenty ke stažení
Dotazník pro hodnocení předčasné ejakulace PEDT (PDF)
Dotazník sexuálního zdraví muže IIEF 5 (PDF)
Ekonomické aspekty léčby inkontinence (PDF) – zdroj:
www.incoforum.cz
Epidemiologie inkontinence v ČR (PPT) – zdroj:
www.incoforum.cz
Gymnastika svalů pánevního dna (PDF)
Helios – časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování
močového měchýře (odkaz)
Inkontinence (PDF)
Inkontinence v ČR 2012 (PDF)
Inkontinence v ČR 2013 (PDF)
Inkontinencia v SR 2013 (PDF)
Inkontinence v ČR nejnovější vydání (PDF)
Inkontinencia v SR nejnovější vydání (PDF)
Inkontinence ve stáří (PDF) – zdroj: www.incoforum.cz
Inkontinence z pohledu ošetřovatelské péče (PPT) –
zdroj: www.incoforum.cz
Jak žít s močovou cévkou (PDF)
Poradna pro pacienty – smysl intermitentní katetrizace
(PDF)
Poradna pro pacienty – Potřebuji na provádění ČIK jiné
místo než obvyklou toaletu? (PDF)
Poradna pro pacienty – Jaký katetr je vhodný pro ČIK?
(PDF)
Přehled pomůcek pro řešení inkontinence (PDF)
Předčasná ejakulace – leták (PDF)
Řešení mužské inkontinence – kondomy a sáčky (PDF)
Všechno, co potřebujete vědět o čisté intermitentní
katetrizaci (PDF)
Základní pravidla pro udržení zdraví pomocí čisté
intermitentní katetrizace (PDF)

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.healthinessfortwo.cz – edukační webové stránky
věnované hyperplazii prostaty, erektilní dysfunkci a
předčasné ejakulaci
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 o urologických onemocněních v anglickém
jazyce.

