
Kde získat informace o 

diabetu 

Webové adresy 



Časopisy elektronicky 

• www.diastyl.cz     Časopis Dia styl- co 2 měs, 
uvolněné články- lze najít i na 

• https://cs.publero.com/titul/dia-zivot-styl/1-2012 

 

• www.diabetacek.cz 

   Internetový časopis pro diabetiky 1. a 2. typu 

• www.zivotacukrovka.cz (MSD)- dosti o 2. typu 
DM  

 

http://www.diastyl.cz/
http://www.diabetacek.cz/
http://www.zivotacukovka.cz/


Diskusní fóra- nové informace-

edukace- články- 

• www.kompenzator.cz (fi Eli Lilly)- animovaná 
edukační hra pro děti o cukrovce 

• www.facebook.com/životjesladky : animovaný 
kvíz  

• www.dia-info.cz(fi Roche) nebo na 

• www.accu-chek.cz  Časopis Dia.info! (Roche)-
spousta zajímavých článků, rekondiční pobyty 

• www.mojecukrovka.cz: moderní diskusní fórum 

• www.diabetesmellitus.cz (NovoNordisk)-tabulky 
VJ, materiál k hypoglykémii... 

 

 

http://www.kompenzator.cz/
http://www.facebook.com/životjesladky
http://www.dia-info.cz(fi/
http://www.dia-info.cz(fi/
http://www.dia-info.cz(fi/
http://www.accu-chek.cz/
http://www.accu-chek.cz/
http://www.accu-chek.cz/
http://www.mojecukrovka.cz/
http://www.diabetesmellitus.cz/


Diskusní fóra- nové informace-

edukace- články- 

• www.abbottdiabetescare.cz- deníky, diety, 

pohybová aktivita, vyšetřování ketolátek... 

• www.lifescan.cz – informace pro rodiče 

děti, k měření glykémií, edukační články 

 

http://www.abbottdiabetescare.cz-/
http://www.abbottdiabetescare.cz-/
http://www.lifescan.cz/


Diabetes a sport 

• www.diasport.cz 



Organizace diabetiků - Olomouc 

  Inzulínek Olomouc 

• www.inzulinek.cz 

• Vedoucí: Pan Joukl-  

• + Alenka Kadlčáková- 

    inzulinek@inzulinek.cz  

   přihlášky, dotazy, info o Dia  táborech, 

přednášky ze seminářů, dia deníky.. 

 

http://www.inzulinek.cz/


Občanské sdružení  
Dítě s diabetem - Ostrava 

• Edukační centrum pro děti s DM v Ostravě 
    
• www.ditesdiabetem.cz 
• radaOS@seznam.cz 
    
  Velmi pestrá činnost 
   Každý rok v Luhačovicích  „Barevné Dia dny“- vždy 

na podzim, děti s rodiči, edukační-rekondiční- 
společenský program 

   se zajištěním pobytu, stravování 
    
    

http://www.ditesdiabetem.cz/


 Sdružení Spišiačik – Spišská Nová 

Ves, Slovensko 

• http://sk.diabetacek.cz 

   vede moc dobře pan Peter Herzeg 

 

  Velmi zajímavé informace! – články – akce-
recepty na vaření, pečení, prázdninové 
pobyty dětí s rodiči … 



Sdružení rodičů a přátel 
diabetických dětí ČR 

• www.diadeti.cz 

   Vede JUDr. Václav Letocha 

 

   Informace o činnosti SRPDD v ČR- Dia 
klubech 

   Přihlášky 

   Vydávání edukačních brožur-pomůcek 

   Edukační Dia centrum v Praze 

http://www.diadeti.cz/


Sdružení pro děti s diabetem a 

celiakií Písek Diacel 

• www.diacel.cz 

• Vhodné další kontakty pro pacienty s celiakií: 

 Sdružení celiaků ČR – www.celiac.cz 

 Společnost pro bezlepkovou dietu – 
www.celiak.cz 

 Klub celiakie Brno –www.klubceliakie.cz 

 Poradenské centrum pro celiakii a 
bezlepkovou dietu –  

   www.bezlepkovadieta.cz 

 Infolinka o dietách: 800 175 324 

 www.vyzivadeti.cz      info linka: 800 230 000 

 

 

 

http://www.diacel.cz/
http://www.bezlepkovadieta.cz/


Organizace diabetiků 

• www.diazivot.cz – Svaz diabetiků ČR 

 + Diabetická asociace ČR 

http://www.diazivot.cz/


Inzulíny- inj. pera- edukační materiál 

• www.novonordisk.com 

   www.novonordisk.cz 

   www.diabetesmellitus.cz – Actrapid, Insulatard, 
NovoRapid, Levemir, NovoMix, NovoPen Junior, 
Novopen Echo 

• www.lilly.com 

   www.lilly.cz - Humulin R, N, Humalog,Humapen  
Luxura HD 

• www.sanofi-aventis.cz – Apidra, Lantus, pero 
Tactipen, Solostar 

 

http://www.novonordisk.com/
http://www.novonordisk.cz/
http://www.diabetesmellitus.cz/
http://www.lilly.com/
http://www.lilly.cz/
http://www.sanofi-aventis.cz/
http://www.sanofi-aventis.cz/
http://www.sanofi-aventis.cz/


Inzulínové pumpy- kontin. měření 
glykémie 

• www.aimport.cz –pumpy Animas IR, 
Kontinuální měření DexCom 

• www.medtronic-diabetes.cz 

   pumpy Medtronic MiniMedParadigm- Veo, 
kontin. měření glykémie CGMS Guardian 

 zákaznický servis: diabetes.help@medtronic.com 

• www.medatron.cz 

  www.accu-chek.cz- pumpy Accu Chek-Combo 

http://www.aimport.cz/
http://www.medtronic-diabetes.cz/
http://www.medtronic-diabetes.cz/
http://www.medtronic-diabetes.cz/
http://www.medatron.cz/
http://www.accu-chek.cz-/
http://www.accu-chek.cz-/
http://www.accu-chek.cz-/
http://www.accu-chek.cz-/


Glukometry + edukační materiál 

• www.abbottdiabetescare.cz – FreeStyle Optium (dříve 
Xcee, FreeStyle Lite, Freedom, 

 
• www.lifescan.cz – One Touch Verio, Ultra, Easy 
 
• www.accu-chek.cz (zde i Klub Accu-Chek, e-shop) 
    Accu Chek Performa, Nano, pumpy Roche: Accu  

Chek-Combo     
   www.acnano.cz (glukometr Nano) 
• www.elekta.cz – Wellion Linus, dia obuv, Hypo-gel, 

chladící pouzdra… 
• www.mte.cz (inz pumpa Dana, další sortiment pro dia) 
 

http://www.abbottdiabetescare.cz/
http://www.lifescan.cz/
http://www.accu-chek.cz/
http://www.accu-chek.cz/
http://www.accu-chek.cz/
http://www.acnano.cz/
http://www.elekta.cz/
http://www.mte.cz/

