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SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.
■

American Diabetes Association, Alcohol
www.diabetes.org/foodanditness/food/whatcanieat/makinghealthyfoodchoices/alcohol.htm

Baker IDI Heart & Diabetes Institute (Australia), Diabetes and Your Health
www.bakeridi.edu.au/Assets/Files/Diabetes.pdf■■
U.K. Department of Health, Alcohol
■ BattleDiabetes.com, How Does Drinking Alcohol Effect Diabetes and Raising Blood Sugars?
Misuse (Užitečné odkazy na téma
http://www.battlediabetes.com/drinkingalcoholanddiabetes
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alkoholismu britského Ministerstva
obsah uvedený
naAssociation,
externích webových
■zaCanadian
Diabetes
Alcohol & Diabetes
zdravotnictví)
stránkách.
www.diabetes.ca/diabetesandyou/healthylivingresources/dietnutrition/alcoholdiabetes/
www.dh.gov.uk/en/Publichealth/
Healthimprovement/Alcoholmisuse/
■■■ National Diabetes Services Scheme (Australia), Alcohol
& Diabetes
Adult Children of Alcoholics World Service
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Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
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■■ U.S. SAMSHA Substance Abuse
www.diabetesaustralia.com.au/NDSSContent/DiabetesInformationSheets/AlcoholandDiabetes/
Organization, Inc.
www.adultchildren.org
Diabetes
UK, Managing Your Diabetes – Alcohol Treatment Facility Locator (Vyhledávač
protialkoholních zařízení)
■■ www.diabetes.org.uk/Guidetodiabetes/Managingyourdiabetes/Alcohol/
Alcohol Concern UK Services Directory
http://dasis3.samhsa.gov/
www.alcoholconcern.org.uk/servlets/

■

wrapper/services_directory.jsp
■■

Alcoholics Anonymous Worldwide
www.alcoholics-anonymous.org
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