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Mezinárodní 
konference výživy 
a diagnostiky  
INDC 2016
Mezinárodní konference výživy a diagnostiky 
(INDC 2016), se konala 3. - 6. října 2016 v Praze. 
Hlavním organizátorem byla společnost RADANAL 
s.r.o., Pardubice za podpory České společnosti 
klinické biochemie, Společnosti pro probiotika 
a prebiotika a České společnosti pro výživu.
Oficiální program se konal v budově kongresového 
hotelu DUO v Praze. Letošního ročníku se zúčast-
nilo přes 250 účastníků z 38 zemí z celého světa. 
Konference byla rozdělena do odborných sekcí 
s vybranými přednášejícími. V posterových blocích 
bylo představeno více než 130 příspěvků.
INDC 2016 zahájil úvodní přednáškou MUDr. Pavel 
Vodička z Ústavu experimentální medicíny v Praze 
na téma: DNA damage formation and DNA repair 
following an intervention of colorectal cell lines 
with ganoderma lucidum. Odborné příspěvky byly 
z rozsáhlých aplikačních oblastí: kardiovaskulární 
onemocnění, rakovina, novorozenecký screening 

nebo střevní homeostázy s brilantní přednáškou 
Tora Savidge z Baylor College of Medicine v Texasu. 
Nezapomenutelnou přednášku měl také Dr. Volker 
Rusch Z Old Herborn University Foundation, 
Německo.

Konferenční aktivity (Uvítací recepce, Výlet lodí 
po Vltavě, Projížďka Prahou) přispěly k podpoře 
výměny vědeckých poznatků a budování spoluprací. 
Účastníci vyjádřili spokojenost s organizací konfe-
rence a je zřejmé, že INDC 2016 bylo dalším krokem 
ke zvýšení mezinárodního uznání.

Rádi bychom uznali velkorysou pomoc a účast 
našich vystavovatelů a sponzorů, kteří přispěli 
k vytvoření úspěšné konference INDC 2016. Mezi 
sponzorskými společnostmi byli: Danone, Brainway, 
Extrudo, Vinařský Fond a Perník. Z řad vystavo-
vatelů se zúčastnili Immundiagnostik (Německo), 
RECIPE (Německo) nebo Biocrates (Rakousko).

S potěšením vás zveme v termínu 9. – 12. října 2017 
na INDC 2017, které proběhne tradičně v Praze. 
Těšíme se na setkání v roce 2017.

Závěrem bychom chtěli jménem organizační spo-
lečnosti RADANAL poděkovat všem řečníkům 
a delegátům, a samozřejmě sponzorům a partnerům 
za jejich velkorysý sponzoring.

INDC 2017
Jménem organizačního týmu si Vás společnost RADANAL s.r.o. dovoluje pozvat na 17. ročník 
mezinárodní konference výživy a diagnostiky INDC 2017, která se již tradičně uskuteční v Praze, 
ve dnech 9. – 12. října 2017. Celá konference probíhá v anglickém jazyce. 
Cílem konference je pochopení vztahu a spojení mezi výživou a klinickou diagnostikou. INDC je 
tradičním místem setkávání pro lidi, kteří se zajímají o to, jak strava ovlivňuje naše zdraví, pracovní 
výkonnost, pocity a stárnutí. Ročník 2017 přivítá odborníky z oblastí jako je výživa, klinická bio-
chemie, potravinářské technologie, analytická chemie a medicína. 
Srdečně Vás zveme a doufáme, že získáte nejen spoustu cenných informací, ale také využijete vol-
nočasové aktivity konference zahrnující prohlídku historické Prahy. 
Pro více informací navštivte webovou stránku konference www.indc.cz 
Těšíme se na Vás!


