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Společnost RADANAL s.r.o. uspořádala ve dnech 
22. - 25. září 2018 v pražském hotelu DAP další 
ročník mezinárodní konference INTERNATIONAL 
NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE 
(INDC 2018), jako setkání špičkových odborníků 
z oblasti medicíny, klinické biochemie, potravi-
nářství, výživy a analytické chemie z celého světa. 
Hlavním cílem konference bylo hledání spojitosti 
mezi výživou a lidským zdravím. 
Konference je oficiální akcí Společnosti pro výživu, 
České společnosti klinické biochemie, Společnosti 
pro probiotika a prebiotika a Institutu Nutrice a Dia-
gnostiky. Dle ohlasu účastníků se vědeckému výboru 
konference podařilo vytvořit odborný a zároveň 
poutavý program. Do Prahy se sjelo 130 delegátů, 
z 19 zemí světa. Během čtyř dnů odborného progra-
mu zaznělo 34 přednášek, které doprovázely bohaté 
diskuze. Vysokou úroveň si zachovala také posterová 
sekce s 36 plakátovými sděleními.
Z jednání konference vyplývá, že samotná konzuma-
ce vitamínů, antioxidantů  a obecně považovaných 
zdravých potravin nestačí k tomu, aby člověk byl 

zdravý a dožil se aktivního vysokého věku. Výživa 
se dnes stává mezioborovou vědou a její praktické 
uplatnění je nemožné bez týmové spolupráce odbor-
níků na životní prostředí, zemědělskou produkci, 
potravinářskou technologii, výživu a metabolismus 
a klinickou diagnostiku. 
Konference byla zahájena přednáškou profesora 
Pavla Jandery o využití separačních metod pro 
analýzu bioaktivních látek. Velký počet příspěvků 
se soustředil na roli mikrobiomu na lidské zdraví. 
Tradičními přednášejícími na toto téma byli Dr. 
Volker Rusch, Dr. Tor Savidge, doc. MUDr. Tomáš 
Büchler a MUDr. Pavel Vodička.
Konferenci doprovázela vedle firemních stánků také 
prodejní výstava odborné literatury.  
Závěrem bychom velmi rádi poděkovali všem 
zúčastněným za aktivní přínos ke zdárnému prů-
běhu konference a zároveň Vás pozvali na další 
ročník již 19. mezinárodní konference věnované 
vztahům mezi výživou a lidským zdravím INDC 
2019, která se bude konat v hotelu DAP, Vítězné 
náměstí 4/684, Praha 6 ve dnech 14. – 17. října 
2019. Pro více informací navštivte naše internetové 
stránky: www.indc.cz.


