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INDC 2019
Společnost RADANAL s.r.o. uspořádala ve dnech 
15. – 18. října 2019 v pražském hotelu DAP již  
19. ročník mezinárodní konference INTERNA-
TIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CON-
FERENCE (INDC 2019), jako setkání špičkových 
odborníků z oblasti medicíny, klinické biochemie, 
potravinářství, výživy a analytické chemie z různých 
zemí světa. Hlavním cílem konference bylo hledání 
spojitostí 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 127 delegátů 
z 29 zemí světa. Během čtyř dnů odborného progra-
mu zaznělo 50 přednášek, které doprovázely bohaté 
diskuze. Vysokou úroveň si zachovala také posterová 
sekce s 44 plakátovými sděleními. Novinkou byla 
přednášková sekce pro mladé začínající přednášející, 
které se zúčastnilo celkem osm přednášejících. Závě-
rečná přednášková sekce byla věnována workshopu 
firmy BVT Technologies, a.s. zaměřenému na teorii 
a aplikaci elektrochemických senzorů.
Konference byla zahájena přednáškou MVDr. Alojze 
Bomby, DrSc. o současných možnostech a budou-
cích trendech v oblasti výzkumu mikrobiomu 

vzhledem k léčbě a prevenci onemocnění. I několik 
dalších odborných přednášek bylo věnováno tématu 
střevního mikrobiomu a jeho působení na fyzické 
i duševní zdraví člověka, tradičními přednášejícími 
na toto téma byli Dr. Tor Savidge, doc. MUDr. Tomáš 
Büchler, Ernst Plefka, PhD. a Prof. MUDr. Helena 
Tlaskalová-Hogenová, DrSc.  
Z jednání konference vyplývá, že samotná konzuma-
ce vitamínů, antioxidantů  a obecně považovaných 
zdravých potravin nestačí k tomu, aby byl člověk 
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. 
Závěrem bychom velmi rádi poděkovali všem 
zúčastněným za aktivní přínos ke zdárnému prů-
běhu konference a zároveň Vás pozvali na další, 
jubilejní, 20. ročník mezinárodní konference věno-
vané vztahům mezi výživou a lidským zdravím 
INDC 2020, která se bude konat v hotelu DAP, 
Vítězné náměstí 4/684, Praha 6 ve dnech 1. – 4. září 
2020. Pro více informací navštivte naše internetové 
stránky: www.indc.cz
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