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21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE V TEPLICÍCH
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ – VÝŽIVA A ZDRAVÍ
pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví,
hlavní hygienik ČR
Lázeňský dům Beethoven Teplice - 19.9. – 21.9.2017
Již 3. rokem spolupracuje OAK Most při organizaci Celostátní konference Výživa a Zdraví.
Letos to byl již 21. ročník mezinárodní vědecké konference Výživa a zdraví, která se konala
v Lázeňském domě Beethoven v Teplicích. Na těchto konferencích se odborníci radí o
novinkách v oboru „Výživa člověka“; jak všechny známé poznatky o možnostech ochrany a
podpory zdraví, nové i starší, zavádět a uplatňovat v praxi ve výživě dětí, adolescentů,
dospělých i seniorů; jak je nejlépe uplatnit ve výživě a stravování jednotlivců, a především ve
stravování společném a jak tyto poznatky uplatňovat v řízení stravování na všech úrovních.
Výživa a zdraví a regionální potraviny spolu velmi úzce souvisí. Proto jsme jako koordinátoři
„Regionální potraviny v Ústeckém kraji“ provedli na této konferenci prezentaci a ochutnávky
vítězných regionálních potravin Ústeckého kraje za rok 2017.
Prezentovali jsme tyto výrobky:















Sedmý schod – Žatecký pivovar s.r.o.
květák – Petr Tůma, Terezín
kozí kefír – Jakub Laušman, Držovice
Julčin tučný tvaroh s medem – Barbora Marešová, Břvany
čerstvé kozí a ovčí sýry – různí výrobci
kozí gouda – Polabské mlékárny, a.s., provozovna Varnsdorf
retro šunkový salám – Daniel Stříbrný, Louny
vepřové maso od Zrcadla – Varoza, s.r.o., Březno u Chomutova
květový med lipový – Radek Geletič, Lovosice
čertovsky dobré a křupavé brambůrky – Slavomír Hadrava, Hradiště
ovocné mošty a moštíky – Moštárna Louny In s.r.o.
špaldové řezy a křehouše – Pekařství Oertelt s.r.o., Most
sušená jablka, červená řepa, hrušky – Severofrukt a.s., Trávčice
perníčky – Jitka Horčičková, Dubský perník

Kromě toho jsme podávali účastníkům i lázeňský hostům informace o zemědělství, aktuální
problematice, cenách zemědělských komodit (máslo, vepřové maso), o informačním centru
pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje, které v naší OAK Most zajišťujeme atd.
Návštěvníci našeho stánku měli k problematice zemědělství plno dotazů, neboť tato oblast
pro ně byla méně známá. Tato akce měla u všech návštěvníků konference i lázeňských hostů
velký ohlas a všem naše regionální potraviny z Ústeckého kraje velice chutnaly.
Za prezentaci a ochutnávky jsme podrželi poděkování od firmy ALWAC, a.s.
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Závěry 21. Celostátní konference „Výživa a zdraví 2017 – Dny hygieny výživy Prof.
MUDr. Stanislava Hrubého“ konané dne 19. – 21. září 2017 v Teplicích
Konference se zúčastnili pracovníci lékařských fakult, SZÚ, VŠCHT, hygienické služby a
nutriční terapeuti nejen z České republiky, ale také ze Slovenska.
V úvodu byla zhodnocena historie konferencí věnovaných hygieně výživy od založení
hygienické služby v roce 1952, zejména konferencí s hlavním tématem „Výživa a zdraví“ a
jejich význam pro předávání nových poznatků pro praxi a výměnu odborných zkušeností.
Přednesené informace o aktivitách SZÚ, které jsou zahrnuty do akčního plánu MZČR
SPRÁVNÁ VÝŽIVA a do kterých jsou zapojena tři centra ústavu, slibují podporu získávání a
předávání nových poznatků, zejména též ve stravování dětí. Mnohé z těchto aktivit jsou
zapojeny i do mezinárodních programů.
Konference s hlavním tématem Budoucnost výživy člověka zahrnovala bloky
1. Prenatální a postnatální výživa mladé generace a těhotných
2. Prevence aterosklerózy výživou
V prvním bloku byly uvedeny nové poznatky o možnosti prevence této choroby výživou, a to
zejména ve vztahu k novým faktorům v etiopatogenezi. Byly uvedeny též možnosti využití
aktivních složek rostlinných potravin a doplňků stravy v protizánětovém a antioxidačním
působení. Současně byla zdůrazněna imunologická problematika v procesu aterogeneze.
Zazněla informace o doporučení Evropské společnosti pro aterosklerózu. Poznatky uvedené
v tomto bloku prokazují, že prevence výživou může mít vliv i na regresi aterogeních změn
v počátečním období choroby.
V druhém bloku byl zahrnut odborný program pre- a postnatální výživy, který byl věnován
péči o výživu těhotných a vývoj plodu a zdravotního stavu dítěte. Byl uveden též vliv
růstových faktorů a význam možných epigenetických změn. Byla též podána informace o
webových stránkách ÚEM AVČR pro těhotné ženy „Zdravé dítě“.
Odborný program „Výživa mladé generace“ zahrnoval přehled možností monitoringu
dietární expozice a nejdůležitější poznatky získané v rámci studie školního stravování. Dále
byly uvedeny výsledky sledování školních jídelen a trendy ve skladbě jejich jídelníčků a rizika
snižování obsahu soli ve školním stravování. V rámci tohoto programu zaznělo i hodnocení
mléčných potravin a jejich vliv na zdraví dětí. Zazněly také zajímavé výsledky státního
zdravotního dozoru ve školních jídelnách. Jako závažná problematika se prokázala rizika
kontaminace pokrmů z materiálů přicházejících do styku s obaly.
V programu Varia zazněly informace o dietárním významu prebiotik, dále medu, piva a
kyseliny listové. Také informace o monitoringu nabízené stravy v zařízeních sociálních služeb
a dále o bromovaných retardérech hoření. V posterech byly zahrnuty významné údaje o
vztahu imunity a výživy u nesdělných chorob. Dále byly uvedeny informace o dietárním
přívodu vitamínu D u dětí a dospívajících v ČR a o prevalenci vybraných rizikových faktorů
kardiovaskulárních onemocněních.

ZÁVĚRY:

1. Účastníci konference doporučují opětovné sledování individuální spotřeby potravin
obyvatelstvem ČR v návaznosti na informaci „25 let monitoringu dietální expozice“.
2. Konference doporučuje uvést do praxe sledování vlivu dietální expozice na stav zdraví dětí
a dospělých.
3. Účastníci konference doporučují prosadit co nejdříve ve všech krajích ČR systematické
sledování zdravotního stavu dětí a mladistvých ve vztahu k rizikům vlivu cizorodých látek.
Příští konference VaZ 2018 by se měla konat opět v Teplicích ve 38. týdnu, a to ve dnech
18. – 20.9.2018 a měla by řešit především témata:
1. Nesdělné choroby ovlivnitelné výživou
2. Alimentární nákazy s ohledem na nové technologie v potravinářství
3.
Závěrem je třeba vyslovit velké poděkování za odbornou úroveň všem přednášejícím
i diskutujícím a za skvělou organizaci realizačnímu týmu pod vedením MUDr. Jana Ševčíka
i pracovníkům firmy ALWAC a.s. a Lázeňského domu Beethoven Teplice a sponzorům.
Teplice 21. 9. 2017
Návrhová komise: MUDr. Bohumil Turek, Doc. MUDr. Igo Kajaba, RNDr. Petr Šíma – Zapsal
MUDr. Jan Ševčík

