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VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2016
20. – 22. září 2016
Lázeňský dům BEETHOVEN v Teplicích
Budoucnost výživy člověka
Výživa dětí a mladistvých

Ve dnech 20. 9. – 22. 9. 2016 se konal v Lázeňském domě BEETHOVEN v Teplicích
jubilejní 20. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí pod záštitou hlavního
hygienika ČR - Prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc. s názvem „VÝŽIVA A ZDRAVÍ
2016 – BUDOUCNOST VÝŽIVY ČLOVĚKA – VÝŽIVA DĚTÍ A MLADISTVÝCH“
Všechny odborné přednášky lektorů byly na vysoké úrovni a směrovaly především
k výživě a zdraví jako nástroje primární prevence ve zdravotnictví.
Okresní agrární komora Most měla za úkol prezentovat regionální potraviny
Ústeckého kraje a provést ochutnávky regionálních potravin.
Prezentovali jsme již po druhé tyto potraviny:
 LoPe Fruit, s.r.o., Šepetely – ovocné mošty
 Moštárna Louny In s.r.o. – ovocné mošty
 České vinařství Chrámce s.r.o. – různé druhy mosteckých vín
 Severofrukt a.s., Trávčice – sušené chipsy z červené řepy, sušená jablíčka,
sušené hrušky
 ZD Klapý – jablka
 Eva Parásková – paperník, Kytlice – perníčky, sušenky, krekry
 Slavomír Hadrava, Teplice – slané brambůrky
 Pekařství Oertelt, s.r.o., Most – špaldové řezy, křehouše, velké koláče
 Uzenářství JEŽEK, s.r.o. – krušnohorský salám, tlačenka, uzené, klobásy
 Zámecké sady Chrámce – Olga Syrovátková – biomošt
Tato akce měla u všech účastníků velký ohlas a všem naše regionální potraviny velice
chutnaly.
Za prezentaci a ochutnávky jsme obdrželi poděkování od firmy ALWAC, a.s.
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ZÁVĚRY 20. CELOSTÁTNÍ JUBILEJNÍ KONFERENCE „VÝŽIVA A ZDRAVÍ
- DNY VÝŽIVY PROF. HRUBÉHO 2016“ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Konference se konala ve dnech 20. - 22. září 2016.
HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE: Výživa dětí a mladistvých
Konference se zúčastnili pracovníci lékařských fakult, SZÚ, VŠCHT a hygienické
služby. Dále zahraniční účastníci ze Slovenské republiky, USA, Guiney a Ruska.
V úvodu zazněla sdělení „Akční plán MZ – Správná výživa“, „Dvacet roků
jednání o výživě a zdraví.“
K hlavnímu tématu bylo předneseno 17 sdělení týkajících se fyziologie výživy
dětí a spotřeby potravin, zejména ve sféře školního stravování. Další témata
vhodně doplňovala program, jako např. sdělení: „Hygienická hypotéza a
rostoucí incidence alergických onemocnění dětské a adolescentní populace“,
„Nové poznatky o změnách sekulárního trendu změn hmotnostních parametrů
a jejich vlivu na růstový profil dítěte,“ a o nových poznatcích ve vývoji
diabetické diety v posledních deseti letech. Základní diety se budou zavádět též
ve školním stravování.
Můžeme konstatovat, že konference splnila své cíle, a to jak v přínosu nových
poznatků v ochraně a podpoře zdraví a účinné prevence onemocnění dětí, tak i
ve zvýšení aktivity imunitního systému, což bylo doplněno sdělením o významu
nukleotidů a betaglukanů i významu mléka ve výživě mladé generace. Byla
zdůrazněna role potravinových doplňků pro imunitu dospívající mládeže a
úloha spotřeby mléka a mléčných výrobků s prediktivní funkcí na prevenci
metabolického syndromu, KV onemocnění, onkologických nemocí -zejména
kolorektálního karcinomu.
Problematika významu podrobnějšího stanovení frakce LDL cholesterolu ve
formě jeho subfrakcí zejména patogenních LDL3-7 byla zdůrazněna pro určení
správného hodnocení lipoproteinemií, jelikož z toho vyplývá zbytečnost terapie
statiny u neaterogenních hyperlipoproteinemií a naopak nejsou léčeni pacienti
s normocholesterolemií, ale s patogenní úrovní subfrakcí LDL3-7, která
znamená skryté, ale velmi významné ohrožení zdraví a života
(normocholesterolemické infarkty). Byly prezentovány i výsledky studie, která
poukázala, že konzumace ovocných šťáv (bobuloviny+jablko) má příznivý efekt
na úpravu uvedených rizikových subfrakcí LDL-cholesterolu. Také bylo
upozorněno na současné stravovací návyky.

Sdělení týkající se školního stravování hodnotila jak současnou úroveň z
hlediska sledování nutričních hodnot v praxi, jak ukázaly výsledky sledování z
Plzně, ze Zlína a z Ústí nad Labem. Bylo poukázáno též na perspektivy dalšího
zlepšování díky novým možnostem monitorování a kontrole dosažené úrovně
nutričních parametrů. Rovněž byl kladen důraz na preferenci čerstvé zeleniny a
ovoce jako zdrojů vlákniny, a to s využitím lokálních zdrojů. K tomuto bodu se
rozvinula bohatá diskuse, která prokázala, že téma školního stravování je velmi
aktuální.
Základní téma bylo vhodně doplněno též sděleními o úlohách SZÚ ve výživě a
jeho probíhajících aktivitách jak v oblasti odborné, tak v edukační a osvětové,
tak o změnách v jídelníčku ve vztahu k nutričnímu doporučení MZ. Velmi
významné bylo sdělení o probíhající studii o obsahu nutrientů v pokrmech ve
školním stravování.
V bloku „ Varia“ byla řešena prevence zubního kazu v mateřských školách, dále
problematika nutričního vlivu palmového oleje. Opakovaně bylo informováno o
možnosti přežívání mikroorganizmů v nízkoteplotní úpravě masa. K tématu
minulé konference se vrátilo sdělení: „Nutriční terapeuti 21. století“. Okrajově
byly též zmíněny bromové retardéry hoření, které mohou přinášet zdravotní
rizika.
Na konferenci bylo prezentováno 16 plakátových sdělení.
Pro 21. ročník konference V a Z navrhujeme 2 témata: „Budoucnost výživy
člověka-prenatální a postnatální výživa těhotných a mladé generace.“
„Prevence aterosklerózy výživou v budoucnosti.“
Závěrem je třeba vyslovit velké poděkování za odbornou úroveň všem
přednášejícím i diskutujícím a za skvělou organizaci realizačnímu týmu pod
vedením MUDr. Jana Ševčíka, pracovníkům firmy ALWAC, a.s. a Lázeňského
domu Beethoven.

