POZVÁNKA
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné
výroby, v. v. i., Českou zemědělskou univerzitou Praha, Mendelovou univerzitou Brno

a

Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. si Vás dovoluje
pozvat na

pracovní setkání v úzkém kruhu odborníků a současně webinář

Potraviny z obilovin, potraviny s aditivy. Jejich beneﬁty i rizika
ve vztahu k celiakii

PROGRAM
l Onemocnění vyvolaná obilovinami obsahujícími lepek. Příčiny,
diagnostika, léčba (doc. MUDr. Iva Hoﬀmanová, Ph.D.)
l Problematika celiakie v pediatrii (MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.)
l Imunitní mechanismy a účast mikrobioty při vzniku celiakie
(prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.)

l Diagnostika celiakie: Kde hľadať príčiny nárastu diagnostikovaných
a naopak, prečo máme stále veľa nediagnostikovaných?
(Ing. Peter Makovický, Ph.D.)

l Šlechtění obilnin v ČR během 20. století (Ing. Václav Dvořáček, Ph.D.)
l Současné trendy v pekárenské technologii u nás a ve střední
Evropě (Ing. Pavel Skřivan, CSc.)
l Aditiva v moderních potravinách (doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.)
l Probiotika u zvířat v prevenci salmonelózy (doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.)
l Probiotika v prevenci a zmírnění střevních onemocnění
(RNDr. Petr Ryšávka)

l Úloha mikrobiomu při prevenci celiakie (Mgr. Michaela Šťastná)
Účastníci se musí prokázat:
nega vním an genním testem – akceptujeme potvrzení z odběrného místa,
prohlášení zaměstnavatele, že pracovníka testoval s nega vním výsledkem
an genního testu ne starší než 3 dny, nebo doklad o prodělaném očkování, a nebo
potvrzení o prodělané nemoci COVID – 19 (ne starší 90 dní od pozi vního
testování).
Setkání bude probíhat s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v ČR.

Setkání je pořádáno za podpory MZe ČR v souvislosti
s řešením projektu DKRVO 0518.

Kdy:
3. 6. 2021
od 9:30 do 15:00

Přenášeno z:
Výzkumného ústavu
veterinárního
lékařství, v. v. i.

Registrace:
vf-registrace@vri.cz
(max. kapacita 20 účastníků)
po registraci obdržíte e-mail
s odkazem na připojení
Kontakt:
Tel.: 773 756 631

