
Zpráva ze služební cesty ISBER annual meeting 

Shanghaj, Čína, 6.-11.5.2019 

Důvod cesty: 

Výroční schůze světové společnosti biobank ISBER je nejvýznamnější světovou biobankovní 

konferencí. Účelem byla prezentace přednášky "PHI and Prostate cancer-optimal management" 

autorů Kinkorová, Topolčan, Kučera, Dolejšová, Hora, Fuchsová, Svobodová, v sekci "Biobanking 

practices accross the world", seznámení se se světovými novinkami v oblasti biobankingu, navázat 

pracovní kontakty, prezentovat FN Plzeň, resp. biobanku FN Plzeň, získat informace o 4. vydání ISBER 

Best Practices a Addendum 1, které právě vyšlo, zúčastnit se nominace a schůzky regionálních 

ambasadorů, kde byli poprvé představeni všichni regionální ambasadoři pro Evropu, Afriku, Blízký 

východ, Austrálii společně s „director at large  for Europe, Middle East and Africa“ Alison Perry-Jones 

a prezidentem ISBER D. Lewandowskim; dále aktivně se zapojit do aktivit "Member  relations 

committee ISBER", kam jsem byla nominovaná v lednu 2019, seznámit se s vedoucí committee 

Shonali Paul,  a informovat se o možnostech publikování v časopise ISBER: "Biopreservation and 

Biobanking". Představila jsem FN biobanku „prezident elect 2018-2019“ Debra Garcia, dále členům 

programového výboru ISBER: Marianne Bledsoe (vedoucí science policy advisory committee), Daniel 

Catchpole, Huajin (Alex) Guo, Marianne Henderson, Nicole Seifert, Yan Ru Su, Jim Vaught 

(šéfredaktor časopisu Biopreservation and Biobanking), W. Grizzle, spoluzakladatelem ISBER, a další, 

Karine Sargsyan z biobankky Graz. 

Propagovala jsem EPMA světový kongres, který se bude konat 19.-21.9. v Plzni V neposlední řadě 

jsem pozvala prezidenty D. Lewndovského a Z. Kozlakidise, D. Simeon -Dubacha vedoucího„standard 

committee“ na EPMA kongres v září do Plzně. 

Přínos cesty: 

Přínosem byl získání nových informací ve všech oblastech biobankingu: biologické vzorky v 

biobankách a celý proces od jejich získání, transportu, skladování, využití, nabídce k výzkumným 

aktivitám a distribuci, etických pravidel, udržitelnosti a financování biobank, spolupráce s 

farmaceutickým průmyslem, charakteristiky biobankingu v jednotlivých světadílech a zejména s 

rychle se rozvíjejícím biobankingem v Číně. Významné byly sekce zaměřené na zhodnocení dosavadní 

činnosti biobank a nabízení vizí, vazba na informace, big data a jejich zpracování, umělou inteligenci a 

moderní technologie. Přínosem bylo zapojení do diskuse o tématech publikací do časopisu 

Biobanking a Biopreservation a neformální konzultace se členy jednotlivých "committee" ISBER, s 

cílem propagovat FN Plzeň a více se zapojit do mezinárodních aktivit.  

Aktivně jsem se zapojila do diskusní skupiny "Hospital integrated biobanks", která vede diskusi na 

webových stránkách ISBER. 
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