
Zpráva ze SC Doha, Qatar 23.-28.3.2019 

International Biobanking Conference 2019 

Prezentován poster, BRoTER, project of cross-border collaboration, z 62 posterů bylo 12 vybráno 

k flash presentacím a já jsem se umístila na 3 místě (1. 2. místo získaly prezentace Qataru, 1. místo 

biobanka bílých arabských koní, kteří trpí epilepsií, 2. místo deficience vitamínu D u qatarských žen – 

celé v černém, jen obličej mají – občas – odhalený). 

Na kongresu bylo 1100 registrovaných, hlavně Qatarských z 15 zemí světa. 

Význam akce podtrhla ministrině pro veřejné zdraví J.E. Dr Hanan Mohamen Al Kuwari. 

Kongres byl členěn do sekcí:  

1. mezinárodní spolupráce pro kvalitní výsledky a lepší medicínu, vzorky a data pro přeshraniční 

výměnu, zkušenosti konsorcií 

2. populační biobanky, co jsme se už naučili a kam směřujeme v budoucnosti 

3. materiál od dárců a náhodné objevy, co s genetickými daty 

4. preanalytika jako klíč k reprodukovatelnosti 

5. biobanky ve zdravotní péči – od výzkumu ke klinické praxi 

6. snaha o kvalitu: best practites a standardy 

kongres byl spoluorganizován s ISBER, ESBB a BBMRI-ERIC 

schůzky: 

1. RA – regionální ambasadoři (Nahla Afifi – Qatar, Sureyah Nassimbwa – Uganda, Stephen 

Marrs, jižní Afrika) seznámení, úkoly RA, publikace akcí v ISBER e-newspaper 

2. Meeting ISBER for regional meeting in Minesota, kde jsem členem výboru v sekci: Data 

Sharing – ELSI/Regulations/Intl. Collaboration” for the Regional Americas meeting on Nov 

4&5, 2019.  

3. Prof. K. Zatloukal, je členem advisory board  biobanky Qatar, bude organizovat společný 

seminář s Itálií v rámci BBMRI-ERIC v prosinci 2019 a nabídl i účast CZ – Valíkovi, uvidíme se 

společně na EPMA v Plzni 

4. Dr. Zisis Kozlakidis, bývalý prezident ISBER – konzultace k publikaci RA (viz bod 1) v časopisu 

ISBER Biopreservation and Biobanking, zda se zaměříme na srovnání regionů nebo na určité 

téma 

5. Dr. Ronny Baber, Head of the Leipzig Medical Biobank and LIFE Preanalytical 

Laboratory Institute of Laboratory Medicine, Clinical Chemistry, and Molecular 

Diagnostics, University Hospital Leipzig AöR, měl by zájem o spolupráci 

6. Dr. Daniel Simeon-Dubach, Švýcarsko, Chair Standards Committee ISBER, nabídl spolupráci, 

má zájem o naši biobanku 

7. Prof. Ch. Brochhausen, diskutovali jsme poslední rok projektu BRoTHER, Karl Becker by měl 

zorganizovat «školení» nebo jinou aktivitu, dohodli jsme se na publikaci do EPMA, draft 

upravíme a domluvím se s Olgou na publikaci, připravíme společnou schůzku a také návrh 

projektu do INTERREG, byly zdůvodněny politické aspekty pro úspěšné podání projektu 

Návštěva Qatar biobanky v Dohá byl opravdový zážitek, byla vybudována podle vzoru 

londýnské i s poradním orgánem jejich expertů, byla otevřena v roce 2014 a je dokonale 

přístrojově i personálně, jazykově vybavena (vše ženy v šátcích), ředitelkou je Dr. Nahla Afifi. 
 



 


