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Europe Biobank Week je každoročně nejvýznamnějším evropským kongresem věnovaných 
biobankám. Je spolupořádán ESBB (European Society for Biobanking and Biorepository) a 
BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure-European 
Research Infrastructure Consortium) největší evropskou infrastrukturou. Bylo registrováno více než 
700 účastníků a silné bylo také zastoupení firem, celkem 53. První den kongresu 7.10. Byl 
věnován placeným meetingům a návštěvě Univerzity v Lubecku. Vědecký program byl zahájen 
8.10., čtyřmi paralelními sekcemi. Jmenujme např. automatické skladování vzorků, možnosti IT pro 
biobanky, biobanky v Africe, biobanky a sociální média, etické, právní a sociální otázky biobank, 
vliv životního prostředí a biomonbitoring, apod. Významnou součástí prvního dne bylo general 
assembly ESBB, kde byly představeny novinky ESBB. Za poslední rok, kdy byl zvolen prezidentem 
prof. J. Habermann, Lubeck, došlo k zásadním změnám ve struktuře a fungování ESBB. Byly 
vytvořeny komise pro jednotlivé okruhy působení, jako např. management, vzdělávání, vztah k 
průmyslu a pacientským organizacím, byly vytvořeny nové webové stránky a logo, byly zvoleni 
noví členové do komisí, byl vypracován výhled a akční program.  
Druhý den kongresu byl zahájen oficiálním otevřením obou čelních představitelů pořádajících 
organizací, prof. J. Habermannem (ESBB) a E. Steinfelderem (BBMRI-ERIC), kteří představili 
zaměření kongresu – biobanking pro zdravější svět.  V odpoledním programu byly zajímavé sekce 
věnované preanalytice v biobankách, hodnocení kvality, IT pro biobanky a biobanky pro vzácná 
onemocnění. V průběhu odpoledne a následující dny bylo možno diskutovat k posterům, kterých 
bylo více než 80. Program následujícího dne byl věnován problematice GDPR  a jeho vliv na 
biobanky a mezinárodní spolupráci, biobankám v nemocnicích, biobankám a biomarkerům, 
biobankám a jejich vztahu k výzkumu a vývoji nových léků. Poslední den kongresu byl věnován 
etickým otázkám biobank, umělé inteligenci v biobankách a hodnocení nejlepšího posteru, ocenění 
mladých vědeckých pracovníků. 
Za FN a LF Plzeň byl přednesena přenáška: “PHI and prostate cancer - personalised approach” 
autorů: Judita Kinkorova 1, 3, O. Topolcan 1, 3, R. Kucera 1, 3, O. Dolejsova 2, M. Hora 2, 3, R. 
Fuchsova 1, S. Svobodova v sekci Hospital integrated biobank a poster. 
 
V průběhu konference byla realizována následující jednání: 
M. Henderson, NIH, organizační výbor ISBER pro regionální meeting v Minneapolis, kde jsem 
členem organizačního výboru o programu, řečnících, formátu diskusí a vedoucích sekcí. 
S. Paul, CloudLIMS, vedoucí Relation Committee ISBER, kde jsem členem o následujících krocích 
při formulaci nových pravidel pro individuální členství, členství organizace a dobrovolných 
aktivitách. 
Alison Perry-Jones, Ambassador ISBER in Large pro Evropu, Afriku a Blízký Východ, o dalších 
aktivitách, protože jsem byla v květnu nominovaná jako regional ambassador pro Evropu o dalších 
krocích ve vztahu k ESBB, BBMRI-ERIC a evropským biobankám. 
S. Nasimbva, která byla nominovaná jako regionální ambasador ISBER pro Afriku o jejích 
zkušenostech a aktivitách, a dále o přípravě příspěvku do časopisu ISBER Biopreservation and 
Biobanking, kde každý regionální ambasador prezentuje hlavní problémy regionu. 
Prof.  C. Brochhausen, který je vedoucím ELSI skupiny v ESBB o zaměření a možnosti zapojení 
plzeňské biobanky a dále o společném bilaterálním projektu BRoTHER, který letos končí o 
závěrečném hodnocení o nově podaném projektu a další společné spolupráci, která je otevřena 
dalším partnerům, výhledově oblast Perugia v Itálii. Spolu s doc. R. Kučerou byly konzultovány 
úpravy rukopisu do časopisu společnosti EPMA (European Society for predictive, preventive and 
personalised medicine), IF 4,66 o projektu BRoTHER. 
Marc Divers, ředitel biobanky v Karolinska Institutet ve Stockholmu o možné spolupráci. 
K. Stumpfer BBMRI-ERIC rakouský národní nod o přípravě společného setkání národních nodů 
AT, CZ, CY a IT, kde by se v Grazu – centrále BBMRI -ERIC diskutovaly aktuální otázky v 
biobankovní infrastruktuře, jednání inicioval prof. K. Zatloukal, ředitel rakouského národního nodu. 
Daniel Dubach, Švýcarsko, konzultant a zástupce ISBER pro etické otázky o možnosti spolupráce, 
případně pozvání na konferenci v Plzni. 
J, Habermann, ředitel ESBB o zlepšení aktivní účasti plzeňské biobanky. 



 

 

L. Neamtiu, project officer Health Society, Evropská komise. Jejím zaměřením jsou „cancer 
Biobanks“ in Europe a měla zájem o informace o plzeňské biobance, dohodly jsem se na 
vzájemném kontaktu a výměně informací. 
Doc. D Valík, ředitel českého národního nodu BBMRI-ERIC, a s doc. Kučerou bylo domluveno 
společné školení o IT nástrojích BBMRI-ERIC, Negotiator a Locator na společném setkání členů 
národního nodu v Plzni. 
Konference přinesla novinky napříč celým spektrem biobankovních problematik, ukázala úzkou 
vazbu na presonalizovanou medicínu, resp. precizní medicínu, mezi novinky je možno uvést 
zaměření na vzácná onemocnění, pokrok v automatizaci a zavádění umělé inteligence a také 
problematika GDPR, která se týká nejen výměny vzorků a dat mezi členskými státy EU, ale také s 
USA, Kanadou a dalšími. Byly “osvěženy” stávající vztahy a byly navázány nové pro budoucí 
možnou spolupráci. Na plenárním zasedání ESBB bylo rozhodnuto, že příští Europe Biobank 
Week se bude konat v Sofii v roce 2020. 
Nebyly dovezeny žádné materiály, veškeré informace jsou na webových stránkách konference 
europebiobankweek.eu a na EWB 2019 mobile app. 
Zpráva bude publikována v časopise FN a zajímavosti z kongresu budou připraveny pro Časopis 
lékařů českých, kongresové zpravodajství. 


