Dragi colegi,
Am deosebita onoare şi plăcere ca, în numele Comitetului de Organizare, să vă invit la cel de-al VI-lea
Simpozion Naţional al Asociaţiei Române pentru Ştiinţa Animalelor de Laborator (ARSAL), simpozion cu
participare internaţională, care se va desfăşura în data de 12 octombrie 2017 la Bucureşti.
Simpozionul va fi organizat împreună cu Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti și va fi găzduit
de Aula Alexandru Locusteanu din cadrul Facultății de Medicină Veterinară București.
Tematica simpozionului din acest an este concentrată pe evaluarea severității proiectelor ce utilizează
animale în proceduri, iar în cadrul simpozionului se va desfășura un atelier interactiv de evaluare a
severității, workshop organizat de către Comisia Europeană împreună cu FELASA (Federation European
for Laboratory Animal Science Associations), ESLAV (European Society for Laboratory Animal
Veterinarians) și ECLAM (The European College of Laboratory Animal Medicine).
Directiva 2010/63 / UE a introdus cerința de clasificare a procedurilor (articolul 15) în cursul cererii de
autorizare a proiectului de utilizare a animalelor în proceduri științifice: clasificarea prospectivă a
severității. De asemenea, a introdus cerința de a raporta severitatea reală pe care o suferă fiecare animal
utilizat într-o procedură. Ambele procese oferă oportunități de îmbunătățire a efectelor adverse ale
procedurilor, cu scopul de a îmbunătăți bunăstarea animalelor pe tot parcursul procesului.
Comisia Europeană a propus FELASA să creeze un atelier de lucru privind clasificarea severității
procedurilor în statele membre, pentru a permite promovarea unei abordări coerente. Acest atelier va
permite o interacțiune cu participanții prin aprecierea corectă a severității unor exemple specifice.
Cu toate acestea, având în vedere caracterul interactiv al acestui atelier, numărul participanților la acest
simpozion este limitat la 48.
Participarea este liberă, dar înscrierea este obligatorie. Limba oficială a simpozionului este limba engleză.
Sunt așteptate persoane care fac parte din comitetele de etică ce evaluează proiecte, persoane din autoritatea
competentă care autorizează proiecte și cercetători ce efectuează experimentări pe animale.
Avem certitudinea că programul pe care îl vom realiza va satisface cele mai multe așteptări, precum şi
nevoia de instruire şi de informare a persoanelor care activeaza in acest domeniu.
Vă așteptăm cu drag!
Din partea comitetului de organizare,
Coman Cristin,
Preşedinte ARSAL

