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Πληροφορίες για το σεμινάριο

Σκοπός Σεμιναρίου Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην παρουσίαση εισαγωγικών

στοιχείων της Κτηνιατρικής Ζώων Εργαστηρίου, και αφορά φοιτητές Κτηνιατρικής και

κτηνιάτρους.

Το σεμινάριο καλύπτει την Θεματική Ενότητα 24 «Επίσημος Κτηνίατρος» και τη

Θεματική Ενότητα 1 «Εθνική Νομοθεσία» σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EC2014). Οι θεματικές ενότητες με τα μαθησιακά τους

αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες.

Ημερομηνία 8-9 Δεκεμβρίου 2018

Τόπος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο

ΚΑΤ, Κηφισιά

Γλώσσα Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα Ελληνικά με εξαίρεση τις διαλέξεις ξένων

ομιλητών που θα παρουσιαστούν στα αγγλικά.

Κόστος συμμετοχής Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 30 ευρώ για τους αποφοίτους

κτηνιατρικής και τους φοιτητές εξωτερικού, και 15 ευρώ για τους φοιτητές ΑΠΘ & ΠΘ.

Το κόστος καλύπτει την παρακολούθηση, το υλικό του σεμιναρίου, γεύματα & καφέ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε κτηνιάτρους

και τελειόφοιτους κτηνιατρικής (>3ο έτος). Για την εγγραφή απαιτείται επίδειξη

πτυχίου ή φοιτητικής ταυτότητας αντίστοιχα.

Διαδικασία εγγραφής Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018. Η

ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2018.

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος σε 30 εκπαιδευόμενους (10 απόφοιτοι,

20 φοιτητές).

Για τους αποφοίτους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία

αίτησης και την ενασχόληση με ζώα εργαστηρίου. Για τους φοιτητές κτηνιατρικής θα

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αίτησης και το έτος φοίτησης

(5ο>4ο>3ο).

Πιστοποιητικό Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης (100% παρακολούθηση διαλέξεων,

>70% στην γραπτή εξέταση) θα δοθεί κωδικοποιημένο πιστοποιητικό συμμετοχής από

την ΕΕΒΕΖΕ.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: http://hsblas.gr/dv

Επικοινωνία: secretariat@hsblas.gr
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Πρόγραμμα – Ημέρα 1η

Ώρα Ομιλία MA

09.00-

09.30
Προσέλευση - Εγγραφές

09.30-

09.40
Χαιρετισμός, Παρουσίαση ΕΕΒΕΖΕ, Αναστασία Τσιγκοτζίδου

Παρουσίαση σεμιναρίου, Μιχάλης Διαμαντόπουλος, τελειόφοιτος Κτηνιατρικής ΠΘ

09.40-

10.00

Guest Intro Lecture:

Who is the designated veterinarian? Studies, role & duties.
Janet Rodgers (20’)

24.1

10.00-

10.30
Ποιος είμαι & τι κάνω; Γνωριμία με κτηνιάτρους ζώων εργαστηρίου.
Ισμήνη Δοντά, Νίκος Κωστομητσόπουλος, Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Παύλος Λελόβας, Απόστολος Γαλάτος,

Κατερίνα Μαρίνου, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Μιχάλης Κατσιμπούλας, Βασίλης Ντάφης, Ειρήνη

Φραγκιαδάκη, Αργυρώ Ζαχαριουδάκη, Αλέξανδρος Ζέρβας (μικρή παρουσίαση σε video)

Μέρος Α - Νομοθεσία & Ηθική

10.30-

11.00
Νομοθεσία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς

σκοπούς – το ΠΔ 56/2013
Κατερίνα Μαρίνου (30’)

1.1-1.2, 1.4-

1.12

Μικρό διάλειμμα

11.20-

11.40
Εκπαίδευση στην Επιστήμη & Κτηνιατρική Ζώων Εργαστηρίου σύμφωνα με το ΠΔ

56/2013. Κοινό Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Κτηνιατρική εξειδίκευση.
Ισμήνη Δοντά (20’)

11.40-

12.00

Keynote Lecture 1: 

H εξέλιξη της εκπαίδευσης στην Επιστήμη Ζώων Εργαστηρίου και ο ρόλος του 

Κτηνιάτρου
Ισμήνη Δοντά (20’)

12.00-

12.40
Υπεύθυνος Κτηνίατρος, 3Rs & ευζωία – αρμοδιότητες κατά το ΠΔ 56/2013
Αργυρώ Ζαχαριουδάκη (40’)

24.1-24.3, 

24.6, 24.8-

24.11

Μεγάλο διάλειμμα

Μέρος Β – Κτηνιατρική στην εγκατάσταση

13.30-

14.00
Βιολογία & ευζωία ζώων εργαστηρίου - παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους

και τα ερευνητικά αποτελέσματα
Αναστασία Τσιγκοτζίδου (30’)

24.7, 24.24

14.00-

14.30
Προδιαγραφές ζωοτεχνίας & εμπλουτισμού περιβάλλοντος
Νίκος Κωστομητσόπουλος (30’)

24.19, 24.20

14.30-

14.50
Μεταφορά ζώων εργαστηρίου
Ειρήνη Φραγκιαδάκη (20’)

24.4

14.50-

15.30
Διαχείριση της υγείας των ζώων εργαστηρίου
Βασίλης Ντάφης (40’)

24.13-24.18, 

24.22

Μικρό διάλειμμα

16.00-

16.30
Βασικές γνώσεις αναισθησίας & αναλγησίας ζώων εργαστηρίου, ιδιαιτερότητες
Aπόστολος Γαλάτος (30’)

24.26, 24.27

16.30-

16.50
Πειραματική χειρουργική
Μιχάλης Κατσιμπούλας (20’)

24.28

16.50-

17.10
Επιλογή της μεθόδου (Διαδικασίες, Αναισθησία, Αναλγησία, Ευθανασία,

Χειρουργική)
Αλέξανδρος Ζέρβας (video conference) (20’)

24.21, 24.27
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Πρόγραμμα – Ημέρα 2η
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Έρευνας & Ζώων Εργαστηρίου

Ώρα Ομιλία MA

Μέρος Β – Κτηνιατρική στην εγκατάσταση (συνέχεια)

09.30-

09.50
Γενετικά τροποποιημένα ζώα εργαστηρίου
Βασίλης Ντάφης (20’)

24.5,

24.25

09.50-

10.10
Κίνδυνοι & ζωονόσοι (Dangers & Zoonoses)
Janet Rodgers (20’)

24.23

10.10-

10.30
Επικοινωνία & Τυπικές Διαδικασίες Λειτουργίας
Ειρήνη Φραγκιαδάκη (20’)

24.29,

24.30

10.30-

10.50
Keynote Lecture 2:

Η εξέλιξη της Κτηνιατρικής Ζώων Εργαστηρίου στην Ελλάδα
Νίκος Κωστομητσόπουλος (20’)

Μικρό διάλειμμα

Μέρος Γ – Ερευνητικά Πρωτόκολλα

11.20-

11.40
Ζωικά πρότυπα
Παύλος Λελόβας (20’)

24.12

11.40-

12.10
Αδειοδότηση εγκαταστάσεων & πρωτοκόλλων
Παναγιώτης Ανδριόπουλος (30’)

1.3,

24.11

12.10-

12.30
Bιοστατιστική για την αδειοδότηση πρωτοκόλλων
Παύλος Λελόβας (20’)

1.3

24.11

Μεγάλο διάλειμμα

13.30-

14.30
Εξετάσεις (60’)

14.30-

15.30
Συζήτηση (60’)

15.30 Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης

Αποχαιρετισμός



Ομιλητές

Janet Rodgers, DVM, MS, MSc, MRCVS, Dipl. ACLAM (Emeritus), Dipl. ECLAM,

Secretariat, European College of Laboratory Animal Medicine

eclam.assistance@gmail.com

Παναγιώτης Ανδριόπουλος, DVM, FELASA Cat C Cert., Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τμήματος Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων, Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής

Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής pandriopoulos@patt.gov.gr

Απόστολος Γαλάτος, DVM, PhD, Dipl ECVAA, EVS, Καθηγητής Χειρουργικής και

Αναισθησιολογίας των Ζώων, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής, Τμήμα Κτηνιατρικής,

Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας agalatos@vet.uth.gr

Ισμήνη Δοντά, DVM, PhD, Καθηγήτρια Πειραματικής Χειρουργικής Έρευνας,

Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική

Σχολή ΕΚΠΑ idontas@med.uoa.gr

Αργυρώ Ζαχαριουδάκη, DVM, MLAS, Υπεύθυνη Κτηνίατρος, Ερευνητικό Πειραματικό

Κέντρο ELPEN azacharioudaki@elpen.gr

Αλέξανδρος Ζέρβας, DVM, MRCVS, Named Veterinary Surgeon, The Royal Veterinary

College, University of London azervas@rvc.ac.uk

Μιχάλης Κατσιμπούλας, DVM, PhD, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, Μονάδα

Πειραματικής Χειρουργικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

mkatsiboulas@bioacademy.gr

Νικόλαος Κωστομητσόπουλος, DVM, PhD, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α’

Βαθμίδας, Μονάδα Ζωικών Προτύπων, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας

Αθηνών nkostom@bioacademy.gr

Παύλος Λελόβας, DVM, MSc, PhD, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού

Συστήματος, Νοσοκομείο ΚΑΤ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ paulveterin@yahoo.com

Κατερίνα Μαρίνου, DVM, MVM, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Παραγωγικών

Ζώων και Ζώων Εργαστηρίων, Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και

Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων katmarinou@minagric.gr

Βασίλειος Ντάφης, DVM, MSc, PhD, Υπεύθυνος Κτηνίατρος, Ειδικός Λειτουργικός

Επιστήμονας Γ’, Εγκαταστάσεις Ζώων Εργαστηρίου, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

ntafis@fleming.gr

Αναστασία Τσιγκοτζίδου, DVM, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ανατομικής,

Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης astsing@vet.auth.gr

Ειρήνη Φραγκιαδάκη, DVM, MSc, PhD, Yπεύθυνη Kτηνίατρος, Τμήμα Ζωικών

Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ irfrag@pasteur.gr
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Περιγραφή

• Η εν λόγω θεματική ενότητα παρέχει βασική καθοδήγηση και πληροφορίες για τους επίσημους
κτηνίατρους. Όπως όλοι οι κτηνίατροι, έτσι και οι επίσημοι κτηνίατροι πρέπει να αναπτύσσουν και
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους μέσω συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Παράλληλα, τους παρέχεται
η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα στον τομέα εργασίας τους σε διάφορα κράτη
μέλη. Ανάλογα με τον πρόγραμμα της εγκατάστασης, μπορούν να τους παρέχονται κι άλλες ευκαιρίες
κατάρτισης, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να συμπληρώνουν την εμπειρογνωμοσύνη τους ως
επίσημων κτηνίατρων (π.χ. συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης/εποπτείας/αξιολόγησης,
ενημέρωση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των ζώων για επιστημονικούς σκοπούς, ζωοτεχνία και
κτηνιατρική φροντίδα για συγκεκριμένα είδη).

• Η εν λόγω θεματική ενότητα εστιάζει στις αρχές της κτηνιατρικής διαχείρισης της υγείας και της
καλής διαβίωσης των ζώων που διατηρούνται, εκτρέφονται ή/και χρησιμοποιούνται για
επιστημονικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας ότι ο επίσημος κτηνίατρος κατανοεί τον ρόλο του στο
ερευνητικό περιβάλλον σύμφωνα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, πέραν της περιγραφής του
ρόλου του στην οδηγία. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης στοιχείων της κατάρτισης
βάσει ανάλυσης του εκπαιδευτικού υποβάθρου και της πείρας του ατόμου, η οποία πραγματοποιείται
για τον εντοπισμό ελλείψεων.

• Οι στόχοι της εν λόγω θεματικής ενότητας είναι:

• να καλυφθούν οι γενικές αρχές (και όχι για συγκεκριμένα είδη) των στοιχείων ενός
προγράμματος κτηνιατρικής φροντίδας, ιδίως όσον αφορά τη φροντίδα και τη χρήση των ζώων
για ερευνητικούς σκοπούς, τα οποία είναι τα εξής:

• μετακίνηση των ζώων και σχετικές επιπτώσεις

• φροντίδα, υγεία και διαχείριση των ζώων

• αξιολόγηση της καλής διαβίωσης

• αναγνώριση και ανακούφιση του πόνου, της ταλαιπωρίας και του άγχους

• καταλληλότητα της επιλογής ζωικών προτύπων

• σχεδιασμός διαδικασιών και έργων

• εφαρμογή των τριών R

• χρήση φαρμάκων

• χειρουργικές και μη χειρουργικές επεμβάσεις

• αναισθησία και αναλγησία

• ευθανασία

• υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας (ζωονόσοι, αλλεργίες κ.λπ.)

• να αναλυθεί η σημασία των τυπικών κτηνιατρικών επισκέψεων και οι παράγοντες που καθιστούν
δυνατό τον καθορισμό της επαρκούς συχνότητας των επισκέψεων·

• να εξεταστεί η ισορροπία μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ανάγκης για
αξιόπιστα επιστημονικά αποτελέσματα

• να καθοριστεί ο τρόπος εντοπισμού ζητημάτων δεοντολογίας που συνδέονται με τη βιοϊατρική
έρευνα·

• να εξεταστεί ο ρόλος του κτηνίατρου όσον αφορά την παροχή συμβουλών για την επιλογή
ζωικού προτύπου και τη βελτίωσή του·

• να αναλυθεί ο ρόλος του κτηνίατρου όσον αφορά την παροχή συμβουλών για την εφαρμογή μη
βάναυσων καταληκτικών σημείων·

• να αναλυθούν οι αρχές διαχείρισης των πληροφοριών που παρέχουν οι κτηνίατροι και των
αποφάσεών τους

• να εξεταστούν οι ευκαιρίες για συλλογή περαιτέρω κτηνιατρικών πληροφοριών στον τομέα της
ιατρικής και της επιστήμης όσον αφορά τα ζώα εργαστηρίου.

Θεματική ενότητα 24: 

Επίσημος κτηνίατρος
[Πρόσθετη ειδική ανά καθήκον θεματική ενότητα]
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Θεματική ενότητα 24: 

Επίσημος κτηνίατρος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

(i) Νομοθεσία

• 24.1. να αναφέρουν συνοπτικά τα προβλεπόμενα από το νόμο καθήκοντα του επίσημου κτηνίατρου

και τις σχετικές επαγγελματικές απαιτήσεις·

• 24.2. να συγκρίνουν τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις αλληλεπιδράσεις των εργαζομένων σε μια

εγκατάσταση βάσει της οδηγίας και να εξηγούν τη νομική σύνθεση και τον ρόλο του οργάνου καλής

διαβίωσης των ζώων·

• 24.3. να εξηγούν τον ρόλο του κτηνίατρου στη συνταγογράφηση, την παραγγελία, την αποθήκευση,

τη διανομή, τη διάθεση και την απόρριψη φαρμάκων για ζώα που διατηρούνται σε εγκεκριμένες

εγκαταστάσεις και χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες·

• 24.4. να περιγράφουν τον ρόλο του επίσημου κτηνίατρου στην εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφορά

ζώων εργαστηρίου·

• 24.5. να περιγράφουν τους νομοθετικούς ελέγχους όσον αφορά την παραγωγή και τη χρήση

γενετικώς τροποποιημένων ζώων·

(ii) Δεοντολογία, καλή διαβίωση των ζώων και τα τρία R

• 24.6. να γνωρίζουν τις αρχές των τριών R και να παρέχουν παραδείγματα για την εφαρμογή τους σε

μια εγκατάσταση εκτροφής/προμήθειας/χρήσης ζώων εργαστηρίου, και πιο συγκεκριμένα να

συζητούν το ζήτημα της ανακούφισης του πόνου και πιθανής μόνιμης βλάβης·

• 24.7. να αιτιολογούν τη σημασία της καλής υγείας και διαβίωσης των ζώων (όσον αφορά τα

επιστημονικά αποτελέσματα και για κοινωνικούς και ηθικούς λόγους) και να αναγνωρίζουν τη σχέση

της υγείας και της καλής διαβίωσης με την επιστημονική αξιοπιστία·

• 24.8. να αναφέρουν πηγές πληροφόρησης όσον αφορά τη δεοντολογία, την καλή διαβίωση των

ζώων, καθώς και κτηνιατρικές πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή των τριών R·

• 24.9. να αιτιολογούν την ανάγκη καλλιέργειας νοοτροπίας φροντίδας και να εξηγούν με ποιους

τρόπους μπορεί να συμβάλει το άτομο προς αυτή την κατεύθυνση·

• 24.10. να εξηγούν με ποιους τρόπους ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να συμβάλει στη διάδοση

πληροφοριών που θα προάγουν την κατανόηση ζητημάτων δεοντολογίας, την καλή διαβίωση των

ζώων, την καλή επιστήμη και την εφαρμογή των τριών R·

• 24.11. να προσδιορίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ανάλυσης βλάβης-

οφέλους και να τα εφαρμόζουν·

• 24.12. να προσδιορίζουν τον ρόλο του επίσημου κτηνίατρου στην παροχή συμβουλών όσον αφορά

την επιλογή του ζωικού προτύπου και τη βελτίωσή του·

(iii) Φροντίδα, υγεία και διαχείριση των ζώων

• 24.13. να αναφέρουν τους σκοπούς μιας τυπικής επίσκεψης του κτηνίατρου στην εγκατάσταση ζώων

και τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων που προκύπτουν·

• 24.14. να περιγράφουν την προετοιμασία που απαιτείται για τις τυπικές επισκέψεις·

• 24.15. να προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα αρχεία και στις

εκθέσεις σχετικά με την υγεία και τα οποία υποβάλλονται στο υπεύθυνο για την υγεία των ζώων

προσωπικό, καθώς και σε άλλους·

• 24.16. να αναφέρουν συνοπτικά τις βασικές αρχές της επίβλεψης, της πρόληψης και της διαχείρισης

των ασθενειών στα ζώα εργαστηρίου και τις αρχές των μεθόδων παρακολούθησης της υγείας,

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για σχετικούς μικροοργανισμούς που προσβάλλουν τα ζώα

εργαστηρίου, όπως η ταξινόμησή τους, ο πιθανός αντίκτυπος στην έρευνα και στην υγεία των ζώων,

οι ζωονόσοι που μπορούν να προκαλέσουν, η πρόληψη, η διάγνωση, η θεραπεία και η εξάλειψή

τους, καθώς και η κλινική εμφάνιση, η αιτιολογία και η παθολογία των ασθενειών που προσβάλλουν

συνήθως τα ζώα εργαστηρίου·
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Μαθησιακά αποτελέσματα (συνέχεια)

• 24.17. να περιγράφουν τις απαιτήσεις για τον έλεγχο της υγείας, όπως οι κατευθυντήριες

γραμμές της FELASA·

• 24.18. να αναφέρουν κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης και ελέγχου για τη βιοασφάλεια και

την εκδήλωση ασθενειών στα ζώα εργαστηρίου·

• 24.19. να περιγράφουν συνοπτικά τις αρχές της ζωοτεχνίας για τα ζώα εργαστηρίου,

αναφέροντας τις βασικές αρχές σχεδιασμού και κατασκευής κλουβιών/καταλυμάτων, καθώς και

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων συστημάτων απομόνωσης σε κλουβιά·

• 24.20. να εξηγούν τις αρχές που διέπουν την επιλογή των κατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος

και των ειδών εμπλουτισμού περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται για τα ζώα εργαστηρίου·

• 24.21. να περιγράφουν τις διάφορες επιτρεπόμενες μεθόδους θανάτωσης των σχετικών ζώων,

τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα επιστημονικά αποτελέσματα και τον τρόπο επιλογής της

καταλληλότερης μεθόδου·

• 24.22. να περιγράφουν τις αρχές υγιεινής/απολύμανσης/αποστείρωσης που εφαρμόζονται στην

εγκατάσταση όπου στεγάζονται τα ζώα εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων

που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού, του τρόπου ελέγχου της ποιότητας του νερού και του

τρόπου ερμηνείας των αποτελεσμάτων·

• 24.23. να επιδεικνύουν γνώση των βασικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε μια

εγκατάσταση με ζώα εργαστηρίου και του ρόλου του επίσημου κτηνίατρου στην ελαχιστοποίηση

των κινδύνων·

• 24.24. να περιγράφουν τα βασικά βιολογικά χαρακτηριστικά των σχετικών ειδών και να

αναγνωρίζουν τους παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν στη φροντίδα ή στη χρήση τους ως

ζώων εργαστηρίου·

• 24.25. να συζητούν το ζήτημα της παραγωγής και της χρήσης γενετικά τροποποιημένων ζώων

για ερευνητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων συνήθων ειδών γενετικά τροποποιημένων

ζώων και χρήσεων στον τομέα της έρευνας και διαφόρων μεθόδων παραγωγής και αξιολόγησής

τους, καθώς και τον τρόπο σχεδιασμού τους σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές

για την ονοματολογία·

(iv) Αναισθησία, αναλγησία, χειρουργικές επεμβάσεις

• 24.26. να επιδεικνύουν επαρκείς γνώσεις όσον αφορά τη διαχείριση της αναισθησίας, της

αναλγησίας και της χειρουργικής σε ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς·

• 24.27. να αναφέρουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή πρωτοκόλλων αναισθησίας

σε διαφορετικές καταστάσεις·

• 24.28. να περιγράφουν τα ειδικά θέματα που εγείρει η πειραματική χειρουργική και να

προσδιορίζουν τον ρόλο του επίσημου κτηνίατρου σε αυτήν·

(v) Οι αρχές της επικοινωνίας στον τομέα της κτηνιατρικής

• 24.29. να καθορίζουν στρατηγικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και να εξηγούν με ποιο τρόπο

οι εν λόγω στρατηγικές προωθούν την καλή διαβίωση και την καλή επιστήμη·

• 24.30. να αξιολογούν τις ευκαιρίες για συλλογή περαιτέρω κτηνιατρικών πληροφοριών στον

τομέα της ιατρικής και της επιστήμης όσον αφορά τα ζώα εργαστηρίου·
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Θεματική Ενότητα 1

Εθνική Νομοθεσία
[Εθνική – Βασική θεματική ενότητα]

Περιγραφή
Η εν λόγω θεματική ενότητα παρέχει ένα σχετικό επίπεδο κατανόησης του
εθνικού και διεθνούς νομικού και κανονιστικού πλαισίου βάσει του οποίου
πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η διαχείριση έργων με τη χρήση ζώων,
καθώς και των νομικών ευθυνών των συμμετεχόντων, δηλαδή των ατόμων που
εκτελούν διαδικασίες σε ζώα, σχεδιάζουν διαδικασίες και έργα, φροντίζουν τα
ζώα ή τα θανατώνουν. Eπίσης καλύπτει κι άλλη σχετική νομοθεσία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

1.1. να προσδιορίζουν και να περιγράφουν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία
και τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την επιστημονική χρήση των ζώων,
και ειδικότερα τις δραστηριότητες των ατόμων που εκτελούν επιστημονικές
διαδικασίες με τη χρήση ζώων·

1.2. να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τη νομοθεσία σχετικά με την καλή
διαβίωση των ζώων·

1.3 να περιγράφουν την διαδικασία αδειοδότησης που απαιτείται πριν την
έναρξη των δραστηριοτήτων των εγκαταστάσεων χρήσης, εκτροφής ή
προμήθειας ζώων εργαστηρίου, και ιδίως την διαδικασία αδειοδότησης που
απαιτείται για τα έργα και, κατά περίπτωση, για μεμονωμένα άτομα.

1.4. να απαριθμούν τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και υποστήριξης (όσον
αφορά την εθνική νομοθεσία)·

1.5. να περιγράφουν τον ρόλο του προσωπικού που αναφέρεται στα άρθρα 24,
25 και 26, καθώς και τα θεσμικά του καθήκοντα και τις λοιπές υποχρεώσεις του
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

1.6. να περιγράφουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των τοπικών οργάνων
καλής διαβίωσης των ζώων και της εθνικής επιτροπής για την προστασία των
ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς·

1.7. να προσδιορίζουν ποιος είναι αρμόδιος για τη συμμόρφωση σε μια
εγκατάσταση και πώς μπορεί να ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα (π.χ. μέσω του
τοπικού οργάνου καλής διαβίωσης των ζώων)·

1.8. να περιγράφουν πότε μια διαδικασία ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία
(ελάχιστο κατώτατο όριο πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας ή μόνιμης βλάβης)·

1.9. να διευκρινίζουν ποιος φέρει την πρωταρχική ευθύνη για τα ζώα που
υποβάλλονται σε διαδικασίες·

1.10. να απαριθμούν τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σταδίων
ανάπτυξης που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας/εθνικής
νομοθεσίας.

1.11. να προσδιορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες τα ζώα που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να θανατώνονται με μη βάναυσους
τρόπους ή να απομακρύνονται από τη μελέτη ώστε να λάβουν κτηνιατρική
αγωγή

1.12. να περιγράφουν τους νομοθετικούς ελέγχους όσον αφορά τη θανάτωση
των ζώων που εκτρέφονται ή χρησιμοποιούνται για επιστημονικές διαδικασίες.
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