Η Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής (ΕΕΔ-ΤΚ),
της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Α.Π.Θ. (http://www.vet.auth.gr) σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΚ-ΠΚΜ)
/ Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτην/κής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών
(ΥΖ-ΚΑΦΕ) (http://www.pkm.gov.gr)

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΚΜ
ΤΜΗΜΑ ΥΖ-ΚΑΦΕ

σας προσκαλούν στην Ημερίδα για ερευνητές βιοϊατρικών επιστημών με θέμα:
«Νεότερα δεδομένα για τη χρήση ζωικών προτύπων στη βασική και κλινική έρευνα»
που θα πραγματοποιηθεί στις 28.11.2018 στο Αμφιθέατρο Τσιρογιάννη του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.
(στη νότια πλευρά του παλαιού κτιρίου, 2ος όροφος)
και ώρα 15:00 – 18:00.
Η έναρξη μιας ερευνητικής σταδιοδρομίας σε ένα Εκπαιδευτικό ή Ερευνητικό Ίδρυμα μπορεί να φέρει τον ενδιαφερόμενο
επιστήμονα αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.
Η συγκεκριμένη ημερίδα, η οποία αφορά σε νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μέλη
του προσωπικού του Α.Π.Θ. που ασχολούνται με τη βασική και την κλινική έρευνα, επικεντρώνεται:
 στις αρχές, στις οποίες στηρίζεται σήμερα η βασική και κλινική έρευνα με τη χρήση ζωικών προτύπων,
 στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση των ζώων για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς,
 στη σύνταξη Ερευνητικών Πρωτοκόλλων με βάση τα απαιτούμενα για τη θετική αξιολόγησή τους,
 στις ιδιαιτερότητες και σε πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης Ερευνητικών
Πρωτοκόλλων (ΕΑΠ), η ύπαρξη της οποίας απαιτείται σε κάθε εγκατάστασης χρήσης ζώων Εργαστηρίου, για τη διενέργεια ενός
πειραματισμού και η οποία εγκρίνεται από το Τμήμα ΥΖ-ΚΑΦΕ της Δ.Κ.-Π.Κ.Μ.
Στόχος της ημερίδας αυτής είναι να βοηθήσει τους ερευνητές ώστε να υποβάλουν ολοκληρωμένα ερευνητικά πρωτόκολλα στη
Διεύθυνση Κτηνιατρικής για την αδειοδότηση και εκτέλεση αυτών και να κατανοήσουν πώς θα εργαστούν αποτελεσματικά για την
περάτωση ενός πειραματισμού.
Δρ. Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας
Κτηνίατρος, Ιατρός,
Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.-Τ.Κ.,
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Δρ. Σοφία Βασιλειάδου,
Κτηνίατρος,
Αν. Προϊσταμένη της Δ.Κ. - Π.Κ.Μ &
Προϊσταμένη του Τμήματος Υ.Ζ.-Κ.Α.Φ.Ε.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε να ακολoυθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/tQatcPtOk8Zu2LMZ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ώρα
15:00 - 15:05

Θέμα
Εισαγωγή-Χαιρετισμός

15:05 - 15:20

Η χρήση των ζώων εργαστηρίου στην
Ελλάδα και η συνεργασία των
ερευνητών με τη Διεύθυνση
Κτηνιατρικής

15:20 - 15:40

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη χρήση
των ζώων εργαστηρίου στην έρευνα

15:40 - 16:10

Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου

16:10 - 16:30
16:30 - 17:00

Διάλειμμα
Η εκπαίδευση των χρηστών ζώων
εργαστηρίου: τα νεότερα δεδομένα

17:00 - 17:30

Κλινική έρευνα και αξιολόγηση
πρωτοκόλλων: παραδείγματα από την
καθημερινή πραγματικότητα
Ερωτήσεις και συζήτηση με το
ακροατήριο

17:30 – 18:00

Ομιλητής/τρια
Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας,
Πρόεδρος ΕΕΔ-ΤΚ
Αναστασία Τσιγκοτζίδου, Επ.
καθηγήτρια,
Εργ. Ανατομικής, Ιστολογίας και
Εμβρυολογίας, Τμήμα
Κτηνιατρικής, ΑΠΘ
Ευφροσύνη Παπαγιάννη,
Κτηνίατρος, Διεύθυνση
Κτηνιατρικής, ΠΚΜ
Χρύσα Μπεκιάρη,
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια,
Εργ. Ανατομικής, Ιστολογίας και
Εμβρυολογίας, Τμήμα
Κτηνιατρικής, ΑΠΘ
Αργυρώ Ζαχαριουδάκη, DVM,
MLAS, Yπεύθυνη Κτηνίατρος,
Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο
ELPEN
Ευφροσύνη Παπαγιάννη,
Κτηνίατρος, Διεύθυνση
Κτηνιατρικής, ΠΚΜ

