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Viaţa asociaţiei
Simpozionul ARSAL – 2012
Din motive organizatorice am fost nevoiti sa amanam simpozionul programat pentru 6 aprilie
pentru toamna acestui an.
FELASA Accreditation Board for Education and Training
FELASA a solicitat asociaţiilor membre nominalizări pentru Comitetul de acreditare a cursurilor
FELASA, deoarece trei membri îşi încheie mandatele anul acesta.
Din partea ARSAL a fost nominalizat dl. Profesor Dr. Romeo-Teodor Cristina de la Facultatea
de Medicină Veterinară Timişoara.
Donaţi 2% pentru ARSAL
Potrivit Codului fiscal aveţi dreptul sa vă directionaţi 2% din impozitul pe profit, pe care oricum
ii plătiţi statului, acolo unde vreţi. Dacă doriţi să direcţionaţi aceşti bani spre ARSAL tot ceea ce
trebuie sa faceţi este să tipăriţi şi să completaţi Formularul 230 din ataşament, apoi să-l scanaţi şi
să-l trimite-ţi pe adresa de email arsal@arsal.ro. pana la 1 mai 2012.
Noutăţi de la FELASA
Implementarea Directivei 63/2010
Stadiul implementarii Directivei 63/2010 în ţările membre UE îl veţi afla din tabelul ,, National
debates update table February 2012” aflat in ataşament. In Romania, implementarea directivei se
loveste de birocratia juridică, adoptarea directivei prin ordin al Preşedintelui ANSVSA (calea
cea mai uşoară) nefiind posibilă, deoarece actuala legislaţie este o lege adoptată de Parlament, iar
ea trebuie abrogată tot de Parlament. Datorită acestui fapt credem că România nu va adopta
această Directivă pînă la sfârşitul acestui an.
De interes
Pagini de internet
Common Marmoset Care
http://marmosetcare.com/
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Această pagină de internet este creată şi menţinută de Universitatea din Sterling, UK si NC3R s.
Scopul ei este de a ilustra repertoriul comportamental al acestei specii de maimuţă, care este
utilizată cel mai des în cercetarea medicală. Pagina este interactivă, instructivă, bogată ilustrată
cu fotografii şi materiale video fiind o veritabila sursa de informaţii.
Ellegaard Göttingen Minipigs
http://www.minipigs.dk/
Ellegaard Göttingen Minipigs şi-a deschis o nouă pagină de internet unde puteţi găsi informaţii
complete despre miniporc precum si o oferta completă de cursuri. Tot de aici puteti comanda
noua carte despre utilizarea miniporcului in cercetarea biomedicală, carte apărută în decembrie
2011.
Declaratia ,,Societăţii de la Basel” despre bolile rare
Bolile rare nu sunt chiar aşa de rare. În Europa sunt afectate în jur de 20 milioane de persoane.
Aceste boli au fost ,,orfanii” medicinii umane, aceste boli numindu-se adesea ,,boli orfane”. Dar
în ultimii ani numeroase grupuri de cercetare au facut progrese în diagnosticul şi căutarea de
opţiuni de tratare a acestor boli evindenţiindu-se încă odată faptul că fără cercetarea ce utilizează
experimentarea pe animale, gradul înalt de îngrijire medicală din aceste timpuri nu ar fi fost
posibil.
Declaraţia completa o puteti gasi accesînd
http://www.basel-declaration.org/basel_declaration_de/assets/File/mice_times_5_engl.pdf
Intâlniri ştiinţifice

2012

Aprilie
25- LASA Care and Welfare Section One Day Scientific Meeting, "Strictly Come Dieting Laboratory Animal Nutrition in 2012", Staffordshire, England,
www.lasa.co.uk/lasa_meetings.html
26-29 - SCAND-LAS Annual Meeting, Trondheim, Norway, www.scandlas.org
Mai
Page 2 of 3

ARSAL NEWSLETTER_2_09.04.2012

17-18- The Health Monitoring of Rodents and the Cage Level Environment in IVC Equipped
Facility, Milan, Italy, www.fondazioneguidobernardini.org
Iunie
2 - CEELA Conference, Budapest, Hungary, Fekete.Sandor@aotk.szie.hu
6-8 – AFSTAL, Marseille, France, www.afstal.com
12-13 – EBSA, Manchester, United Kingdom, www.ebsaweb.eu
12-15 - Organization and procedures in the modern laboratory animal facility, Milan, Italy
www.fondazioneguidobernardini.org
Septembrie
26-28 - Harmonisation of the Care and Use of Farm Animals in Research, Oslo, Norway
www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=21
27-28 - The Management of Genetically Modified Rodent Colonies, Milan, Italy
www.fondazioneguidobernardini.org
Octombrie
25-26 - Biocontainment in the Laboratory Animal Facility, Milan, Italy,
www.fondazioneguidobernardini.org
Noiembrie
4-8 - AALAS National Meeting Minneapolis, MN, SUA, www.aalas.org
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