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Seminaria / Wykłady

7 kwietnia (środa) odbędzie sie seminarium
Zakładu Neurofizjologii, na którym doc. Urszula
Sławińska wygłosi wykład profesorski p.t.: „Badania
na zwierzętach a współczesne metody rehabilitacji",
sala II piętro, godzina 15:00
http://www.neuroinf.pl/Members/neurofizjo/semina
rs
Jagoda Michalska (tel. 231)

8 kwietnia (czwartek) odbędzie się Seminarium
Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej
na którym Wojciech Krężel (The Institute of
Genetics and Molecular and Cellular Biology,
Department of Cell Biology and Development,
France)
wygłosi
wykład
p.t.:
„Receptory
retinoidowe, czyli rendez-vous witaminy A i
nienasyconyh kwasów tłuszczowych omega-3 w
kontroli procesów emocjonalnych”, sala II piętro,
godzina 15:00
Magda Żyglińska (tel. 351)

14:00-15:30 Dr n. med. D. Śladowski (Warszawski
Uniwersytet Medyczny, Krajowa Komisja Etyczna)
„Metody alternatywne w zakresie przeprowadzania
doświadczeń na zwierzętach”
15:30-17:00 Dr E. Kublik (Nencki, Lokalna Komisja
Etyczna) „Wniosek do lokalnej komisji etycznej o
wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń”
Anna Passini (tel. 399)

Szanowni Państwo, zapraszam na seminarium
prof. Michaela Eisenbacha z Instytutu Weizmanna
w Rehovot, które odbędzie się 15 kwietnia br. o
godzinie 14:30 w sali konferencyjnej na I piętrze.
Tytuł wystąpienia: „Sexual communication: How is
human sperm guided to the oocyte?” Prof.
Eisenbach,
prezes
Izraelskiego
Towarzystwa
Biochemii i Biologii Molekularnej, jest gościem
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej oraz Instytutu Nenckiego.
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Konferencje / Zjazdy

W dn. 14-16 kwietnia br. odbędzie się w Instytucie
Nenckiego (sala I piętro) kolejne szkolenie w
zakresie prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.
Szkolenie obejmie zagadnienia z obowiązującego
prawa, w tym przygotowywanie wniosków do
LKE, zasady pracy doświadczalnej na zwierzętach,
utrzymania
zwierząt,
metod
alternatywnych,
anestezji i eutanazji zwierząt.
Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych,
zwłaszcza
rozpoczynających pracę naukową w Instytucie
(doktorantów, magistrantów). Udział w szkoleniu
zostanie potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem, dla osób chętnych i obecnych na
wszystkich wykładach (podpis na listach).
PROGRAM
Środa (14 kwietnia)
12:00-15:00 Doc. S. Kasicki (Nencki) „Planowanie i
przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, z
uwzględnieniem zasad etycznego postępowania ze
zwierzętami”
Czwartek (15 kwietnia)
9:00-11:00 Dr A. Passini (Nencki) „Utrzymanie
zwierząt laboratoryjnych”
11:00-12:00 Dr E. Nikołajew (Nencki) „Dozwolone
metody uśmiercania zwierząt”
16:00-18:00 Lek. wet. M. Januchta (SGGW)
„Metody usypiania i znieczulania zwierząt laboratoryjnych”
Piątek (16 kwietnia)
12:00-14:00 Dr n. wet. W. Bielecki (SGGW,
Krajowa Komisja Etyczna) „Metody zabezpieczania
przed zagrożeniami ze strony zwierząt doświadczalnych.
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