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KRITEERIT

B-kategorian kriteerit pätevyydelle
FELASAn nimittämä asiantuntijatyöryhmä laatimat, FELASAn hyväksymät kelpoisuusvaatimukset B-kategoriassa työskenteleville henkilöille ovat alla otsikoidut. Kunkin otsikon yhteydessä on kursiivilla B-kategorian opetussuunnitelman asiaan liittyvät otsikot, joiden mukaan sisältö määrittyy tarkemmin.  Tutustu B-kategorian koulutussuosituksiin ja pohdi lomaketta täyttäessäsi, miten hyvin olet perehtynyt eri asiasisältöihin.  
Kerro kunkin otsikon alla, millä tavalla olet saanut koulutusta/tietoa mainituista asioista. Soveltuvin osin pyydämme myös esimerkkejä työskentelystäsi. Pätevyyden edellytyksenä on vähintään kahden vuoden työkokemus ja osoitetut käytännön taidot eläinkokeiden suorittamiseen liittyvissä tehtävissä. Muut pätevyyden edellytykset löydät johtosäännön B-osasta.  
B-kategoriassa painotus on eläinten käsittelyyn ja koetekniikoihin liittyvissä taidoissa. Nämä taidot saadaan käytännön työskentelyn kautta, ja riittävä osaaminen tulisi varmistaa työnantajan toimesta. Pyydä esimieheltäsi tai vastaavalta lausunto käytännön taidoistasi. Lausunto on tämän lomakkeen viimeisenä kohtana, ja se voi esimerkiksi olla luettelo tekniikoista, joiden hallinta on tarkistettu.  
Lähetä tämä lomake yhdessä hakemuslomakkeen kanssa s-postin liitteenä osoitteeseen finlas(at)uef.fi

	 
Hakijan nimi ja täyttöpäivämäärä:      		Hakemuksen nro:      
Hakijan toimittamat liitteet:      

I. TYÖSKENTELY KOE-ELÄINTEHTÄVISSÄ

Kerro ensin organisaatiosta, jossa työskentelet/olet työskennellyt ja millaisia työtehtäviä olet tehnyt koe-eläinten kanssa:

Kuinka suuri osuus työstäsi tapahtuu/on tapahtunut koe-eläinten kanssa kunkin työjakson aikana? 
Esimerkiksi: 
*Otan viikottain verinäytteitä hiiriltä tai rotilta, ja valmistelen verinäytteet analyysejä varten.  
*Osallistun muutaman kerran vuodessa eläinkokeen tekoon , jolloin annostelen testiaineita tutkijan ohjeen mukaisesti, otan  näytteitä lopetuksen yhteydessä, tms. 


Millä tavalla sinut on perehdytetty koe-eläinkeskuksen tai vastaavan yksikön toimintaperiaatteisiin?


II B-KATEGORIAN KOULUTUSSUOSITUSTEN PÄTEVYYSVAATIMUSTEN TOTEUTUMINEN

1. On selvillä eläinkokeiden ja muiden eläimille tehtävien tieteellisten toimenpiteiden toteuttamista koskevasta eurooppalaisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä ja ohjeista
A. Lainsäädäntö, etiikka ja 3R-periaate: eurooppalainen ja kansallinen lainsäädäntö

HANKITTU KOULUTUS: 

2. On selvillä eläinten tieteelliseen tutkimuskäyttöön liittyvästä yhteiskunnallisesta etiikasta ja ottaa sen huomioon työssään
A. Lainsäädäntö, etiikka ja 3R-periaate: vastuuntuntoinen asenne, 3R-periaate, vaihtoehtoiset ja täydentävät menetelmät

HANKITTU KOULUTUS: 

3. Ymmärtää koe-eläinyksikön yleiset säännöt ja noudattaa niitä
B. Tavallisimpien koe-eläinlajien perusbiologia ja eläinten hoito: perusbiologia ja eläinten hoito (ympäristö-vaatimukset, elinympäristön merkitys, hoitorutiinit, mikrobiologinen luokitus, hygienia, mikrobiologiset tekijät, ravinto ja ruokinta, juomavesi)
G. Henkilökunnan terveys ja työturvallisuus: zoonoosit ja vaaralliset patogeenit, vaaralliset kemikaalit, biologiset vaaratekijät, allergiat, varotoimenpiteet ja henkilökohtainen suojautuminen, ensiapu, jätehuolto ja lainsäädäntö

KOULUTUS: 

4. Ymmärtää työtehtäviensä teoreettisen taustan eläinten hyvinvoinnin ja tutkimustulosten luotettavuuden takaamiseksi
C. Eläinten fysiologisten tarpeiden tyydyttäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen vaarantamatta tutkimuksen tai toimenpiteen tieteellistä luotettavuutta: fysiologiset tarpeet, hyvinvointi, tieteellinen luotettavuus

KOULUTUS: 

5. Hallitsee eläinten käsittelyn ja muut käytännön työtehtävät, joita hänen edellytetään suorittavan 
D. Käsittely, perusmenetelmät ja eläimen lopetus (eutanasia): käsittely/käyttäytyminen, aineiden antaminen, näytteiden ottaminen, eläinten lopetus, tietojen kerääminen
F. Nukutus, kivunpoisto ja kirurgian perusteet: nukutusmenetelmät, preoperatiivinen hoito, nukutuksen ylläpitäminen, postoperatiivinen hoito, kivunpoisto, aseptiset menetelmät

KOULUTUS: 

TYÖTEHTÄVÄT: mitä näistä olet tehnyt työssäsi ja millä eläinlajilla?


6. Kykenee tunnistamaan eläimen tunteman kivun ja epämukavuuden ja osaa arvioida käsittelemänsä koe-eläimen hyvinvointia
E. Hyvinvoinnin tason heikkenemisen ja muiden komplikaatioiden tunnistaminen: hyvinvoinnin ja terveyden-tilan toteaminen, kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen, heikentyneen terveydentilan tunnistaminen

KOULUTUS: 

TYÖTEHTÄVÄT: Anna esimerkkejä siitä, miten työssäsi olet joutunut arvioimaan hyvinvointia.


7. Osaa varautua toimenpiteen aikaisiin ja sen jälkeisiin poikkeustilanteisiin ja pystyy toimimaan asianmukaisesti
E. Hyvinvoinnin tason heikkenemisen ja muiden komplikaatioiden tunnistaminen: hyvinvoinnin ja terveyden-tilan toteaminen, kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen, heikentyneen terveydentilan tunnistaminen
F. Nukutus, kivunpoisto ja kirurgian perusteet: nukutusmenetelmät, preoperatiivinen hoito, nukutuksen ylläpitäminen, postoperatiivinen hoito, kivunpoisto, aseptiset menetelmät

KOULUTUS: 

TYÖTEHTÄVÄT:  Anna esimerkkejä, miten työssäsi olet toiminut tällaisissa tapauksissa.


8. On perehtynyt koe-eläinten käyttötarkoituksiin ja osaa ryhtyä toimenpiteisiin minimoidakseen kokeen kulkua haittaavat häiriötekijät toimenpiteen aikana
C. Eläinten fysiologisten tarpeiden tyydyttäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen vaarantamatta tutkimuksen tai toimenpiteet tieteellistä luotettavuutta: fysiologiset tarpeet, hyvinvointi, tieteellinen luotettavuus

KOULUTUS: 

TYÖTEHTÄVÄT:  Anna esimerkkejä, miten työssäsi estät kokeen kulkua haittaavia häiriötekijöitä.


III ESIMIEHEN, OHJAAJAN, KOE-ELÄINYKSIKÖN TAI VASTAAVAN LAUSUNTO: 
Hakijan käytännössä hallitsemat käsittely- ja koetekniikat 



Päivämäärä ja nimi: 


