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PREPARE1 consists of planning guidelines which are complementary to reporting guidelines such as ARRIVE2.
PREPARE covers the three broad areas which determine the quality of the preparation for animal studies:
 1. Formulation of the study
 2. Dialogue between scientists and the animal facility
 3. Quality control of the components in the study

The topics will not always be addressed in the order in which they are presented here, and some topics overlap. The PREPARE 
checklist can be adapted to meet special needs, such as field studies. PREPARE includes guidance on the management of animal 
facilities, since in-house experiments are dependent upon their quality. The full version of the guidelines is available on the Norecopa 
website, with links to global resources, at https://norecopa.no/PREPARE. 
The PREPARE guidelines are a dynamic set which will evolve as more species- and situation-specific guidelines are produced, 
and as best practice within Laboratory Animal Science progresses.

Form a clear hypothesis, with primary and secondary outcomes.

Consider the use of systematic reviews.

Decide upon databases and information specialists to be consulted, and construct search terms.

Assess the relevance of the species to be used, its biology and suitability to answer the experimental 

questions with the least suffering, and its welfare needs.

Assess the reproducibility and translatability of the project.

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  

___________________________________________________________________________ 
 

 
Formulation of the study 

                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 

 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 

☐ Consider how the research is affected by relevant legislation for animal research and other areas, 
e.g. animal transport, occupational health and safety. 
აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან 
დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და 
უსაფრთხოება. 

 

☐ Locate relevant guidance documents (e.g. EU guidance on project evaluation). 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო 
პროექტის შეფასებისთვის). 

 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები 
ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
☐ Construct a lay summary. 
ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 

 

☐ In dialogue with ethics committees, consider whether statements about this type of research have 
already been produced. 

 

 

 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
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2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
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დაკავშირებით. 
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ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
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შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
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ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
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ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
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PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
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2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
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3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
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მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
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ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
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 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
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PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
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PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
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საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
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https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
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 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
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შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
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ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
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ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
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 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
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კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
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საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
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იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
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მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
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ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
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2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
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PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
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დაკავშირებით. 
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___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
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PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
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ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
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PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
ARRIVE-გაიდლაინთან ერთად. 
PREPARE მოიცავს ცხოველებზე შესრულებული კვლევების ხარისხზე ორიენტირებული საკითხების  სამ ფართო სპექტრს: 

1. კვლევის აღწერა, 
2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
https://norecopa.no/PREPARE 
PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
ცხოველების სამეცნიერო კვლევის საუკეთესო მაგალითებს.  
___________________________________________________________________________ 

 
 

Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
 

1. Literature searches 
ლიტერატურის კვლევა (ძებნა) 
 

ჩამოაყალიბეთ კვლევის  ჰიპოთეზა, პირველადი და მეორადი მიზნებით. 
განიხილეთ სისტემური მიმოხილვები 
დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
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PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
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2. ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის, 
3. კვლევის კომპოტენტების ხარისხის კონტროლი. 

საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
გაიდლაინის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია NORECOPA-ს ვებგვერდზე, სხვა მასშტაბურ ბმულებთან ერთად: 
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PREPARE გაიდლაინების დინამიკური ნაკრებია, მოიცავს სახეობა- და სიტუაციურ- სპეციფიკურ  გაიდლაინებს, ლაბორატორიული 
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 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
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 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
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PREPARE მოიცავს გაიდლაინებს კვლევის დაგეგმვისათვის და  წარმოადგენს დამატებით, დამხმარე საშუალებას,  
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საკითხები შესაძლოა ყოველთვის არ იყოს მოწოდებული აღწერილი თანმიმდევრობით, დასაშვებია თემატური გადაფარვა. 
PREPARE-ის მახასიათებლები 
შეიძლება შეიცვალოს კვლევის მოთხოვნების და ინტერესის შესაბამისად.  PREPARE მოიცავს რეკომენდაციებს ცხოველების 
პირობების მართვასთან დაკავშირებით, რადგან ექსპერიმენტების ჩატარების ხარისხი  შიდა პირობებზეა დამოკიდებული. 
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დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
შეაფასეთ პროექტის /კვლევის  გამეორების  და თარგმნის  შესაძლებლობა. 
 
 

2. Legal issues 
 სამართლებრივი საკითხები 
 

აღწერეთ  შესაბამისი კანონმდებლობა  ცხოველების კვლევაში ჩართვის  და სხვა  საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, ცხოველთა 
ტრანსპორტირება, პროფესიული ჯანმრთელობა  და უსაფრთხოება. 
მოიძიეთ შესაფერისი სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგალითად, EU სახელმძღვანელო პროექტის შეფასებისთვის). 
 
 
3. Ethical issues, Harm-Benefit Assessment and humane endpoints 
ეთიკური  საკითხები,ზიანისა და სარგებლის შეფასება და საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის გამოყენების თვალსაზრისით  
 

ჩამოაყალიბეთ მოკლე  გეგმა. 
ეთიკის კომიტეტებთან დიალოგის საშუალებით განსაზღვრეთ, დადგენილია, თუ არა მოთხოვნები ამ ტიპის კვლევასთან დაკავშირებით. 
ჩამოაყალიბეთ 3R ( Replacement, Reduction, Refinement  - ჩანაცვლება, შემცირება, რაფინირება/გაწმენდა) და 3S ( Good Science, Good Sense, Good 
Sensibilities -   კარგი მეცნიერება, კარგი აზრი,   კარგი მგრძნობელობა). 
 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
განიხილეთ სასწავლო მიზნები, თუ ცხოველთა ჩართვა კვლევაში ემსახურება საგანმანათლებლო, ან ტრენინგის  მიზნებს. 
მიანიჭეთ  პროექტს სირთულის კლასიფიკაცია.  
განსაზღვრეთ ობიექტური, ადვილად გაზომვადი და ერთმნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგები ადამიანებისათვის.  
იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
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Formulation of the study 
                                                 კვლევის  აღწერა   
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დაეყრდენით მონაცემთა ბაზებს  და დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაციით მიღებულ ინფორმაციას  კვლევის პირობებთან 
დაკავშირებით. 
შეაფასეთ გამოსაყენებელი ცხოველის სახეობის რელევანტურობა კვლევასთან მიმართებით, მისი ბიოლოგია და შესაბამისობა კვლევის 
მიზნებთან, ცხოველის ტანჯვის  მინიმიზების და  მისი კეთილდღეობის საჭიროებების გათვალისწინებით. 
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 განიხილეთ წინასწარი რეგისტრაციის  და უარყოფითი შედეგების გამოქვეყნების შესაძლებლობა. 
შეაფასეთ სარგებელი/ ზიანი და  დაასაბუთეთ  ყველა შესაძლო ზიანი ცხოველისათვის  
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იმსჯელეთ სიკვდილის  დასაბუთებაზე,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 
 
 
4. Experimental design and statistical analysis 
ექსპერიმენტული დიზაინი და სტატისტიკური ანალიზი 
 

 განიხილეთ  პილოტური კვლევები,  სტატისტიკური წონა და  მნიშვნელობის ხარისხი/დონეები. 
განსაზღვრეთ  ექსპერიმენტის  ერთეული  და საკვლევი ცხოველების რაოდენობა. 
აირჩიეთ რანდომიზების მეთოდები, თავიდან აიცილეთ  მკვლევარის გადაცდომები, განსაზღვრეთ კვლევაში  ჩართვის და გამორიცხვის 
კრიტერიუმები. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

は などの報告用ガイドラインを保管する計画用ガイドラインから構成されています。 
は動物試験の準備に関する品質を決定する三つの大きな分野をカバーしています  

試試験験のの考考案案 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 
試試験験内内容容のの品品質質管管理理 

これらの話題はここで示されている順序で常に提示されている訳ではなく、一部の話題は重複しています。

のチェックリストは、野外試験などの特別な必要性を満たすように調整することができます。社内実験は品質に左右さ

れますので、 には動物施設の管理に関するガイダンスが含まれています。完全版のガイドラインは、世界

的なリソースへのリンクを含む、次の のウェブサイトでご覧になれます：  
ガイドラインはダイナミックなセットで、より多くの品種と状況に特定したガイドラインの作成に伴い、また実

感動物科学のベストプラクティスの進展に応じて進化します。 
 

 

推推奨奨 話話題題 

 
 

試試験験のの考考案案 
 
文献検索 

主要および副次転帰を伴う、明瞭な仮説を作成します。 
系統的評価法の使用を考慮します。 
データベースと情報に基づいて、相談すべき専門家を決定し、検索用語を構築します。 
使用品種について、最小限の苦痛と福祉の必要性に関する実験的な疑問に答えるために、生物学的に、および適

切性において妥当であるかを評価します。 
プロジェクトの再現性とトランスレータビリティを評価します。 

 
法的な問題 

動物研究、および動物輸送、職業上の健康と安全性などのその他の分野に該当する法律によって、どのように研究

が影響を受けるかを考慮します。 
該当するガイダンス文書を探します（プロジェクト評価に関する ガイダンスなど）。 

 
倫理的問題、害と利点の評価、および人道的な評価項目 

専門的でない要約の構築。 
倫理員会との話し合いでは、このタイプの研究についての説明がすでに作成済みであるかを考慮します。 
（交換、削減、改善）および （優れた研究、優れた感覚、優れた感情） に取り組みます。 

否定的な結果の前登録と公表を考慮します。 
害と利点を評価して動物に対する害の可能性について正当化します。 
動物の使用が教育または訓練を目的としている場合は、学習目的を話し合います。 
プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 
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プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 

 

 

は などの報告用ガイドラインを保管する計画用ガイドラインから構成されています。 
は動物試験の準備に関する品質を決定する三つの大きな分野をカバーしています  

試試験験のの考考案案 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 
試試験験内内容容のの品品質質管管理理 

これらの話題はここで示されている順序で常に提示されている訳ではなく、一部の話題は重複しています。

のチェックリストは、野外試験などの特別な必要性を満たすように調整することができます。社内実験は品質に左右さ

れますので、 には動物施設の管理に関するガイダンスが含まれています。完全版のガイドラインは、世界

的なリソースへのリンクを含む、次の のウェブサイトでご覧になれます：  
ガイドラインはダイナミックなセットで、より多くの品種と状況に特定したガイドラインの作成に伴い、また実

感動物科学のベストプラクティスの進展に応じて進化します。 
 

 

推推奨奨 話話題題 

 
 

試試験験のの考考案案 
 
文献検索 

主要および副次転帰を伴う、明瞭な仮説を作成します。 
系統的評価法の使用を考慮します。 
データベースと情報に基づいて、相談すべき専門家を決定し、検索用語を構築します。 
使用品種について、最小限の苦痛と福祉の必要性に関する実験的な疑問に答えるために、生物学的に、および適

切性において妥当であるかを評価します。 
プロジェクトの再現性とトランスレータビリティを評価します。 

 
法的な問題 

動物研究、および動物輸送、職業上の健康と安全性などのその他の分野に該当する法律によって、どのように研究

が影響を受けるかを考慮します。 
該当するガイダンス文書を探します（プロジェクト評価に関する ガイダンスなど）。 

 
倫理的問題、害と利点の評価、および人道的な評価項目 

専門的でない要約の構築。 
倫理員会との話し合いでは、このタイプの研究についての説明がすでに作成済みであるかを考慮します。 
（交換、削減、改善）および （優れた研究、優れた感覚、優れた感情） に取り組みます。 

否定的な結果の前登録と公表を考慮します。 
害と利点を評価して動物に対する害の可能性について正当化します。 
動物の使用が教育または訓練を目的としている場合は、学習目的を話し合います。 
プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 

 

 

は などの報告用ガイドラインを保管する計画用ガイドラインから構成されています。 
は動物試験の準備に関する品質を決定する三つの大きな分野をカバーしています  

試試験験のの考考案案 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 
試試験験内内容容のの品品質質管管理理 

これらの話題はここで示されている順序で常に提示されている訳ではなく、一部の話題は重複しています。

のチェックリストは、野外試験などの特別な必要性を満たすように調整することができます。社内実験は品質に左右さ

れますので、 には動物施設の管理に関するガイダンスが含まれています。完全版のガイドラインは、世界

的なリソースへのリンクを含む、次の のウェブサイトでご覧になれます：  
ガイドラインはダイナミックなセットで、より多くの品種と状況に特定したガイドラインの作成に伴い、また実

感動物科学のベストプラクティスの進展に応じて進化します。 
 

 

推推奨奨 話話題題 

 
 

試試験験のの考考案案 
 
文献検索 

主要および副次転帰を伴う、明瞭な仮説を作成します。 
系統的評価法の使用を考慮します。 
データベースと情報に基づいて、相談すべき専門家を決定し、検索用語を構築します。 
使用品種について、最小限の苦痛と福祉の必要性に関する実験的な疑問に答えるために、生物学的に、および適

切性において妥当であるかを評価します。 
プロジェクトの再現性とトランスレータビリティを評価します。 

 
法的な問題 

動物研究、および動物輸送、職業上の健康と安全性などのその他の分野に該当する法律によって、どのように研究

が影響を受けるかを考慮します。 
該当するガイダンス文書を探します（プロジェクト評価に関する ガイダンスなど）。 

 
倫理的問題、害と利点の評価、および人道的な評価項目 

専門的でない要約の構築。 
倫理員会との話し合いでは、このタイプの研究についての説明がすでに作成済みであるかを考慮します。 
（交換、削減、改善）および （優れた研究、優れた感覚、優れた感情） に取り組みます。 

否定的な結果の前登録と公表を考慮します。 
害と利点を評価して動物に対する害の可能性について正当化します。 
動物の使用が教育または訓練を目的としている場合は、学習目的を話し合います。 
プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 

 

 

は などの報告用ガイドラインを保管する計画用ガイドラインから構成されています。 
は動物試験の準備に関する品質を決定する三つの大きな分野をカバーしています  

試試験験のの考考案案 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 
試試験験内内容容のの品品質質管管理理 

これらの話題はここで示されている順序で常に提示されている訳ではなく、一部の話題は重複しています。

のチェックリストは、野外試験などの特別な必要性を満たすように調整することができます。社内実験は品質に左右さ

れますので、 には動物施設の管理に関するガイダンスが含まれています。完全版のガイドラインは、世界

的なリソースへのリンクを含む、次の のウェブサイトでご覧になれます：  
ガイドラインはダイナミックなセットで、より多くの品種と状況に特定したガイドラインの作成に伴い、また実

感動物科学のベストプラクティスの進展に応じて進化します。 
 

 

推推奨奨 話話題題 

 
 

試試験験のの考考案案 
 
文献検索 

主要および副次転帰を伴う、明瞭な仮説を作成します。 
系統的評価法の使用を考慮します。 
データベースと情報に基づいて、相談すべき専門家を決定し、検索用語を構築します。 
使用品種について、最小限の苦痛と福祉の必要性に関する実験的な疑問に答えるために、生物学的に、および適

切性において妥当であるかを評価します。 
プロジェクトの再現性とトランスレータビリティを評価します。 

 
法的な問題 

動物研究、および動物輸送、職業上の健康と安全性などのその他の分野に該当する法律によって、どのように研究

が影響を受けるかを考慮します。 
該当するガイダンス文書を探します（プロジェクト評価に関する ガイダンスなど）。 

 
倫理的問題、害と利点の評価、および人道的な評価項目 

専門的でない要約の構築。 
倫理員会との話し合いでは、このタイプの研究についての説明がすでに作成済みであるかを考慮します。 
（交換、削減、改善）および （優れた研究、優れた感覚、優れた感情） に取り組みます。 

否定的な結果の前登録と公表を考慮します。 
害と利点を評価して動物に対する害の可能性について正当化します。 
動物の使用が教育または訓練を目的としている場合は、学習目的を話し合います。 
プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 

Further information   დამატებითი ინფორმაცია 

Topic    საკითხი 
 
Recommendation    რეკომენდაცია 
 

Further information   დამატებითი ინფორმაცია 

Topic    საკითხი 
 
Recommendation    რეკომენდაცია 
 



References
1. Smith AJ, Clutton RE, Lilley E, Hansen KEA & Brattelid T. PREPARE:Guidelines for Planning Animal Research and Testing. 
 Laboratory Animals, 2017, DOI: 10.1177/0023677217724823.
2. Kilkenny C, Browne WJ, Cuthill IC et al. Improving Bioscience Research Reporting: The ARRIVE Guidelines for Reporting Animal Research. 
 PloS Biology, 2010; DOI: 10.1371/journal.pbio.1000412. 

Further information
https://norecopa.no/PREPARE    |    post@norecopa.no    |          @norecopa

 

 

は などの報告用ガイドラインを保管する計画用ガイドラインから構成されています。 
は動物試験の準備に関する品質を決定する三つの大きな分野をカバーしています  

試試験験のの考考案案 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 
試試験験内内容容のの品品質質管管理理 

これらの話題はここで示されている順序で常に提示されている訳ではなく、一部の話題は重複しています。

のチェックリストは、野外試験などの特別な必要性を満たすように調整することができます。社内実験は品質に左右さ

れますので、 には動物施設の管理に関するガイダンスが含まれています。完全版のガイドラインは、世界

的なリソースへのリンクを含む、次の のウェブサイトでご覧になれます：  
ガイドラインはダイナミックなセットで、より多くの品種と状況に特定したガイドラインの作成に伴い、また実

感動物科学のベストプラクティスの進展に応じて進化します。 
 

 

推推奨奨 話話題題 

 
 

試試験験のの考考案案 
 
文献検索 

主要および副次転帰を伴う、明瞭な仮説を作成します。 
系統的評価法の使用を考慮します。 
データベースと情報に基づいて、相談すべき専門家を決定し、検索用語を構築します。 
使用品種について、最小限の苦痛と福祉の必要性に関する実験的な疑問に答えるために、生物学的に、および適

切性において妥当であるかを評価します。 
プロジェクトの再現性とトランスレータビリティを評価します。 

 
法的な問題 

動物研究、および動物輸送、職業上の健康と安全性などのその他の分野に該当する法律によって、どのように研究

が影響を受けるかを考慮します。 
該当するガイダンス文書を探します（プロジェクト評価に関する ガイダンスなど）。 

 
倫理的問題、害と利点の評価、および人道的な評価項目 

専門的でない要約の構築。 
倫理員会との話し合いでは、このタイプの研究についての説明がすでに作成済みであるかを考慮します。 
（交換、削減、改善）および （優れた研究、優れた感覚、優れた感情） に取り組みます。 

否定的な結果の前登録と公表を考慮します。 
害と利点を評価して動物に対する害の可能性について正当化します。 
動物の使用が教育または訓練を目的としている場合は、学習目的を話し合います。 
プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 

 

 

は などの報告用ガイドラインを保管する計画用ガイドラインから構成されています。 
は動物試験の準備に関する品質を決定する三つの大きな分野をカバーしています  

試試験験のの考考案案 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 
試試験験内内容容のの品品質質管管理理 

これらの話題はここで示されている順序で常に提示されている訳ではなく、一部の話題は重複しています。

のチェックリストは、野外試験などの特別な必要性を満たすように調整することができます。社内実験は品質に左右さ

れますので、 には動物施設の管理に関するガイダンスが含まれています。完全版のガイドラインは、世界

的なリソースへのリンクを含む、次の のウェブサイトでご覧になれます：  
ガイドラインはダイナミックなセットで、より多くの品種と状況に特定したガイドラインの作成に伴い、また実

感動物科学のベストプラクティスの進展に応じて進化します。 
 

 

推推奨奨 話話題題 

 
 

試試験験のの考考案案 
 
文献検索 

主要および副次転帰を伴う、明瞭な仮説を作成します。 
系統的評価法の使用を考慮します。 
データベースと情報に基づいて、相談すべき専門家を決定し、検索用語を構築します。 
使用品種について、最小限の苦痛と福祉の必要性に関する実験的な疑問に答えるために、生物学的に、および適

切性において妥当であるかを評価します。 
プロジェクトの再現性とトランスレータビリティを評価します。 

 
法的な問題 

動物研究、および動物輸送、職業上の健康と安全性などのその他の分野に該当する法律によって、どのように研究

が影響を受けるかを考慮します。 
該当するガイダンス文書を探します（プロジェクト評価に関する ガイダンスなど）。 

 
倫理的問題、害と利点の評価、および人道的な評価項目 

専門的でない要約の構築。 
倫理員会との話し合いでは、このタイプの研究についての説明がすでに作成済みであるかを考慮します。 
（交換、削減、改善）および （優れた研究、優れた感覚、優れた感情） に取り組みます。 

否定的な結果の前登録と公表を考慮します。 
害と利点を評価して動物に対する害の可能性について正当化します。 
動物の使用が教育または訓練を目的としている場合は、学習目的を話し合います。 
プロジェクトに重症度分類を割り付けます。 
目的、容易に測定可能で明瞭な人道的な評価項目を規定します。 
死亡を評価項目にする場合は、その正当性を話し合います。 

 
 
実験計画と統計解析

パイロット試験、検定力、有意レベルを考慮します。

実験単位を規定し、動物数を決定します。

無作為化を選択し、観察者の先入観を防ぎ、組み入れと除外基準を決定します。 
 

推推奨奨 話話題題 

 
科科学学者者とと動動物物施施設設のの間間のの話話しし合合いい 

 
目的、工程表、研究資金、労働の分担 

既存のプロジェクトの計画早期の時点で、全ての該当する職員の会合を開きます。 
準備の手伝い、動物のケア、手順と廃棄物の処理・除染の必要性を示す、プロジェクトの大まかな工程表を構築し

ます。 
全ての予想される、および可能性のある費用について話し合い開示します。 
試験の全段階での労働と費用の分配について、詳細計画を構築します。 
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余分のリスクがある場合の、要員レベルについて話し合います。 
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現在の職員の能力と、試験に先立って行う将来の教育と訓練の必要性を評価します。 

健康リクス、廃棄物処理と除染 
試験によって直接的または間接的に影響を受ける全ての人と動物について、動物施設と協力してリスク評価を実施

します。 
プロジェクトの全ての段階についての特定のガイダンスを評価し、必要な場合は作成します。 
試験の全ての品目の封じ込め、除染、廃棄についての手段を話し合います。 

 

試試験験内内容容のの品品質質管管理理 
 
試験物質と手順 

試験物質について、できる限り多くの情報を提供します。 
実施に必要な試験手順と技術の可能性と有効性を考慮します。 

実験動物 
試験と報告に必須の動物の特性について決定します。 
過剰動物の産生を避けます。 

 
検疫と健康モニタリング 

動物の可能性のある健康状況、輸送の必要性、検疫と隔離、健康モニタリング、職員に及ぼす影響について話し合

います。 
 

飼育施設と飼育 
専門職員と協力して、動物の特定の本能と必要性に注意を払います。 
順化、最適な飼育条件と手順、環境要素とこれらに関する何らかの 実験による制限（摂食制限、独房飼育など）を

話し合います。 
 

実験手順 
捕獲、保定、解放または元の飼育場所に戻すための改善された手順を開発します。 
物質の投与、サンプル採取、沈静化と麻酔、手術およびその他の技術の改善された手順を開発します。 
 

人道的な屠殺、解放、再使用または元の飼育場所に戻す 
試験を開始するかなり前に、該当する法律とガイドランを調べます。 
主要な、および緊急の人道的な屠殺方法を規定します。 
これらの作業を実施すべき可能性のある職員の能力を評価します。 

 
剖検 

場所、全ての動物とサンプルの識別を含む剖検の全ての段階について、系統的な計画を構築します。 
 

参考文献 
 

その他の情報 

施設評価

建物と装置の標準および必要性を評価するための施設の物理的査察を行います。

余分のリスクがある場合の、要員レベルについて話し合います。 
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試験と報告に必須の動物の特性について決定します。 
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物質の投与、サンプル採取、沈静化と麻酔、手術およびその他の技術の改善された手順を開発します。 
 

人道的な屠殺、解放、再使用または元の飼育場所に戻す 
試験を開始するかなり前に、該当する法律とガイドランを調べます。 
主要な、および緊急の人道的な屠殺方法を規定します。 
これらの作業を実施すべき可能性のある職員の能力を評価します。 
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Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

施設評価

建物と装置の標準および必要性を評価するための施設の物理的査察を行います。

余分のリスクがある場合の、要員レベルについて話し合います。 
 
教育と訓練 

現在の職員の能力と、試験に先立って行う将来の教育と訓練の必要性を評価します。 

健康リクス、廃棄物処理と除染 
試験によって直接的または間接的に影響を受ける全ての人と動物について、動物施設と協力してリスク評価を実施

します。 
プロジェクトの全ての段階についての特定のガイダンスを評価し、必要な場合は作成します。 
試験の全ての品目の封じ込め、除染、廃棄についての手段を話し合います。 

 

試試験験内内容容のの品品質質管管理理 
 
試験物質と手順 

試験物質について、できる限り多くの情報を提供します。 
実施に必要な試験手順と技術の可能性と有効性を考慮します。 

実験動物 
試験と報告に必須の動物の特性について決定します。 
過剰動物の産生を避けます。 

 
検疫と健康モニタリング 

動物の可能性のある健康状況、輸送の必要性、検疫と隔離、健康モニタリング、職員に及ぼす影響について話し合

います。 
 

飼育施設と飼育 
専門職員と協力して、動物の特定の本能と必要性に注意を払います。 
順化、最適な飼育条件と手順、環境要素とこれらに関する何らかの 実験による制限（摂食制限、独房飼育など）を

話し合います。 
 

実験手順 
捕獲、保定、解放または元の飼育場所に戻すための改善された手順を開発します。 
物質の投与、サンプル採取、沈静化と麻酔、手術およびその他の技術の改善された手順を開発します。 
 

人道的な屠殺、解放、再使用または元の飼育場所に戻す 
試験を開始するかなり前に、該当する法律とガイドランを調べます。 
主要な、および緊急の人道的な屠殺方法を規定します。 
これらの作業を実施すべき可能性のある職員の能力を評価します。 

 
剖検 

場所、全ての動物とサンプルの識別を含む剖検の全ての段階について、系統的な計画を構築します。 
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 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
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კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
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15. Necropsy 
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Other comments 
სხვა კომენტარები 
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შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
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ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Dialogue between scientists and the animal facility 
 ურთიერთობა მკვლევარებს  და  ცხოველთა  მიმწოდებელ   დაწესებულებას  შორის 

 
5. Objectives and timescale, funding and division of labour 
მიზნები და ვადები, დაფინანსება და შრომის განაწილება 
 

მოაწყვეთ შეხვედრები ყველა შესაბამის პერსონალთან  პროექტის  პირველადი გეგმების შექმნისთანავე. 
დასახეთ პროექტის სავარაუდო ვადები,  რას ასახავს დახმარების საჭიროებას მომზადების პროცესთან, ცხოველთა მოვლასთან, 
პროცედურებთან და ნარჩენების განადგურება/დეკონტამინაციასთან დაკავშირებით. 
განსაზღვრეთ ყველა მოსალოდნელი და პოტენციური ხარჯი. 
შეადგინეთ შრომისა და ხარჯების განაწილების დეტალური გეგმა კვლევის ყველა ეტაპისათვის 
 
 
6. Facility Evaluation 
ცხოველთა  მიმწოდებელი ობიექტის  შეფასება  
 
აწარმოეთ  ფიზიკური დაკვირვება ობიექტზე, რათა შეფასდეს შენობისა და აღჭურვილობის სტანდარტები და საჭიროებები. 
დამატებითი რისკის შემთხვევაში, განიხილეთ პერსონალით დაკომპლექტების  დონე. 
 
 
7. Education and training 
განათლება და ტრენინგი 
 

კვლევის დაწყებამდე შეაფასეთ პერსონალის კომპეტენცია და შემდგომი განათლების, ან  ტრენინგის საჭიროება.         
 
 
8. Health risks, waste disposal and decontamination 
ჯანმრთელობის რისკები, ნარჩენების განადგურება და დეკონტამინაცია 
 
ცხოველთა მიმწოდებელ ობიექტთან თანამშრომლობით,  განახორციელეთ რისკის შეფასება ყველა პირისა და ცხოველისთვის, რომელიც 
უშუალოდ ან ირიბად  შეიძლება დაზარალდეს კვლევის შედეგად 
შეაფასეთ და, თუ საჭიროა, შექმენით სპეციალური სახელმძღვანელო კვლევის ყველა ეტაპისთვის.  
განიხილეთ საშუალებები კვლევის ყველა  მასალის/ნივთის  შენახვის,  დეკონტამინაციისა და განადგურებისთვის. 
 
 
 

Quality control of the components in the study 
კვლევის კომპონენტების ხარისხის კონტროლი 

 
9. Test substances and procedures 
კვლევაში  გამოსაყენებელი ნივთიერებები და პროცედურები 
 

მიაწოდეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია  საკვლევი ნივთიერებების შესახებ. 
განიხილეთ  კვლევის პროცედურების მიზანშეწონილობა,   ვალიდობა და მათ შესასრულებლად საჭირო უნარები. 
 
 
10. Experimental animals 
ექსპერიმენტული ცხოველები 
 
ჩამოაყალიბეთ ცხოველების მახასიათებლები, რაც აუცილებელია  კვლევისა და  ანგარიშების შედგენისათვის. 
თავიდან  აიცილეთ   ჭარბი ცხოველების დაბადება.  
 
 
11. Quarantine and health monitoring 
კარანტინი და ჯანმრთელობის მონიტორინგი 
 

განიხილეთ/აღწერეთ ცხოველების სავარაუდო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ტრანსპორტირების, კარანტინის და იზოლაციის საჭიროებები, 
ჯანმრთელობის მონიტორინგი და  შედეგები პერსონალისთვის. 
 
 
12. Housing and husbandry 
ცხოვრებისა და მოვლის პირობები 
ექსპერტ-თანამშრომლებთან კოლაბორაციით, ყურადღება მიაქციეთ ცხოველების სპეციფიკურ ინსტინქტებსა და საჭიროებებს.  
განიხილეთ  აკლიმატიზაცია, ოპტიმალური საცხოვრებელი პირობები და პროცედურები, გარემო ფაქტორები და ექსპერიმენტთნ დაკავშირებული 
სხვა შეზღუდვები (მაგალითად, საკვების დეპრივაცია, იზოლირებულად ყოფნა). 
 
 
13. Experimental procedures 
ექსპერიმენტის პროცედურები 
 
შეიმუშავეთ მკაფიო პროცედურები ცხოველის  დაჭერის, იმობილიზაციის, მარკირების, გათავისუფლების, ან კვლევაში  ხელახლა  ჩართვისათვის. 
შეიმუშავეთ მკაფიო მეთოდები   კვლევაში გამოყენებული ნივთიერებების  შეყვანის, ნიმუშის აღების, სედაციის, ანალგეზიის, ქირურგიული 
ჩარევის და სხვ.  პროცედურებისთვის. 
 
 
14. Humane killing, release, re-use or re-homing 
ცხოველთა  უმტკივნეულო  მოკვდინება,  გათავისუფლება,  ხელახლა გამოყენება ან  შინ დაბრუნება. 
 
მიმართეთ შესაბამისი კანონმდებლობას და გაიდლაინებს.  
განსაზღვრეთ პირველადი და გადაუდებელი მეთოდები უმტკივნეულო მოკვდინებისთვის. 
შეაფასეთ  პირების კომპეტენცია, რომელთც მოუწევთ შესაბამისი დავალებების შესრულება. 
 
 
15. Necropsy 
ნეკროფსია 

 
შეიმუშავეთ გეგმა ნეკროფსიის ყველა ეტაპისთვის, მათ შორის -  ყველა ცხოველის და  ნიმუშის ლოკაციის  და იდენტიფიკაციის  თვალსაზრისით. 
 
 
Other comments 
სხვა კომენტარები 
 

Further information   დამატებითი ინფორმაცია 

Topic    საკითხი 
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