
საკონსულტაციო მომსახურება 

საერთო საკითხები 
• ეთიკური საკითხები ცხოველებზე წარმოებულ
კვლევებში 
• ადმინისტრაციული საკითხები

საერთაშორისო რეგულაციები 
• საერთაშორისო კანონმდებლობა და 
მეთოდური რეკომენდაციები 
• ცხოველების მოვლისა და გამოყენების
პროგრამები 
• პროფესიული ჯანმრთელობა და 
უსაფრთხოება 

ვივარიუმის ინფრასტრუქტურა 
• შენობის აღჭურვილობა და გალიები
• ლაბორატორიული ცხოველების ბინადრობის
ადგილი და მართვა 
• შენობის სტრუქტურა

ვივარიუმში მუშაობა 
• უსაფრთხოება და გადაუდებელი შემთხვევები
• სამუშაო ტერიტორიის მოვლა
•კოლონიის ჯანმრთელობაზე ზედამხედვე-
ლობა 
• ცხოველების მოწოდება და კარანტინი
• ცხოველების შენახვასთან დაკავშირებული
კვებითი და სხვა ძირითადი საკითხები 
• მღრღნელების მოშენება

CONSULTING SERVICES 

General Issues 
• Ethics in Animal Research
• Administrative Tasks

International Standards In Animal Research 
• International Laws and Guidelines
• Animal Care and Use Programs
• Occupational Health and Safety

Vivarium Facilities and Equipment 
• Facility Equipment and Caging
• Animal Housing and Management
• Physical Facilities

Vivarium Operations 
• Security and Emergencies,
• Housekeeping
• Colony Health Surveillance
• Animal Procurement and Quarantine
• Nutrition and Basics of Animal Husbandry
• Rodent Husbandry

Scientific Member of the International 

Council for Laboratory Animal Science 

ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა 

საერთაშორისო საბჭოს წევრი 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

CONTACT INFORMATION 

თბილისი, 0179, ატენის ქ.20      

Ateni st.20, Tbilisi, 0179, Georgia 

+995-595 03 23 45;  +995-557 00 02 23      

e-mail: info@galas.org.ge    galas.ge@gmail.com      

www.galas.org.ge  www.facebook.com/GALAS.ge 

 405136348 
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ასოციაციის   მიზნები 

იმოქმედოს საქართველოს ფარგლებში 
როგორც ცენტრალური პროფესიული 
ორგანო ლაბორატორიული ცხოველების 
გამოყენების და კვლევის სფეროში;  

საქართველოში ლაბორატორიული 
ცხოველების მეცნიერებათა სფეროში 
საკანონმდებლო წინადადების შემუშავება, 
ნორმატიული აქტების მომზადება და 
ლობირება;    

საქართველოში ლაბორატორიული 
ცხოველების მეცნიერებათა განვითარების 
ხელშეწყობა, თანამედროვე საერთაშორისო 
გამოცდილების გაზიარებით სამეცნიერო-
კვლევით და საგანმანათლებლო  
დაწესებულებებში ეტაპობრივი დანერგვით; 

სამეცნიერი-კვლევით და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში ლაბორატორიული 
ცხოველების ზრუნვისა და გამოყენების 
საინსტიტუტო (საუნივერსიტეტო) კომიტეტების 
ჩამოყალიბების/დახვეწის ხელშეწყობა; 

ექსპერიმენტულ ცხოველთა სამეცნიერო ან 
სასწავლო მიზნებისათვის სათანადოდ 
გამოყენების ხელშეწყობა და განვითარება; 
კვლევაში გამოსაყენებელი ექსპერიმენტული 
ცხოველების რაოდენობის შემცირების 
მიზნით მათი რაციონალური გამოყენების და 
ჩანაცვლების ხელშეწყობა; 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 
სამეცნიერო კვლევაში ცხოველთა 
გამოყენების აუცილებლობაზე; 

ლაბორატორიული ცხოველების 
მეცნიერებათა  სფეროში სამეცნიერო-
კვლევითი და საგანმანათლებლო 
საქმიანობა, პროექტების მომზადება, 
მხარდაჭერა და განხორციელება; 

ასოციაციის წევრების სპეციალური ცოდნის 
მიღებასა და საქართველოსა და 

საზღვარგარეთ მათი სტატუსის აღიარების 
ხელშეწყობა; 

ლაბორატორიული ცხოველების 
მეცნიერებათა სფეროებში საზღვარგარეთის 
ქვეყნებთან თანამშრობლობა, მეცნიერების 
და სტუდენტების საზღვარგარეთ სტაჟირების 
ხელშეწყობა მათი პრფესიული უნარ-
ჩვევების ამაღლების მიზნით; 
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების 
მოწვევა საჯარო ლექციების, სემინარების და 
ტრენინგების ჩასატარებლად; 

პროფესიული ტრენინგების, შეხვედრების, 
კონფერენციების, კონგრესების და 
სიმპოზიუმების ჩატარება, გამოფენების 
მოწყობა და საერთაშორისო ფორუმებში 
მონაწილეობა. 

საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ 
სხვადასხვა ასოციაციებთან და 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან 
ხელშეკრულების საფუძველზე 
თანამშრომლობა; 

ინტელექტუალური საკუთრების 
განვითარებისა და დაცვის ხელშეწყობა; 

საქველმოქმედო საქმიანობა, ჰუმანიტარული 
დახმარების განხორციელება. 

© Georgian Association for Laboratory Animal Science 

MISSION 

To act as the central body of a laboratory animal 
research in Georgia; 

To draft and promote legislative proposals, develop 
guidelines and regulations in the field of laboratory 
animals science in Georgia; 

To implement state-of-the-art international 
experience in laboratory animals science in Georgian 
educational and scientific entities; 

To assist in establishing / improving of the 
Institutional Use and Care of Laboratory Animals   
Committees at research and education 
organisations; 

To promote the proper use of experimental animals 
for scientific or educational purposes in order to 
optimize/reduce the number of laboratory animals, 
and facilitate their replacement by implementation 
of alternate research methods; 

To draw public attention to the benefits of the use 
of animals for scientific research in human health; 

To support and implement research and educational 
projects in laboratory animals science; 

To support association members in obtaining of 
special knowledge and facilitate the recognition of 
their status in Georgia and abroad; 

To cooperate with foreign countries in the area of 
laboratory animals science, assist scientists and 
students in internships abroad to improve their 
professional skills; Invite highly qualified foreign 
specialists for public lectures, seminars and 
trainings; 

To organize professional meetings, conferences, 
conventions, symposiums and trainings; support 
association members to participate in international 
forums. 

To collaborate with other Georgian and foreign 
associations and civil organizations on the basis of 
cooperative agreements; 

To develop and promote intellectual property 
protection; 

To take participation in charitable activity. 


