مقررات كار با حيوانات آزمايشگاهي
حيوانات نقش بسيار مهمي در ارتقاء و گسترش تحقيقات علوم پزشكي داشته و مباني اخالقي و تعاليم اديان الهي حكم مي كند كه به
رعايت حقوق آنها پايبند باشيم .بر اين اساس محققين بايد در پژوهش هايي كه بر روي حيوانات انجام مي دهند ،ملزم به رعايت اصول
اخالقي مربوطه باشند ،به همين علت نيز بر اساس مصوبات كميسيون نشريات ،ذكر كد كميته اخالق در مقاالت پژوهشي ارسالي به
نشريات علمي الزامي مي باشد .ذيال به اصول و مقررات كار با حيوانات آزمايشگاهي اشاره مي شود:
 -1فضا و ساختمان نگهداري داراي امكانات الزم براي سالمت حيوانات باشد.
 -2قبل از ورود حيوانات ،بر اساس نوع و گونه ،شرايط الزم براي نگهداري آنها فراهم باشد.
 -3قفس ها ،ديوار ،كف و ساير بخش هاي ساختماني قابل شستشو و قابل ضد عفوني كردن باشند.
 -4در فضاي بسته شرايط الزم از نظر نور ،اكسيژن ،رطوبت و دما فراهم شود.
 -5درصورت نگهداري در فضاي باز ،حيوان بايد داراي پناهگاه باشد.
 -6فضا و قفس با گونه حيوان متناسب باشد.
 -7قفس ها امكان استراحت حيوان را داشته باشند.
 -8در حمل و نقل حيوان ،شرايط حرارت و برودت ،نور و هواي تنفسي از محل خريد تا محل دائم حيوان فراهم باشد.
 -9وسيله نقليه حمل حيوان،داراي شرايط مناسب بوده و مجوز الزم را داشته باشد.
 -10سالمت حيوان ،توسط فرد تحويل گيرنده كنترل شود.
 -11قرنطينه حيوان تازه وارد شده ،رعايت گردد.
 -12حيوانات در مجاورت حيوانات شكارچي خود قرار نگيرند.
 -13قفس ها در معرض ديد فرد مراقب باشند.
 -14امكان فرار حيوان از قفس وجود نداشته باشد.
 -15صداهاي اضافي كه باعث آزار حيوان مي شوند از محيط حذف شود.
 -16امكان آسيب و جراحت حيوان در اثر جابجايي وجود نداشته باشد.
 -17بستر و محل استراحت حيوان بصورت منظم تميز گردد.
 -18فضاي نگهداري بايد به طور پيوسته شستشو و ضد عفوني شود.
 -19براي تميز كردن محيط و سالم سازي وسايل كار ،از مواد ضد عفوني كننده استاندارد استفاده شود.
 -20غذا و آب مصرفي حيوان مناسب و بهداشتي باشد.
 -21تهويه و تخليه فضوالت به طور پيوسته انجام شود به نحوي كه بوي آزار دهنده و امكان آلرژي زايي و انتقال بيماري به
كاركنان ،همچنين حيوانات آزمايشگاهي وجود نداشته باشد.
 -22فضاي مناسب براي دفع اجساد و الشه حيوانات وجود داشته باشد.
 -23فضاي كافي ،راحت و بهداشتي براي پرسنل اداري ،تكنيسين ها و مراقبين وجود داشته باشد.

 -24در پژوهشها از حيوانات بيمار يا داراي شرايط ويژه مثل بارداري و شيردهي استفاده نشود.
 -25قبل از هرگونه اقدام پژوهشي ،فرصت الزم براي سازگاري حيوان با محيط و افراد فراهم باشد.
 -26كاركنان بايد آموزش كار با حيوانات را ديده باشند.

شرايط اجراي پژوهش هاي حيواني
 گونه خاص حيواني انتخاب شده براي آزمايش و تحقيق ،مناسب باشد.
 حداقل حيوان مورد نياز براي صحت آماري و حقيقي پژوهشي مورد استفاده قرار گيرد.
 امكان استفاده از برنامه هاي جايگزيني بهينه به جاي استفاده از حيوان وجود نداشته باشد.
 در مراحل مختلف تحقيق و در روش اتالف حيوان پس از تحقيق ،حداقل آزار بكار گرفته شود.
 در كل مدت مطالعه كدهاي كار با حيوانات رعايت شود.
 نتايج بايد منجر به ارتقاء سطح سالمت جامعه گردد.

