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ما هي خزانة الكتب الحمراء؟
  

خزانة الكتب الحمراء هي مجموعة المكتبات التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الكتب التقنية حول الموضوعات المتعلقة بالصحة
العمومية وإدارة الكوارث. ولقد ُطِوَّرت المكتبة لاستخدامها في حالات الطوارئ. وتهدف المكتبة إلى الوصول إلى المناطق النائية،

وتوفير الكوادر الصحية على جميع المستويات مع الأدوات اللازمة للاستعداد للقضايا المتعلقة بالصحة العمومية والطوارئ،
والتعامل معها. هذه المكتبة الصغيرة مثالية للعاملين في المجال الصحي في المناطق النائية إلا أنها ذات قيمة أيضًا لجميع المهنيين

الصحيين العاملين في الطوارئ. وهي توفر الأدوات الأساسية والتوجيه اللازم للتخطيط والإعداد والاستجابة لحالات الطوارئ
المعقدة أو الكوارث الطبيعية.

مستودع تقني  
  

تفيد خزانة الكتب الحمراء كمستودع تقني للمطبوعات المتعلقة بالصحة العمومية الأساسية وإدارة الطوارئ لاستخدامها إما
كمرجع سريع أو ليناء القدرات في المناطق المنعزلة. وهي تحتوي على ما يزيد عن 100 منشور حول الموضوعات الصحية الأساسية

المتعلقة بإدارة الطوارئ، والكتيبات والدلائل الإرشادية العملية، والكتيبات التدريبية، ومطبوعات منظمة الصحة العالمية. وتشمل
أيضًا سائر مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، ووكالات الأمم المتحدة، وسائر المنظمات المختلفة.

تغطية الموضوعات  
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كيف الاستفادة من خزانة الكتب الحمراء  الصحة العمومية  الصحة النفسية والطب النفسي  خدمات صحة الأمومة والطفولة، والمتطلبات التغذوية، والخدمات الغذائية  هوية الجندر وحقوق الإنسان  الصحة البيئية وإمدادات المياه  الكوارث والطوارئ  الأمراض السارية والتمنيع  نقل الدم، وتقنيات المختبر، والإجراءات، وعلم الأدوية  الإيدز وفيروس العوز المناعي البشري  
  

مجموعة خزائن الكتب الحمراء مرتبة وفقًا للموضوعات الصحية الرئيسية وتحتوي على ما يزيد عن 100 كتاب. ومن أجل تسهيل
النقل والتخزين، تم تعبئة المجموعة في صندوق معدني مجهز باثنين من الأرفف التي ُرِتَبت عليها صناديق البطاقات التي تحتوي

على الكتب. كل صندوق بطاقات يحتوي على كتب متعلقة بموضوع صحي معين.

ما تكلفة ذلك؟  
  

كل خزينة من خزائن الكتب الحمراء تحتوي على 100 كتاب، ودليل وكتيب إرشادي وغيرهم. ثمن كل مكتبة من خزائن الكتب
الحمراء ما يقرب من 2500 دولار أمريكي. وهذا يشمل الخزينة المعدنية، ومجموعة الكتب، وتكلفة النقل والتسليم.
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