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سلسلة المنشورات الإلكترونية هي أحد مبادرات المكتب الإقليمي للنشر الإلكتروني. السلسلة تسهل وصول المعلومات الخاصة
بالعلوم الصحية والطبية البيولوجية إلى الدول الأعضاء، وشركاء التنمية، والوكالات المعنية، والأفراد في جميع أنحاء العالم. توافر

النشر الإلكتروني ونشر منتجات المعلومات الصحية على DVD/ROM-CD يعزز المساواة في الحصول على المعلومات الصحية في الإقليم
وخارجه، لاسيما بالنسبة لتلك البلدان التي تفتقر إلى الوصول للإنترنت بشكل كاف.

  

الأهداف الرئيسية لسلسلة المنشورات الإلكترونية هي:

  

توسيع مبادرة الوصول الحر إلى منتجات المعلومات الصحية للدول الأعضاء على الصعيد الإقليمي وفي جميع أنحاء العالم.

  

زيادة المردود وخفض التكاليف في إنتاج وتوزيع منتجات المعلومات

  

تعزيز الوعي بأنشطة المكتب الإقليمي، على وجه الخصوص، ومنظمة الصحة العالمية، بوجه عام.

  

تعزيز ودعم الأنشطة الصحية الإلكترونية في الإقليم

  

تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لإدارة المعارف والمشاركة في التنظيم، والتخطيط والتشارك في منتجات المعلومات الصحية
الحديثة والمصدوقة.

  

سلسلة المنشورات الإلكترونية هي وسيلة لتبادل ونشر المعارف الصحية مع واضعي السياسات والعاملين في مجال الرعاية الصحية
في الإقليم، بما في ذلك صانعي القرار، والمخططين، والمهنيين والعاملين في المجال الصحي، وأمناء المكتبات الطبية. سلسلة

المنشورات الإلكترونية في حد ذاتها ستشجع أيضًا على زيادة استخدام أدوات وأساليب النشر الإلكتروني في الإقليم.

المجلة الصحية لشرق المتوسط، الإصدارات السابقة 1995- 2009        

المجلة الصحية لشرق المتوسط(EMHJ) متاحة على قرص مدمج يحتوي على قاعدة معطيات ييلوغرافية يمكن البحث فيها بالكامل بواسطة الكلمات الأساسية، والعنوان، والمؤلف، والموضوع مع الوصول للنص الكامل وما يزيد على 1000 مقالة من 1995 إلى 2009 بدون الاتصال بالإنترنت.

(EMHJ) المجلة الصحية لشرق المتوسط
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منشورات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط: 26 عامًا من المعرفة الصحية

منشورات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط: 26 عامًا من المعرفة الصحية هي الثانية في المنشورات الإلكترونية، سلسلة إقليم شرق المتوسط على DVD. وهي تحتوي على قاعدة معطيات ييلوغرافية يمكن البحث فيها بالكامل دون الاتصال بالإنترنت مع الوصول للنص الكامل وما يزيد على 634 منشورًا للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، التي نشرت بين 1985 و 2010. وهذه المكتبة الرقمية تجمع منتجات المعلومات الصحية من المكتب الإقليمي على مدار 26 عامًا، ولم يعد بعضها متوفرًا في شكل مطبوع. وتغطي هذه المنشورات 75 موضوعًا صحيًا متعلقًا بالقضايا الصحية الرئيسية في الإقليم وتشمل الأفرودات (الأفرودة هي دراسة في موضوع واحد)، والمواد التدريبية، والوثائق التقنية، والتقارير، والدلائل الإرشادية، ومنشورات الدعوة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. والهدف من هذه السلسلة هو تحسين إمكانية الوصول والإتاحة لمنتجات المعلومات الصحية الإقليمية لجميع العاملين في المجال الصحي، والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي.

  
  
    

الرصد الوبائي الأسبوعي: الإصدارات التراكمية 2008-2011

يوفر الرصد الوبائي الأسبوعي ملخصًا أسبوعيًا للأحداث الصحية العمومية الحالية التي من المحتمل أن تثير الانشغال والقلق، بما في ذلك أوبئة الأمراض المعدية المستجدة، التي أبلغت عنها بلدان إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. ويصف الرصد الوبائي الأسبوعي بإيجاز طبيعة ونوع ومكان وقوع هذه الأحداث الصحية العمومية في الإقليم، ويقدم تحليلا لتهديدات الصحة العمومية، ومخاطر انتشارها على الصعيد الدولي، وتدخلات الصحة العمومية الموصى بها للتصدي الفعال لها وللتخفيف من آثارها. ويستهدف الرصد الوبائي الأسبوعي المهنيين العاملين في الصحة العمومية والأوساط الأكاديمية والجامعات الطبية والمنظمات غير الحكومية المهتمة والمراكز المتعاونة ووكالات الأمم المتحدة وغيرهم من المهتمين سواء داخل أو خارج الإقليم. وتضم هذه المجموعة إصدارات تراكمية للفترة 2008-2011.
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