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ما هو الفهرس الطبي؟    
  

  

الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط، أحد المشاريع الكبرى للمكتبة الافتراضية للعلوم الصحية VHSL، وهذه مبادرة تمت استجابة
للحاجة الماسة لفهرسة المجلات الصحية والحيوية الطبية في الإقليم. فالغالبية العظمى للمجلات الحالية غير مفهرسة دوليًا ولا

توجد لها ملخصات. وستؤدي موضعة الأدب الصحي والحيوي الطبي في الإقليم إلى زيادة الاطلاع عليه على المستويات الوطنية،
والإقليمية، والعالمية. والفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط، أداة فريدة لفهرسة، وتلخيص، وتسجيل، وأرشفة، وتشارك المعرفة

الصحية الإقليمية.

تاريخ الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط  
  

أطلق الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط عام 1987 من المكتب الإقليمي. فأرشفت جميع مقالات المجلات العلمية الصحية الإقليمية
منذ عام 1970 بصورة استعادية، وهي عملية استمرت حتى عام 1997، حتى تم الانتهاء من أرشفة جميع المقالات. وفي عام 1999، نشر

الفهرس في 5 مجلدات مطبوعة. وهو المصدر الوحيد لمثل تلك المعلومات في العالم.

  

في الوقت الحاضر، يشمل الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط أكثر من 125.000 خلاصة مرجعية من أكثر من 520 مجلة صحية
وبيولوجية طبية نشرت في 20 دولة في الإقليم: أفغانستان، البحرين، مصر، العراق، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، الكويت، لبنان،

ليبيا، المغرب، ُعمان، باكستان، الأراضي الفلسطينية المحتلة، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، الجمهورية العربية السورية،
تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

  

مهمة وأغراض الفهرس الطبي لإقليم شرق المتوسط

  

تنظيم وأرشفة الأدب الطبي المنتج في إقليم شرق المتوسط (ماذا تنشر منظمة الصحة العالمية وفي أي دولة وأو مجلة).
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ملء فجوة الغياب شبه الكامل للمجلات الصحية والبيولوجية الطبية المنشورة في الإقليم عن الفهرسة الدولية وخدمات التلخيص.

  

مساعدة الكَتّاب والباحثين في تكوين شبكة وتطوير مجتمعات الممارسة لتوضيح الرؤية على المستويات الوطنية، الإقليمية
والدولية.

  

تشجيع النشر المحلي لأدب العلوم الصحية والبيولوجية الطبية

  

خلق بيئة لتحسين الجودة، المنافسة والطموح في الوصول إلى منتجات معلوماتية أفضل.
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