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[ميجابايت pdf 3.66] مبادىء و اعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيع من اتخاذ القرار إلى التنفيذ والرصد

  

 المستدمية النزلية من النمط ب

  

الأدبيات العالمية حول المستدمية النزلية من النمط باء ومرض العقدية الرئوية الغزوي بين الأطفال دون الخامسة، 1980 – 2005، 2
نيسان/أبريل 2009 [pdf 3.52 ميجابايت]

  

الالتهاب الكبدي

  

الانتشار العالمي لعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي من النمط أ: مراجعة منهجية، 3 شباط/فبراير 2010 [pdf 4.37 ميجابايت]

  

الانتشار العالمي لعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي من النمط هـ: مراجعة منهجية، 3 شباط/فبراير 2010 [pdf 3.16 ميجابايت]

  

توثيق أثر التمنيع ضد فيروس الالتهاب الكبدي من النمط ب: أفضل الممارسات لإجراء مسح سيرولوجي، 16 كانون الثاني/يناير 2010
[pdf 1.97 ميجابايت]

  

فيروس الورم الحليمي البشري

  

الدليل المختبري لفيروس الورم الحليمي البشري. الطبعة الأولى، 2009، 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 [pdf 2.65 ميجابايت]

  

استعراض الأدبيات العالمية للمستدمية النزلية من النمط ب ومرض العقدية الرئوية الغزوي بين الأطفال دون الخامسة 1980 – 2005، 2
نيسان/أبريل 2009 [pdf 3.52 ميجابايت]

  

فيروس الورم الحليمي البشري واللقاحات المضادة لفيروسه: معلومات تقنية لراسمي السياسات والمهنيين الصحيين، 8
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حزيران/يونيو 2007 [pdf 1.09 ميجابايت]

  

الحصبة

  

التصدي لفاشيات الحصبة في أماكن خفض وفيات الحصبة، 13 تموز/يوليو 2009 [pdf 2.12 ميجابايت]

  

البيان المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف – الخطة العالمية لخفض الوفيات الناجمة عن الحصبة 2010-2006، 18 أيار/مايو
2006 [pdf 369 كيلوبايت]

  

كزاز الأطفال حديثي الولادة

  

الدليل الميداني للقضاء على كزاز الأطفال حديثي الولادة، الطبعة الثانية، 2005 [pdf 1.49 ميجابايت]

  

مطبوعات أخرى

  

دليل منظمة الصحة العالمية لوضع معايير وطنية وأخرى ثانوية للقاحات، 16 حزيران/يونيو 2011 [pdf 3.24 ميجابايت]

  

الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، منظمة الصحة العالمية: نظام الرصد – 2010، موجز عام، 19 كانون الثاني/يناير 2011

  

القسم الأول: مقدمة ومراجع – مرتسمات التمنيع الإقليمية [pdf 1.56 ميجابايت]

  

القسم الثاني: مرتسم التمنيع القطري [pdf 2.75 ميجابايت]

  

القسم الثالث: أداء نظام التمنيع والسلسلة الزمنية [pdf 2.7 ميجابايت]
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تقديم وتنفيذ الدليل الميداني للقاحات الجديدة [pdf 1.69 ميجابايت]

  

الدليل الميداني لترصد الالتهاب الرئوي الجرثومي والالتهاب السحائي لدى الأطفال دون الخامسة، 2010 [pdf 2.27 ميجابايت]

  

التخطيط الكلي لتقديم خدمات التمنيع باستخدام استراتيجية الوصول لكل منطقة، 31 آب/أغسطس 2010 [pdf 769 كيلوبايت]

  

أداة تقييم اللقاحات الجديدة التالية، 3 آب/أغسطس 2010 [pdf 2.10 ميجابايت]

  

اللقاحات الحديثة والتنمية، 14 تموز/يوليو 2006 [pdf 894 كيلوبايت]

  

حالة اللقاحات والتمنيع في العالم. الطبعة الثانية، 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009 [pdf 1.95 ميجابايت]

  

الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، منظمة الصحة العالمية: نظام الرصد – 2008، موجز عام، 13 تموز/يوليو 2009 [pdf 4.9 ميجابايت]

  

دليل توحيد التقييمات الاقتصادية في مجال الأمراض التي يمكن توقيها باللقاح، 16 آذار/مارس [pdf 1.34 ميجابايت]

  

مقدمة إلى الرؤية والاستراتيجية العالمية للتمنيع، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 [pdf 2.05 ميجابايت]

  

منظمة الصحة العالمية: العمل على ضمان المساواة والسلامة والمعايير في التمنيع على الصعيد العالمي، 26 تشرين الأول/أكتوبر 2007
[pdf 740 كيلوبايت]

  

إدارة مخزون اللقاحات: الدلائل الإرشادية لمديري البرنامج والمخازن، 14 أيار/مايو 2007 [pdf 2.63 ميجابايت]
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بيان منظمة الصحة الدولية/اليونيسيف حول تنفيذ العلامات على زجاجات اللقاح: الاحتفال بـ 10 أعوام من التنفيذ الناجح ودور
علامات زجاجات اللقاح في الوصول لكل طفل وأم، 5 آذار/مارس 2007 [pdf 809 كيلوبايت]

  

برتوكول دراسة رصد درجات الحرارة في السلسلة الباردة للقاحات، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 [pdf 1.8 كيلوبايت]

  

الدلائل الإرشادية للتعبئة والشحن الدوليين للقاحات (مراجعة)، 21 آب/أغسطس 2006 [pdf 497 كيلوبايت]

  

540 pdf] 2006 الدلائل الإرشادية لإدخال اللقاحات. إضافة لقاح إلى البرنامج الوطني للتمنيع. القرار والتنفيذ، 13 شباط/فبراير
كيلوبايت]

  

حساب تكلفة وتمويل التمنيع: أداة ودليل مستخدم لخطة شاملة متعددة السنوات، 1 كانون الثاني/يناير 2006 [pdf 2.67 ميجابايت]

  

تقييم تدبير اللقاحات، 22 آب/أغسطس 2005 [pdf 708 كيلوبايت]

  

مكافحة الخناق والسعال الديكي والمستدمية النزلية من النمط ب والالتهاب الكبدي من النمط ب، 2005 [pdf 3.66 ميجابايت]
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