
Să-i ajutăm pe copiii orbi, de Sandy Niemann şi Namita Jacob, îi ajută pe 
părinţi şi pe ceilalţi care au grijă de copilul orb să-şi dezvolte toate deprinderile. 
Subiectele includ: evaluarea a ceea ce vede un copil, prevenirea orbirii, mersul 
cu grijă, predarea activităţilor obişnuite, şi altele. 192 de pagini.

ALTE CĂRŢI ALE FUNDAŢIEI HESPERIAN

Unde nu este niciun doctor, de  David Werner cu Carol Thuman şi Jane 
Maxwell. Probabil cel mai folosit ghid de sănătate din lume, această carte oferă 
informaţii vitale uşor de înţeles despre cum să diagnosticăm,  să tratăm şi să 
prevenim bolile obişnuite. Se pune accent pe prevenire, inclusiv curăţenie, 
dietă şi vaccinări precum şi pe rolul activ pe care oamenii trebuie să şi-l asume 
în ceea ce priveşte sănătatea lor.  512 de pagini.

Unde nu este niciun dentist, de Murray Dickson, arată oamenilor cum să 
aibă grijă de dinţii şi gingiile lor, cum să prevină problemele la dinţi şi gingii 
prin igienă, nutriţie şi educaţie acasă, în comunitate şi la şcoală. Cartea oferă 
informaţii ilustrate detaliate despre utilizarea echipamentului dentar, punerea 
unei plombe, extracţii dentare şi altele. Un capitol nou include materiale despre 
HIV/SIDA şi igiena orală.  237 de pagini. 

Să-i ajutăm pe asistenţii medicali să înveţe de David Werner şi Bill Bower. O 
resursă indispensabilă pentru a învăţa despre sănătate. Este o carte cu multe 
ilustraţii care face educaţia sanitară amuzantă şi eficientă. Conţine activităţi 
pentru mame şi copii; indicaţii pentru utilizarea teatrului şi a altor tehnici; 
multe idei de a produce materiale la costuri mici. Această metodă centrată  
pe oameni prezintă strategii pentru implicarea eficientă a comunităţii prin 
educaţie participativă. 640 de pagini.

O carte pentru moaşe, de  Susan Klein, este pentru moaşe, pentru personalul 
sanitar al comunităţii şi oricine este interesat de femeile însărcinate şi copii. Este 
un ghid valoros pentru instruire  dar şi un  manual practic. Autoarea prezintă 
cum să ajutăm o femeie gravidă  să fie sănătoasă; îngrijire şi complicaţii în 
timpul travaliului, naştere  şi postnaştere; planificare familială; hrănire la sân şi 
echipament ieftin,  făcutîn casă. 528 de pagini.
.

Când femeile nu au doctor, de A. August Burns, Ronnie 
Lovich, Jane Maxwell, şi Katharine Shapiro, combină informaţii medicale de 
autoajutorare cu înţelegerea felului în care sărăcia, discriminarea şi credinţele 
culturale limitează sănătatea femeii şi accesul la îngrijire. O resursă esenţială 
a problemelor care afectează doar femeile, sau care le afectează pe femei în 
mod diferit faţă de bărbaţi. 584 de pagini.

Copii cu dizabilităţi de la ţară, de David Werner, se referă la cele mai comune 
dizabilităţi ale copiilor. Oferă sugestii pentru reabilitare la nivelul satului 
şi variate metode  de ajutor adecvat la costuri mici. Se pune accentul pe 
modalităţi de a-i ajuta pe  copiii cu dizabilităţi să îşi găsească un loc şi să fie 
acceptaţi în comunitate.  672 de pagini.


