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راهنمای

سالمت 
با کلیک کردن بر روی هر یک از عناوین زیر به صفحه 

مورد نظر منتقل شوید

داروهای حاجی

برای ایمنی در برابر مسمومیت 

غذایی

پیشگیری بهتر از درمان است

اهمیت استفاده از ماسک در 

حج
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توصیه هایی برای پیشگیری از ابتال 

به ویروس کرونا )کووید 19( 

توصیه های بهداشتی برای 

تراشیدن سر

زن در حج

بیماری های دستگاه تنفسی

کودکان در حج

اسهال و التهاب معده و 

یبوست
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گرما زدگی 
)آسیب ناشی از گرما(

گرفتگی و خستگی عضالت

بیماری های قندی

قلبی بیمار 

بیماری های پوستی

بیماری فشار خون
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بیمار مبتال به آسم

بیماران آلرژیک

بیماران کلیوی

شماره های مورد
نياز شما
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حج سفری است بزرگ، سفری با قلب و زبان و اعضا 

و جوارح، حج عبادتی مالی بدنی است

همانطور که انسان مالش را در طَبَق اخالص می نهد، 

تالش بدنی سختی را نیز صورت می دهد

مقدمه

به همین خاطر از جمله شروط وجوب حج، داشتن توان 

بدنی است و چنانچه کسی قادر نباشد که خود به حج 

رود، انجام حج بر او واجب نیست.

از آنجایی که حج یک سفر و تجربه منحصر به فرد  و 

است، حاجی باید تا آنجا که می تواند به سالمت خویش 

توجه داشته باشد تا عبادت را به بهترین وجه انجام دهد.
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پیشگیری بهتر از 

درمان است
اسالم به مراقبت از جسم و سالمت و پیشگیری پیش 

از درمان توصیه نموده است، از طریق رعایت نظافت 

و استفاده از خوراکی و نوشیدنی سالم، اسالم حتی 

اینگونه  تا  نموده  نهی  دلیل  بدون  بیداری  از شب 

زندگی خوب و سالمتی داشته باشیم.

 Ì وقتی بیماری واقع شد، طبق دستور رسول خدا

باید به اسباب و دارو و درمان روی آوریم، ایشان 

فرمودند: »تداووا عباد الله، وال تداووا بمحرم«: 

»ای بندگان الله به مداوای بیماری روی آورید، اما 

با چیز حرام اقدام به مداوا نکنید«.

اینها برخی از مهمترین توصیه های پیشگیرانه 

برای سفر سالم حج است:
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داروهای حاجی

حاجی باید داروهایی را که پیشتر برای او نسخه شده 

به همراه داشته باشد و در مشاعر به مقدار کافی 

دارو به همراه داشته باشد، مانند افشانه تنفسی و 

داروهای دیابت

دمایی  به  مشاعر حواستان  میان  انتقال  هنگام  در 

که دارو باید در آن نگه داری شود باشد و آن را در 

جایی نگاه دارید که داروی شما را از دماهای گرم 

مراقبت نماید؛ البته کاروان های حج معموال یخچال 

اختیار  در  را  دارو  از  داری  نگه  به  های مخصوص 

دارند 
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حاجی باید وضعیت بیماری خویش و داروهایی را که 

استفاده می کند، به یکی از مسئولین یا پزشک کاروان 

اطالع دهد. 

شما باید نسخه دارو و گزارشی از حال خویش یا کارتی 

که وضعیت شما را نشان دهد، در اختیار داشته باشید.

وجود  مکه  اطراف  و  حرم  جوار  در  هایی  داروخانه 

دارد، اما در منا و مزدلفه و عرفه داروخانه ای نیست.

مطمئن باشید مراکز بهداشتی و درمانی و اورژانس در 

سراسر مشاعر حج پراکنده هستند

برای دسترسی به مراکز بهداشتی موجود 

در مشاعر اینجا را کلیک کنید.
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از ذخیره نمودن یا خوردن غذاهای گرم، پس از گذشت 

مدت زیادی از توزیع آنها به ویژه در اثنای جابجایی در 

مشاعر، خودداری نمایید

برای ایمنی در برابر 

مسمومیت غذایی
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حفظ غذای گرم به مدت بیش از دو ساعت در درجه 

امکان  و  بوده  ها  میکروب  تکثیر  موجب  اتاق  حرارت 

ابتال به مسمومیت غذایی را در پی دارد.

به  از خوردن  پیش  را  سبزیجات  و  ها  میوه 

خوبی بشویید
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به مقدار کافی غذا خورده و نوشیدنی ها، مانند آب و 

آبمیوه را زیاد بنوشید.
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خوراکی ها را از دستفروشان نخرید.
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اهمیت استفاده از 

ماسک در حج

از ماسک استفاده کنید:

برای پیشگیری از بیماری های واگیر 	

هنگام مشاهده عالئم سرماخوردگی یا ابتال به آن برای  	

جلوگیری از انتقال عفونت. 
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ماسک باید بینی و دهان و چانه را در بر گیرد.
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ماسک را همیشه می توان استفاده نمود 

و اینگونه از انتشار کرونا جلوگیری کرد

داخل مسجد الحرام و مسجد نبوی و در 

اثنای طواف و سعی و رمی جمرات

چه وقت از ماسک استفاده کنم؟
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ماسک به صورت دوره ای یا زمانی که کثیف شد باید 

تعویض شده و در سطل آشغال انداخته شود.
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توصیه هایی برای پیشگیری از 

ابتال به ویروس کرونا 

)کووید 19( 

تنفس

قطرات ریزی که از بینی یا دهان بر سطوح 

پخش می شود.

لمس نمودن سطوحی که ویروس بر آنها 

پخش شده و سپس لمس چشم یا بینی یا 

دهان.

ویروس کرونا به چند طریق منتقل می شود: 
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شستن دستها با آب و صابون بطور مستمر

استفاده از ماسک و دوری از لمس چشم یا 

دهان یا بینی در مکان های شلوغ

توجه به نظافت شخصی در تمام اوقات

رعایت فاصله مناسب از دیگران در مکان 

های شلوغ

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کرونا:
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استفاده از دستمال کاغذی در هنگام عطسه 

مکان  در  آن  انداختن  سپس  و  سرفه  و 

مخصوص

استفاده از ضد عفونی کننده دستها
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تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر یکی از اعمال حج است 

اعمال  پایان  از  بعد  و  است  داده  فرمان  بدان  الله  که 

عمره و نیز بعد از رمی جمره عقبه در روز عید انجام 

می شود؛ در ذیل توصیه هایی ذکر شده برای حمایت 

شما در برابر بیماری های ویروسی

توصیه های بهداشتی 

برای تراشیدن سر
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از آرایشگر بخواهید که پیش از شروع، دستان خود را با 

آب و صابون بشوید

مطمئن شوید که تیغ هایش را برای اولین بار است که 

استفاده می کند و پیش از تراشیدن سر تیغش را عوض 

کرده است.

هیچ یک از ابزارهای اصالح مو را مشترکا با دیگران 

مصرف نکنید.
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نکته: 

استفاده از تیغ های مستعمل، زائر را در معرض خطر 

ابتال به بیماری های عفونی قرار می دهد که خطرناک 

ترین آنها هپاتیت است
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زن در 

حج

ممکن است زن در ایام حج فعالیت بدنی غیر معمول 

و بیش از حد معمولی را صورت دهد و این را تنها برای 

رضای الله و جلب رحمتش انجام می دهد

موارد زیر برخی از توصیه های مهم برای خواهران 

حج گزار است:
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اگر زن می خواهد برای انجام کامل اعمال 

قاعدگی  از  جلوگیری  های  قرص  از  حج 

استفاده کند، باید موارد زیر را رعایت نماید:

قبل از یک دوره زمانی کافی با پزشک خود  	

دوز  و  مصرف  نحوه  از  تا  کنید  مشورت 

مناسب مطمئن شوید.

مصرف  	 مشخص  زمانهای  در  را  ها  قرص 

نمایید

عادت ماهانه
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لباس های نخی گشاد و کفش مناسب بپوشید.

به مقدار کافی مایعات بنوشید

از ازدحام دوری کنید

از حرارت زیاد دوری کنید

هر یک یا دو ساعت کمی راه بروید

یا  سردرد  خونریزی،  احساس  صورت  در 

مراجعه  بیمارستان  نزدیکترین  به  گرفتگی 

کنید.

از هر گونه فعالیت بدنی زاید دوری کنید 

و از رخصت های شرعی بهره ببرید و برای 

رمی کسی را نایب خود قرار دهید.

توصیه های بهداشتی برای زن باردار در اثنای حج و 

عمره
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کودکان 

در حج

اگر کودکی به همراه دارید، موارد زیر را 

رعایت کنید:
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یک دستبند دور مچ دست کودک قرار دهید 

که حاوی نام او و شماره تلفن باشد.

تکمیل واکسیناسیون اولیه کودک.

مایعات زیاد بنوشد

شستن مستمر دست ها

رعایت نظافت شخصی کودک

اطمینان از خوراکی هایی که طفل می خورد

قرار نگرفتن کودک در اماکن ازدحام شدید
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بیماری های دستگاه 

تنفسی

ترین  شایع  از  تنفسی  دستگاه  های  بیماری 

بیماری ها در ایام حج است و دلیل آن انتقال 

میکروب ها یا ویروس ها از طریق عطسه یا 

سرفه است.
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توصیه های عمومی 

در صورت احساس عالیم بیماری های 

تنفسی

پیوسته ماسک بزنید تا مبادا دیگران مبتال شوند 	

مایعات گرم بنوشید 	

تا حد امکان استراحت کنید 	

از داروهای مسکن استفاده کنید 	

برای دریافت داروهای ضد سرفه یا احتقان با پزشک  	

کاروان مشورت کنید 

فقط با نسخه از آنتی بیوتیک استفاده کنید. 	
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مستقیما در معرض باد دستگاه 

های خنک کننده قرار نگیرید

روش های پیشگیری از بیماری های تنفسی

از نزدیک شدن به 

افراد مبتال دوری 

نمایید

از وسایل شخصی 

دیگران استفاده 

نکنید

دستهای خود را 

بشویید

از ازدحام دوری کنید

آب خیلی سرد ننوشید
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اسهال و التهاب 

معده و یبوست

این حاالت ناشی از انتقال باکتری، ویروس یا 

قارچ به بدن از طریق غذا یا نوشیدنی آلوده 

است.
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برای پیشگیری از التهاب معده و اسهال، به 

موارد زیر دقت کنید:

بهداشتی و سالم بودن 

غذا

پرهیز از خوردن خوراکی هایی با 

درصد چربی باال

پرهیز از خرید خوراکی از دستفروشان

شستن دستها

خوب پخته شدن 

غذا

35



برای درمان اسهال:

برای پیشگیری از یبوست

آب زیاد بنوشید 	

به  	 شدید  اسهال  صورت  در 

پزشک مراجعه کنید

مقدار زیادی سبیزیجات و میوه بخورید 	

مایعات زیاد بنوشید 	
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بیماری های پوستی

در ایام حج بیماری های پوستی پخش و منتشر 

می شود، به دلیل:

افزایش درجه حرارت 	

ازدحام شدید 	

تعریق زیاد 	

قرار گرفتن در معرض نور خورشید 	
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برای پیشگیری از التهاب چین یا 

سایش در رانها

تهویه مناسب برای باالی ران و ناحیه زیر  	

بغل.

توجه به نظافت شخصی 	

استفاده از پماد قبل از پیاده روی 	
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برای جلوگیری از آفتاب سوختگی:

استفاده از چتر آفتابی به طور مستمر به ویژه  	

از ساعت 10 صبح تا 3 ظهر

از لخت نمودن بدن بجز بخش هایی که در  	

هنگام مناسک نیاز است، دوری نمایید

استفاده از کرمهای ضد آفتاب 	
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روش های جلوگیری از آفتاب سوختگی

نظافت شخصی 	

حمام کردن بطور منظم 	

نظافت لباس های زیر 	

عدم استفاده از حوله و لباس دیگران 	
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گرما زدگی 

)آسیب ناشی از گرما(

گرما زدگی عبارت از باال رفتن زیاد درجه حرارت 

اشعه  معرض  در  گرفتن  قرار  نتیجه  در  بدن 

خورشید به مدت طوالنی است.
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عالیم گرمازدگی

باال رفتن درجه حرارت بدن که همراه است 

با:

سردرد و سرگیجه. 	

خشکی و قرمزی پوست. 	

احساس ضعف و درد در ناحیه شکم. 	

استفراغ و اسهال. 	
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اگر خطر شدیدتر شود، ممکن است موارد 

زیر رخ دهد:

اختالل در عملکرد قلب 	

تشنج و اسپاسم عصبی 	

مرگ 	
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که  است  اورژانسی  حالت  یک  زدگی  گرما 

اقدامات اولیه باید به سرعت انجام شود:

•انتقال بیمار به مکانی سرد

•درآوردن لباس های بیرونی او

•سرد کردن بدن با آب

•قرار دادن بدن در معرض یک منبع هوا

•دادن مقداری نوشیدنی به فرد بیمار
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در طول روز خارج نشوید مگر در صورت نیاز یا برای 

انجام مناسک

هیچ بخش از بدن خود را لخت نکنید، مگر مواردی که 

در طول انجام اعمال بدان فرمان داده شده است و آن 

برهنه کردن سر در طول احرام است.

چتر آفتابی به همراه داشته باشید به ویژه در ساعات 

اوج گرما از ساعت 10 صبح تا 3 ظهر

مایعات زیاد بنوشید

برای پیشگری از گرما زدگی
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گرفتگی و خستگی 

عضالت

دالیل اصلی خستگی عضالت، مفاصل و رباط 

ها:

خستگی مفرط. 	

حرکت سخت مستمر 	

ضعف قوای جسمی 	

برداشتن اشیاء سنگین 	
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هر گاه احساس درد کردید توقف کنید 	

فشار آوردن به ناحیه آسیب دیده یا استفاده از باندهای  	

فشاری.

خنک کردن منطقه آسیب دیده 	

بلند کردن عضو آسیب دیده، زیرا موجب کاهش تورم  	

است

استفاده از مشاوره پزشکی در صورت لزوم 	

برای درمان دردهای عضالنی و مفاصل
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بیماری های قندی

بیمار عزیز دیابتی:

شما می توانید پس از انجام معاینات پزشکی 

و اطالع از مناسب بودن وضعیت سالمتی خود 

برای حج یا عمره، حج یا عمره را انجام دهید.
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بیماران عزیز دیابتی:

دستبندی دور مچ دست خود ببندید یا 

کارتی به همراه داشته باشید که نشان 

دهد شما دیابت دارید و نوع درمان 

در آن ذکر شده باشد

یک دستگاه کنترل قند خون به 

همراه داشته باشید و روزانه قند 

خون خود را اندازه بگیرید

یک گزارش پزشکی حاوی جزئیات 

وضعیت سالمتی خود به همراه داشته 

باشید.

به افراد نزدیک به خود بگویید 

که دیابت دارید

مجموعه ای کافی از داروهای 

دیابت به همراه داشته باشید

مطمئن شوید که انسولین در طول 

طواف و سعی خنک است.
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هر گاه احساس کردید سطح قند 

خونتان پایین آمده موقتا انجام 

مناسک را متوقف کنید

در هنگام طواف و سعی پاهای 

خود را از هر چیزی که موجب آزار 

آن باشد مراقبت کنید و از واگن ها 

دوری کنید.

پس از دریافت درمان و غذای 

کافی شروع به طواف یا سعی 

نمایید.

در اثنای سفر وعده های اساسی 

و مختصر غذایی بخورید

سیستم غذایی شما مطابق 

راهنمایی های پزشک باشد 

جوراب راحت بپوشید
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آب به مقدار مناسب 

بنوشید

در صورت لزوم به مراکز 

پزشکی بروید

بجای تیغ از ماشین های برقی سر 

تراشی استفاده کنید
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بیمار 

قلبی

بیمار قلبی می تواند در صورتی که در سالمتی 

بسر می برد مناسک حج را بجا آورد
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توصیه های پزشکی به بیمار قلبی

پیش از رفتن به حج به پزشک 

مراجعه کنید

دارو به مقدار کافی به 

همراه داشته باشید

کارت یا گزارش پزشکی به همراه داشته باشید
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فعالیت بدنی یا عصبی بیش از حد 

نداشته باشید

پیوسته با گروهی از دوستان و نزدیکان خود همراه 

باشید.

هرگاه احساس درد در سینه یا تنگی نفس کردید، کمی 

استراحت کنید

از بلندی و پله ها باال نروید
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بیماری فشار 

خون:

شما می توانید با رعایت توصیه های پزشک 

متخصص، فشار خون خود را در اثنای حج یا 

عمره کنترل کنید
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نشانه های باال رفتن فشار خون:

تپش قلب و تنگی نفس  	

عرق کردن، نگرانی و تنش 	

خون دماغ 	

سر درد، سرگیجه و حالت تهوع 	

تاری دید 	
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مشاوره پزشکی و نشان دادن داروها به پزشک قبل از  	

سفر

حرکت کردن و کمی راه رفتن در هواپیما 	

اندازه گرفتن فشار خون قبل از سفر و در اثنای حج 	

برنامه ریزی مناسب برای زمان استفاده از داروها 	

دقت کردن در مورد تغییرات ناگهانی هوا 	

آرام بودن و دور بودن از تنش 	

توصیه هایی برای بیماری فشار خون:
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استراحت کردن در صورت خستگی 	

پرهیز از خوردن خوراکی های شور 	

نوشیدن مقدار زیادی نوشیدنی 	
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اگر احتمال ابتال به آنژین صدری را دارید:

در رابطه با به همراه داشتن داروهای خاص با پزشک  	

مشاوره کنید

فعالیت بدنی زاید نداشته باشید 	

در صورت خستگی از ویلچر استفاده کنید 	
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بیماران آلرژیک

حساسیت یا آلرژی در طی ایام حج به سبب 

شلوغی و غبار و گرد و خاک و حرارت و دود 

ماشین ها افزایش می یابد.
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به طور کلی خطر ابتال به بیماری های آلرژیک 

برای زائر وجود ندارد مگر اینکه بیماری های 

قفسه سینه )آسم( تشدید شود.

فرد مبتال به آلرژی را توصیه می کنیم از زمانها 

و اماکن و اعمال و خوراکی هایی که حساسیت 

را تهییج می کند، دوری نماید.
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برخی از داروهای آلرژی باعث خواب آلودگی 

می شوند، به همین دلیل باید مراقب باشیم 

که در زمان شلوغی از قرار گرفتن در معرض 

سقوط دوری نمایید
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بیمار مبتال 

به آسم

مناسک حج گاها می طلبد که فرد در اماکن 

از  ناشی  دود  یا  غبار  از  مملو  گاها  و  شلوغ 

ماشین ها قرار گیرد
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بیمار آسمی باید در تمام نقل و انتقاالت میان 

مشاعر، افشانه تنفسی را به همراه داشته باشد.

هنگامی که عالئم حمله آسم را احساس می 

کنید، باید موارد زیر را انجام دهید:

فورا افشانه تنفسی را استفاده نمایید 	

بیمارستان  	 یا  بهداشتی  نزدیکترین مرکز  به 

مراجعه کنید
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بیماران 

کلیوی

توصیه می کنیم ابتدا به پزشک مراجعه کنید 

و از اینکه آیا می توانید حج یا عمره را بجای 

آورید یا نه اطمینان یابید
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حج برای بیماری که نیاز به دیالیز دارد بسیار 

مشقت آور و سخت است، مگر اینکه امکان 

ادای حج او همراه با یک تیم پزشکی میسر 

باشد

داروهایی را که برای شما نسخه شده به همراه 

داشته باشید و آن را در مکان مناسبی که براحتی 

در دسترس باشد قرار دهید.

از حرارت خورشید دوری کنید و برخی از مناسک 

را بعد از غروب بجا آورید یا  مطابق با رخصت 

را  آن  تا  نایب خود گردانید  را  شرعی شخصی 

انجام دهد
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شماره های مورد نیاز شما

911

937

1966

920002814

برای پیشامدهای غیر منتظره و خدمات ایمنی

برای مشاوره و راهنمایی پزشکی

برای توضیحات خاص مربوط به مسجد الحرام و 

مسجد نبوی شریف

مرکز تماس وزارت حج و عمره برای پاسخگویی به 

درخواستهای حجاج
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شــام مــی توانیــد ســایر راهنامهــا را بــا رجــوع بــه 

ــک نمــودن در  ــا )کلی ســایت وزارت حــج و عمــره ب

ــام  ــا تم ــن راهنماه ــد. در ای ــت نمایی ــا( دریاف اینج

مــوارد و توضیحاتــی را کــه باعــث مــی شــود مناســک 

حــج را بــه آســانی و بــا خاطــری آســوده انجــام دهیــد 

دریافــت خواهیــد نمــود.

شریک استراتژیک

شركاى ما در موفقيت

https://guide.haj.gov.sa/fa.html


خداونــد اعمال و 

ســعی شما را قبول 

ید فرما

آگاهی های  و  اطالعات  دریافت  برای 

مجازی  فضای  در  ما  حساب  بیشتر 

کنید دنبال 


