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ይህ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋል በሚከተሉት ቋንቋዎች 
የተዘጋጀ በመሆኑ ቋንቋው ላይ በመጫን በተንቀሳቃሽ 
ስልክዎ (ሞባይልዎ) ላይ ይጫኑ፡፡
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ጤና ነክ ጉዳዮችን 
አስመልክቶ

የግንዛቤ ማስጨበጫ 
ማንዋል 

ወደሚፈልጉት ርዕስ ለማምራት ርዕሱ ላይ ይጫኑ

ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች መድሃኒቶች

ከምግብ መመረዝ ለመጠበቅ

ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ 
መጠንቀቅ

በሐጅ ወቅት የአፍና የአፍንጫ 
ጭንብል (ማስክ) የመጠቀም 
አስፈላጊነት
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የኮሮና (ኮቪድ 19)ን ቫይረስ 
ስርጭት ለመከላከል የሚረዱ የጤና 
ምክሮች

ፀጉር መላጨትን በተመለከተ 
የተቀመጡ ጤና ነክ ምክሮች

ሴቶች በሐጅ ወቅት

የመተንፈሻ አካላት በሽታ

ሕጻናት በሐጅ ወቅት

ተቅማጥና አንጀት ቁስለት
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በፀሐይ መቁት መጎዳት

የጡንቻዎች መዳከም

የስኳር ሕመምተኞች    

የልብ በሽታ ሕመምተኞች

የቆዳ በሽታዎችና በቆዳ ላይ 
የሚደርሱ ጉዳቶች

የደም ግፊት ሕመምተኞች

5



የአስም በሽታ

አለርጂ ሕመም ያለባቸው ሰዎች

የኩላሊት በሽታ

የሚያስፈልግዎ 

የስልክ ቁጥሮች

6



ሐጅ ጉዞ ልብ፣ አንደበትና የሰውነት አካላት በጋራ 
የሚሳተፉበት የሆነ ታላቅ ጉዞ ከመሆኑ ባሻገር አካላዊና 
ገንዘብ ነክ የሆን አምልኮታዊ ተግባርም ነው፡፡ 

መግቢያ

ሐጃጆች ለሐጅ ተግባር ገንዘባቸውን እንደሚያውሉ ሁሉ 
ብዙ አካላዊ ልፋቶችንም በዚሁ ተግባር ላይ ያጠፋሉ፡፡

በዚህም ምክንያት ሐጅ ግዴታ እንዲሆን በመስፈርትነት 
ከሚቀመጡ ነጥቦች መካከል አካላዊ ችሎታ አንዱ ነው፡፡ 
ራሱን ችሎና አቅም ኖሮ ለራሱ ሐጅ ማድረግ የማይችል 
ሰው በእሱ ላይ ሐጅ ግዴታ አይሆንም፡፡

ሐጅ ብቸኛ ጉዞና የሕይወት ተሞክሮ እንደመሆኑና 
የሐጅ አምልኮታዊ ተግባራቸው የተሟላ ይሆን ዘንድ  
ሐጃጆች በተቻላቸው መጠን ጤንነታቸውን  መጠበቅ 
አለባቸው፡፡
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ታሞ ከመማቀቅ 
አስቀድሞ መጠንቀቅ

የኢስላም ምክሮችና አስተምህሮዎች  ችግሮች  ከመከሰታቸው 
በፊት የምግብና የመጠጥ ንጽሕናንና ደህንነትን በመጠበቅ 
አካልንና ጤንነትን መጠበቅን በቀደምትነት ደረጃ ላይ 
ያስቀምጣሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ካለ አንዳች ተቀባይነት 
ያለው ምክንያት ሰዎች ሌሊቱን ካለ እንቅልፍ ማሳለፋቸውን 
ይከለክላል፡፡  በዚህም ምክንያት ኢስላም ሙሉ ጤነኞችና 
ደህንነታችን ተጠብቆ እንድንኖር ያደርገናል፡፡   

አንድ ወረርሺኝ በሽታ ሲከሰት የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና 
እዝነት በእሳቸው ላይ ይሁን ከዚህ በሽታ መዳን የምችልባቸውን 
ዘዴዎችንና መድሃኒቶችን እንድንጠቀም አዝዘውናል፡፡ ይህን 
እስመልክተውም የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሰላምና እዝነት 
በእሳቸው ላይ ይሁን፤ ‹‹እናንተ የአላህ ባሮች ሆይ! ታከሙ፡፡ 
ፈጽሞ ክልክል በሆነ ነገር አትታከሙ፡፡›› ብሏል፡፡

እነዚህ በሐጅ ጉዞ ወቅት ሊከተላቸው የሚገቡ ጤና ነክ 
ምክሮች ናቸው፡፡
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ሐጅ የሚደርጉ ሰዎች ከሐጅ ጉዞ በፊት ለሚወስዷቸው 
መድሃኒቶች አስፈላጊውን ትኩርት ሊያደርጉ ይገባል፡፡ 
እንደየአስምና የስኳር  መድሃኒቶች አይነት ያሉ መድሃኒቶችን 
በሐጅ ጉዞ ላይ በበቂ መጠን መያዝ አለባቸው፡፡   

በሐጅ ስነ-ስርአት እንቅስቃሴዎች ላይ መድሃኒቶቹን 
በሚስማማቸው የሙቀት መጠን ማስቀመጥ 
ይኖርባቸዋል፡፡ ይኸውም መድሃኒቶቹ በሙቀት ጊዜ 
እንዳይበላሹ ቀዝቃዛ ነገሮች ቅዝቃዜያቸው ሳይጠፋ 
ለብዙ ጊዜ በሚያቆዩ እቃዎች ውስጥ አስቀምጦ 
መንቀሳቀስ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የሐጅ ልኡካን 
ቡድኖች መድሃኒቶችን በሚፈለገው የሙቀት መጠን 
የሚያስቀመጡባቸውንቁሳቁሶች ያዘጋጃሉ፡፡

ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎች 
መድሃኒቶች 
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ማንኛውም ሐጅ የሚያደርግ ሰው አብረውት  ላሉት  
ወይም ለሐጅ ልኡካን ቡድኑ የሐኪሞች ቡድን ስለጤናው 
ሁኔታና ስለሚወስዳቸው መድሃኒቶች መናገር አለበት፡፡

ስለሚወስዱት መድሃኒት አጠቃቀም የሚያስረዳ መታወቂያ 
መሰል ነገር በእጅዎ ይያዙ፡፡

በመካና በመስጂደ-ልሐራም ዙሪያ መድሀኒት ቤቶች 
በብዛት ተሰራጭተዋል፡፡ ነገርግን ሚና፣ ሙዝደሊፋና 
ዐረፋህ ላይ መድሃኒት ቤቶች የሉም፡፡

ቅዱስ በሆኑት የሐጅ ስነ-ስርአት መተግበሪያ ቦታዎች 
አካባቢ በርካታ የጤና ማእከላትና አምቡላንሶች ስለተዘጋጁ 
ይረጋጉ፣ ሃሳብም አይግባዎ፡፡

በሐጅ ስነ-ስርአት መተግበሪያ ቦታዎች የሚገኙ 
የጤና ማእከላት ለማግኘት እዚህ ላይ ይጫኑ፡፡
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በሐጅ ስነ-ስርአት ወቅት የበሰሉ ምግቦችን ለብዙ ሰአታት 
ከማስቀመጥ ወይም ከተሰራጩ ብዙ ጊዜ የቆዩ ምግቦችን 
ከመመገብ ይቆጠቡ፡፡ 

ከምግብ መመረዝ 
ለመጠበቅ
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ከሁለት ሰአታት በላይ የበሰሉ ምግቦችን በክፍል ውስጥ 
የሙቀት መጠን ለረዥም ጊዜ ማስቀመጥ ምግቡ ላይ ጀርሞች 
እንዲበራከቱ ከማድረጉ በተጨማሪ ይህን ማድረግ ለምግብ 
መመረዝ ያጋልጣል፡፡ 

ፍራፍሪዎችንና አትክልቶችን ከመመገብዎ በፊት 
በሚጋባ ይጠቧቸው፡፡
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ምግቦችን በበቂ ሁኔታ መመገብ፣ በርካታ ፈሳሾችንና 
ጭማቂዎችን  መውሰድ እንዳለብዎ አይዘንጉ፡፡ 
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መንገድ ላይ ምግብ ከሚሸጡ ሰዎች ምግቦችን 
አለመግዛት፡፡ 
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በሐጅ ወቅት የአፍና 
የአፍንጫ ጭንብል (ማስክ) 

የመጠቀም አስፈላጊነት

የአፍና የአፍንጫ ጭንብል (ማስክ) የሚያገለግለው፡- 

 ¨ በተላላፊ ቫይረሶች መጠቃትን ለመከላከል

 ¨ ጉንፋን ወይም የአፍንጫ ፈሳሽ በሚኖርበት ወቅት 
ጉንፋኑን ወይም ሌላ በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታን 
ለሌሎች ሰዎች ላለማስተላለፍ ነው፡፡ 
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የአፍና የአፍንጫ ጭንብሉ (ማስኩ) የአፍና 
የአፍንጫ አካባቢዎችን በሚገባ መሸፈን አለበት፡፡ 
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የኮሮና ቫይረስን ስርጭት ለመከላከል ሲባል 
በማንኛውም ጊዜ የአፍና የአፍንጫ ጭንብል 
(ማስክ)  መጠቀም ግድ ነው፡፡

በመካ እና በመስጂድ አን-ነበዊ መስጀዶች 
ውስጥ፣ ጠዋፍ በሚደረግበት ወቅት፣ በሰፋና 
መርዋ አካባቢዎች በዝግታ በሚሮጥበት ጊዜና 
ጠጠሮችን በሚወረውሩትን ጊዜ

የአፍና የአፍንጫ ጭንብል (ማስክ) 
የምንጠቀመው መቼ  ነው?
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የአፍና የአፍንጫ ጭንብል (ማስክ) በየጊዜው መቀያየር 
ያለበት ሲሆን የተጠቀሙትን ጭንብል (ማስክ) ለዚሁ 
የበተዘጋጀው የቆሻሻ ማጠራቂሚያ ቅርጫት ውስጥ ይጣሉ፡፡ 
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የኮሮና (ኮቪድ 19)

ን ቫይረስ ስርጭት 

ለመከላከል የሚረዱ 

የጤና ምክሮች 

ትንፋሽ

ከአፍንጫ ወይም ከአፍ የሚረጩና አካል 
ላይ የሚያርፉ ጥቃቅን ፈሳሾች፡፡

ቫይረሱ ያረፈበትን አካል  ከነኩ በኋላ 
በነኩበት እጆች አይንን ወይም አፍንጫን 
ወይም አፍን መንካት፡፡

የኮሮና ቫይረስ በሚከተሉት መንገዶች በሽተኛ ከሆኑ 
ሰዎች ጤነኛ ወደሆኑ ሰዎች ሊተላለፍ ይችላል፡፡  
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ደጋግመው እጅዎን በውሃና በሳሙና 
ይታጠቡ፡፡

መጨናነቅ በበዛባቸው ቦታዎች አካባቢ የአፍና 
የአፍንጫ ጭንብል መልበስ እንዳለብዎና 
በእጅዎ አይንዎን ወይም አፍዎን መንካት 
እንደሌለብዎ አይዘንጉ፡፡

ምንጊዜም የግል ንጽሕናዎን ይጠብቁ፡፡

ጭንቅንቅ በበዛበት ቦታ ከሌሎች ሰዎች በቂ 
በሆነ ርቀት ላይ ይራቁ፡፡

የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚረዱ የጤና 
ምክሮች
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ሲያስሉም ሆነ ሲያስነጥሱ ሶፍት ይጠቀሙ 
ከዚያ የተጠቀሙበትን ሶፍት ለቆሻሻ መጠያነት 
በተዘጋጁት ቦታዎች ላይ ይጣሉ፡፡

የእጅ ንጽሕና መጠበቂያ ሳኒታይዘሮችን 
መጠቀም
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ፀጉርን መላጨት ወይም ማሳጠር ዑምራ ከማድረግና በዒድ 
ቀን የጀመርቱ-ልዐቀባህን ጠጠሮች ከመወርወር በኋላ አላህ 
ግዴታ ካደረጋቸው የሐጅ ተግባራት መካከል አንዱ ነው፡፡ 
ለራስዎ ደህንነትና ራስዎን ከተላለፊ በሽታዎች ለመጠበቅ ሲሉ 
የሚከተሉትን መመሪያዎች ተግባራዊ ያድርጉ፡፡ 

ፀጉር መላጨትን 

በተመለከተ የተቀመጡ 

ጤና ነክ ምክሮች  
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ፀጉርዎን የሚላጭዎ (የሚያስተካክለው) ሰው መላጨቱን 
ከመጀመሩ በፊት እጆቹን በውሃና በሳሙና በደንብ 

እንዲታጠብ ይንገሩት፡፡

ፀጉርዎን የሚላጭዎ (የሚያስተካክለው) ሰው ለአንድ ጊዜ 
አገልግሎት ብቻ የሚውሉ ምላጮችን እንደሚጠቀምና 

ሌሎች ከእርስዎ በፊት የነበሩ ሰዎችን የላጨበትን ምላጭ 
እንደቀየረ በደንብ ያረጋግጡ፡፡

ከሌሎች ሰዎች ጋር ማንኛውንም የመላጫ ቁሳቁሶችን 
በጋራ ከመጠቀም ይቆጠቡ፡፡
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ይጠንቀቁ! ሌሎች ሰዎች በተጠቀሙበት ምላጭና የጺም 
መላጫ መጠቀም ሐጅ የሚያደርጉ ሰዎችን በተላላፊ 
በሽታዎች እንዲያዙ ሊያጋልጣቸው ይችላል፡፡ ከእነዚህ 
በሽታዎች መካከል ደግሞ የጉበት ተስቦ በሽታ አንዱና 
አደገኛው በሽታ ነው፡፡ 
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ሴቶች በሐጅ 

ወቅት

በሐጅ ስነ-ስርአት ትግበራ ላይ አንዲት ሴት ከዚህ በፊት 
አጋጥሟት የማታውቀው ድካም ይሰማታል፡፡ ይህን 
የምትፈጽመው የአላህን ውዴታና እዝነት ፈልጋ ካልሆነ 
በስተቀር ለሌላ ምክንያት አይደለም፡፡

ሐጅ የምታደርጉ እህቶቻችን ሆይ! እነዚህ የጤና 
ምክሮች እናንተን የሚመለከቱ ናቸው፡፡
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አንዲት ሴት የሐጅ ስነ-ስርአቷን ለመፈጸም 
በመፈለጓ የምክንያት ወር አበባ ዑደቷን 
ለማራዘም ከፈለገች የሚከተሉትን መተግባር 
አለባት፡፡

 ¨ በቂ ጊዜ አግኝቶ ስለመድሃኒቱ አወሳሰድና 
መጠን ከሐኪሙ ጋር መነጋገር እንዲሁም 
ሁኔታውን ማረጋገጥ፡፡ 

 ¨ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት 
የመድሃኒት እንክብሎችን መውሰድ፡፡

የወር አበባ
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ከጠጥ የተሰሩ ሰፋፊ ልብሶችን ይልበሱ፡፡ ለመሄድ 
ምቹ የሆኑ ጫማዎችን ይጫሙ፡፡

በርካታ ፈሳሽ ይውሰዱ፡፡

መጨናነቅ ከበዛባቸው ቦታዎች ይራቁ፡፡

ራስዎን ለከፍተኛ ሙቀት አያገልጡ፡፡

በየአንዳንዱ ወይም በየሁለት ሰአት በእግርዎ 
ቀለል ያለ ጉዞ ያድርጉ፡፡

የደም መፍሰስ ወይም የራስ ምታት ወይም 
የጡንቸሳ መሸማቀቅ ስሜት ከተሰማዎ በአፋጣኝ 
በእቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታ ይሂዱ፡፡

ሰውነትን በጣም ከሚያድክም ስራ ራስዎን ያርቁ፡
፡ ሸሪዐ የፈቀዳቸውን ተግባራት ብቻ ይፈጽሙ፡
፡ ጠጠር ውርወራ ላይ ሌላ ሰውን ይወክሉ፡፡

በሐጅና ዑምራ ወቅቶች ላይ ነፍሰ-ጡር (እርጉዝ) 
ለሆኑ ሴቶች የመሰጡ የጤና   ምክሮች፡-
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ሕጻናት በሐጅ 

ወቅት

ከእርስዎ ጋር አብረው ሕጻናትን ይዘው የሚሄዱ 
ከሆነ የሚከተሉትን ተግባራት መፈጸም  አለብዎ፡፡ 
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ሙሉ ስሙና ስልክ ቁጥሩ የተጻፈበትን የእጅ 
አምባር በሕጻናቱ እጅ ላይ ይሰሩ፡፡

ሕጻናት መውሰድ ያለባቸው መደበኛ ክትባቶች 
ወስደው  እንዲያጠናቅቁ ማድረግ፡፡

ፈሳሽ ነገሮችን በብዛት ይወሰዱ፡፡

አዘውትረው እጆቻቸው ይታጠቡ፡፡

ለሕጻናት አስፈለጊውን የግል ንጽሕናቸውን 
ይጠብቁላቸው፡፡

የሚመገቧቸውን ምግቦች በሚገባ አረጋግጡ፡፡

በጣም መጨናነቅ ባለባቸው ቦታዎች እነሱን አብሮ 
ይዞ አለመሄድ፡፡
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የመተንፈሻ አካላት 

በሽታ

የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች በሐጅ ወቅት አብዛኛው 
የሚከሰት በሽታ ሲሆን በሽታው የሚከሰተው በሳል 
ወይም በማስነጠስ ከሰውነት በሚወጡ ጅርሞች 
ወይም ቫይረሶች ምክንያት  ነው፡፡ 
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የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች 
ምልክቶች ሲስተዋሉ መደረግ 

ስለሚገባቸው ተግባራት 
አጠቃላይ የሆኑ ምክሮች

 ¨ ሌሎችን ላለመጉዳት የአፍን አፍንጫ ጭንብል መልበስን 
ማዘውትር 

 ¨ ሙቅ የሆኑ መጠጦችን መጠጣት

 ¨ በተቻለ መጠን በቂ እረፍት መውሰድ

 ¨ የሕመም ማስታገሻዎችን መውሰድ

 ¨ ከልኡካን ቡድኑ ጋር ከመጣው የሐኪሞች ቡድን 
ጋር ሳልና የአየር መታፈንን ስለሚቀንሱ መድሃኒቶች 
መነጋገር፡፡
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ለአየር ማቀዝቀዣ 
መሳሪያዎች በቀጥታ ራስን 

አለማጋለጥ፡፡

ከመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ራስን 
ለመጠበቅ፤ 

የታመሙ ሰዎችን 
አለመቅረብ፡፡

የሌሎች ሰዎችን 
መገልገያ ቁሳቁሶችን 
በጋራ አለመጠቀም፡፡

እጆችን መታጠብ፡፡መጨናነቅ ከበዛባቸው  
ቦታዎች መራቅ፡፡

በጣም የቀዘቀዘ ውሃ 
ከመጠጣት መቆጣብ፡፡
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ተቅማጥና አንጀት 

ቁስለት 

እነዚህ በሽታዎች የሚከሰቱት በተለይ ጀርሞች 
ወይም ቫይረሶች ወይም ባክቴሪዎች በተበከሉ 
ምግቦች ወይም መጠጦች በኩል ወደውስጠኛው 
የሰውነት ክፍል ሲገቡ ነው፡፡  
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ተቅማጥና አንጀት ቁስለትን  ለመከላከል፡-

የምግቡን ንጽሕና እና ደህንነት ማረጋገጥ፡፡

ቅባት ከሚበዛባቸው ምግቦች ራስን 
ማራቅ፡፡

መንገድ ላይ ምግብ ከሚሸጡ ሰዎች 
ምግብ ከመግዛት መቆጠብ፡፡

እጆችን መታጠብ

ስጋዎችን በሚገባ ማጠብ
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ተቀማጥን ለመታከም 

የሆድ ድርቀትን ለመከላከል፤

 ¨ በብዛት ውሃ መጠጣት

 ¨ በጣም ሲያስቀምጥ ሐኪም 
ዘንድ መሄድ

 ¨ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን በብዛት 
መመገብ 

 ¨ ፈሳሾችን በብዛት መውሰድ
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የቆዳ በሽታዎችና በቆዳ 

ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች 

የቆዳ በሽታዎች በሐጅ እና ዑምራ ወቅቶች ላይ 
በብዛት የሚከሰተው፤

 ¨ የሙቀቱ መጠን በጣም መጨመር

 ¨ በጣም መጨናነቅ

 ¨ በጣም ማላብ

 ¨ ለፀሐይ ሙቀት ራስን ማጋለጥ
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ጭኖች አካባቢ ሊፈጠር የሚችለውን 
መላላጥ ለመከላከል፤

 ¨ ከጭኖች በላይ ያለውን የሰውነት ክፍል እና 
ብብትን ለአየር ማጋለጥ፡፡

 ¨ የግል ንጽሕናን በመጠበቁ ረገድ አስፈላጊውን 
ትኩረት ማድረግ፡፡

 ¨ ጉዞ ከመጀመር በፊት ክሬሞችን መቀባት
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የፀሐይ ሙቀት ቆዳን እንዳያቃጥል 
ለመከለላከል፡-

 ¨ በተለይ ከጠዋቱ 4 ሰአት እስከ ቀኑ 9 ሰአት ድረስ 
የፀሐይ መከላከያ ዣንጥላ  መጠቀም፡፡ 

 ¨ የሐጅ ስነ-ስርአት እንዲገለጥ ከፈቀደው የሰውነት 
አካል ውጭ ሌለች የሰውነት አካላትን ከመግለፅጥ 
መቆጠብ፡፡

 ¨ የፀሐይ ሙቀትን ለመከለከል የሚጠቅሙ ክሬሞችን 
መቀባት
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የቆዳ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል፡-

 ¨ የግል ንጽሕናን መጠበቅ

 ¨ በየጊዜው ሰውነትን መታጠብ

 ¨ የውስጥ ልብሶችን ንጽሕና መጠበቅ

 ¨ ፎጣም ሆነ ሌሎች ነገሮችን ጨርቆችን አለመጠቀም
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በፀሐይ ሙቀት 

መጎዳት

በፀሀይ ሙቀት መጎዳት ማለት ለብዙ ጊዜ ራስን 
ለፀሐይ ሙቀት በማጋለጥ ምክንያት የሰውነት 
ሙቀት መጠን ከመጠን በላይ መጨመር ማለት 
ነው፡፡ 
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በፀሐይ ሙቀት የመጎዳት መገለጫዎች፡-

ከሰውነት ሙቀት መጠን መጨመር ጋር፤ 

 ¨ ራስ ምታት እና ራስን የማዞር ስሜት

 ¨ የቆዳ መቅላትና መድረቅ

 ¨ ራስን መሳትና ከባድ የሆድ ሕመም  ስሜት

 ¨ ትውከትና ተቀማጥ አብረው ይከሰታሉ፡፡
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ይህ ሁኔታ ከተባባሰ ምናልባት፤  

 ¨ የልብ ምት መዛባት

 ¨ የጡንቻዎች መሸማቀቅና የሰውነት አካል 
መድረቅ

 ¨ ሞት ሊከሰት ይችላል፡፡
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በፀሐይ ሙቀት መጎዳት እንደድንገተኛ አደጋ 
ተደርጎ ስለሚወሰድ በፍጥነት የመጀመሪያ ደረጃ 
እርዳታ በሚከተከው ሁኔታ ሊሰጥ ይገባል፡፡ 

 ¨ የተጎዳውን ሰው ወደቀዝቃዛ ስፍራ ማዛወር

 ¨ ውጫዊ ልብሶችን ማውለቅ

 ¨ የሰውነት አካልን በውሃ ማቀዝቀዝ

 ¨ አየር ለሚያመነጭ መሳሪያ የሰውነት አካልን 
ማጋለጥ

 ¨ ለተጎጂው የተወሰኑ ፈሳሾችን መስጠት
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በኢሕራም ወቅት ሸሪዐው እንዲገልጡ ከሚያስገድድዎ 
የሰውነት አካል ማለትም ከእራስዎ (ጭንቅላትዎ) ውጭ 
ሌሎች የሰውነት አካልዎችዎን አይግለጡ

ከጠዋቱ 4  ሰአት እስከ ቀኑ 9 ሰአት ደረስ የፀሐዩ ሙቀት 
በጣም ስለሚበረታ የፀሐዩን ሙቀት የሚከላከልሎትን 
ዣንጥላ ይያዙ፡፡  

ፈሳሽ ነገሮችን በብዛት ይውሰዱ፡፡

ከፀሐይ ሙቀት ለመጠበቅ

45



የጡንቻዎች 

መዳከም

የጡንቻዎች እና የመገጣጠሚያ አካላት መድካም 
ዋነኛ ምክንያቶች፡- 

 ¨ ከልክ ያለፈ ድካም

 ¨ ከባድ እንቅስቃሴዎችን መፈጸም

 ¨ የሰውነት መዳከም

 ¨ ከባድ ነገር መሸከም
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 ¨ የሕመም ስሜት ከተሰማዎት እንቅስቃሴ ከማድረግ 
መቆጠብ

 ¨ የጠጎዳውን የሰውነት አካልን በጣም አጥብቆ መያዝ 
ወይም ተጨማሪ አጥብቆ በሚይዝ ነገር ቦታውን 
ማሰር፡፡

 ¨ የተጎዳውን የሰውነት አካል ማቀዝቀዝ

 ¨ የተጎዳን የአካል ክፍል ወደላይ ማንሳት፡፡ ይህ 
እብጠቱን ይቀንሳል፡፡

 ¨ እንደአስፈላጊነቱ የጤና ምክር መውሰድ

የጡንቻዎችና የመገጣጠሚያ አካላትን 
ሕመም ለማከም፡-
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የስኳር  

ሕመምተኞች

የተከበሩ የስኳር ሕመምተኛ ሆይ! 

የጤና ምርምራ ካደረጉ በኋላና የጤናዎ ሁኔታ የሐጅ 
ወይም የዑምራ ስነ-ስርአትን ለመፈጸም የሚያስችልዎ 
መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ የሐጅ ወይም የዑምራ ስነ-
ስርአትዎን መፈጸም ይችላሉ፡፡ 
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የተከበሩ የስኳር ሕመምተኛ

በእጅ አምባርዎ ወይም በመታወቂያዎ 
ላይ የስኳር ሕመምተኛ መሆንዎንና 
የሚወስዱን መድሃኒት የሚገልጽ ጽሑፍ 
ያስፍሩ ወይም ምልክት ያንጠልጥሉ፡፡  

በጉዞዎ ላይ የስኳር መጠን መለኪያ መሳሪያ 
ይዘው በመንቀሳቀስ በየጊዜው የስኳር 
መጠንዎን ይለኩ፡፡ 

የጤናዎን ሁኔታ በተመለከተ በዝርዝር 
የሚያስረዳ የጤና ማስረጃ ይያዙ፡፡ 

በአቅራቢያዎ ለሚገኙ ሰዎች የስኳር 
ሕመምተኛ መሆንዎን ያሳውቁ፡፡ 

በቂ መጠን ያለው የስኳር መድሃኒቶችን 
ይያዙ፡፡ 

በጠዋፍ እና በሰፋና መርዋ መካከል በዝግታ 
በሚሮጡበት ጊዜ የኢንሱሊንን መቀዝቀዝ 
ያረጋግጡ፡፡
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በሰውነትዎ ውስጠ የሚገኘው የስኳር 
መጠን መቀነሱን የሚጠቁም ምልክት 
ከተሰማዎት እየተገበሩት ያሉትን የሐጅ 
ስነ-ስርአት ላፍታ ቆም ያድርጉ፡፡ 

ጠዋፍና በመሮጫው ቦታ ላይ እግሮችዎን  
ይጠብቁ፡፡ ከመኪናዎች መራቅ እንዳለብዎ 
ይወቁ፡፡ 

በቂ ምግብ ከተመገቡና መድሃኒት ከወሰዱ 
በኋላ የሐጅ ተግባርዎን በጠዋፍ ወይም 
በሰፋና መርዋ መካከል በዝግታ በመሮጥ 
ይጀምሩ፡፡ 

በጉዞ ላይ ሳሉ መሰረታዊ የሆኑትን የምግብ 
ወቅቶች ጠብቀው እነዲሁም ቀለል ያሉ 
ምግቦችን ይመገቡ፡፡ 

በሐኪም ምክር መሰረት የአመጋገብ ስርአትን 
ይከተሉ፡፡

ምቹነት ያላቸውን የእግር ሹራቦችን 
(ካልሲዎችን) መልበስዎን አይዘንጉ፡፡ 
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በቂ የሆነ ውሃ ይጠጡ፡፡

አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የጤና ማእከላትን 
ይጎብኙ

ከምላጭ ይለቅ የፀጉር መከርከሚያ 
ማሽኖችን ይጠቀሙ፡፡ 
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የልብ በሽታ 

ሕመምተኞች

የጤናው ሁኔታ የተረጋጋጠና የተረጋጋ ከሆነ 
ማንኛውም   የልብ ሕመምተኛ   የሐጅ ስነ-
ስርአቶችን  መፈጸም ይችላል፡፡
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ለልብ በሽተኞች የሚሰጡ የጤና ምክሮች

ወደሐጅ ከመሄድዎ በፊት 
ሐኪምዎን ያማክሩ፡፡

ጥቂት መድሃነት 
መውሰድ 

መታወቂያ ወይም የሕክምና 
ማስረጃ በእጅ መያዝ፡፡
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ለተጨማሪ የሰውነት አካል  ድካም ራስን አማጋለጥ፡፡ 

ምንጊዜም ከበርካታ ጓደኞችና ዘመድ አዝመዶች  ጋር 
አብሮ መሆን ያስፈልጋል፡፡ 

ደረት ላይ የሕመም ስሜት ካለ ወይም የመተንፈስ ችግር 
እንዳለ ሲሰማዎ ትንሽ እረፍት ይውሰዱ፡፡ 

ወደከፍተኛ ቦታዎችና ወደመሰላሎች 
አጠገብ አለመሄድ
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የደም ግፊት 

ሕመምተኞች

የግል ሐኪም የሚሰጠውን ምክር በወጉ በመተግበር 
በሐጅ ወይም በዑምራህ ሊፈጠረር የሚችለውን 
የደም ግፊት መጠን መጨምር መቆጣጠር ይችላሉ፡፡ 
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የደም ግፊት መጠን መጨመር ምልክቶች 

 ¨ የልብ ምት መጨመር፣ ለመተንፈስ መቸገር 

 ¨ የጭንቀት፣ የፍራቻና የመበርገግ ስሜት

 ¨ የአፍንጫ መድማት

 ¨ ራስ ምታት፣ የማዞር እና የማቅለሽለሽ ስሜት

 ¨ የነገሮች ግልጽ በሆነ ሁኔታ አለመታየት
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 ¨ ጉዞ ሳይጀምሩ በፊት ሐኪምን ማማከርና የሚወስዱን 
መድሃኒቶች ለሐኪሙ ማሳየት

 ¨ አውሮፕላን ውስጥ በትንሹ መንቀሳቀስና መረማመድ

 ¨ ጉዞ ከማድረግ በፊት የደም ግፊት መጠንን መለካት

 ¨ መድሃኒቶችን ለመወስድ የሚያመች የጊዜ ሰሌዳ 
ማዘጋጀት

 ¨ በድንገት የሚከሰቱ የአየር ለውጦችን ይጠንቀቁ

ለደም ግፊት ታማሚዎች የሚለገሱ ምክሮች፡-
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 ¨ ራስን ማረጋጋትና ከጭንቀት ራስን ማራቅ

 ¨ ድካም በሚሰማዎ ወቅት ጥቂት እረፍት ይውሰዱ

 ¨ ጨው የበዛባቸውን ምግቦች ከመመገብ ይቆጠቡ

 ¨ ፈሳሾችን በብዛት ይጠጡ
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ለደረት ሕመሞች ሊጋለጡ ተብለው ከሚጠረጠሩ 
ሰዎች መካከል አንዱ ከሆኑ፡- 

 ¨ የራስዎን የግል መድሃኒቶች ሲይዙ ሐኪም ያማክሩ

 ¨ ለተጨማሪ ለሚያገልጡ ስራዎች ራስን አለማጋለጥ

 ¨ በድካም ስሜት ወቅት ተንቀሳቃሽ ወንበር መጠቀም
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አለርጂ ሕመም 

ያለባቸው ሰዎች 

በሚኖረው ጭንቅንቅ፣ አቧራ፣ የአፈር ብናኝ፣ የፀሐይ 
ሙቀትና የሚከና ጭስ ምክንያት የአለርጂ ሕመም 
ይባባሳል፡፡
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እንደአጠቃላይ የአለርጂ ሕመሙ ተባብሶ 
ወደአስም በሽታ ካልተቀየረ በስተቀር በሐጅ 
ስነ-ስርአት ወቅት የአለርጂ ሕመሞች ይባባሳል 
የሚል መረጃ የለም፡፡ 

አለርጂ ያለባቸው ሰዎች አልርጂያቸውን 
ከሚቀሰቅስባቸው ወቅቶች፣ ቦታዎች፣ ስራዎችና 
ምግቦች ራሳቸውን እንዲያርቁ እንመክራለን፡፡ 
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አንዳንድ የአለርጂ መድሃኒቶች የእንቅልፍ ስሜት 
ያመጣሉ፡፡ ስለዚህ ጭንቅንቅ በበዛባቸው 
አካባቢዎች ላለመውደቅ አስፈለጊው ጥንቃቄ 
ሊደረግ ይገባል፡፡ 
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የአስም በሽታ

የሐጅና ዑምራህ ስነ-ስርአቶች ሰዎች በተጨናነቀ 
ቦታ ላይ እንዲገኙ፤ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቦታዎቹ 
በአቧራ ወይም ከመኪናዎች በሚወጣ ጭስ 
የተሞሉ ናቸው፡፡
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የአስም ሕመምተኛ የአስም በሽታ መድሃኒቱን 
በየትኛውም የሐጅ ስነ-ስርአት ላይ መያዝ አለበት፡፡ 

የአስም በሽታ ምልክቶች በራስዎ ላይ ሲያስተውሉ 
የሚከተሉትን ሂደቶች ተግባራዊ ያድርጉ፡፡

 ¨ የአስም በሽታ ማስታገሻ መድሃኒት በቶሎ  
መጠቀም፡፡

 ¨ አቅራቢያ ወደሚገኝ ጤና ጣቢያ ወይም 
ሆስፒታል በመሄድ የጤናዎን ሁኔታ ማወቅ
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የኩላሊት በሽታ

የሐጅ  ወይም የዑምራ ስነ-ስርአቶችን መፈጸም 
በመቻልዎና ባለመቻልዎ ዙሪያ ሐኪምዎን 
ያማክሩ፡፡
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ከተቻለ ከሐጅ የሕክምና ቡድን አባላት ጋር ሐጅ 
የሚፈጽመ ካልሆነ በስተቀር  የኩላሊት እጥበት 
ለሚያስፈልገው ሰው የሐጅ ስነ-ስርአት ከፍተኛ 
የሆነ ድካም ይፈጥርበታል፡፡ 

በሐኪም የተዘዘለዎትን መድሃኒቶች በጥንቃቄ 
ይያዙ፡፡ ሊደርሱበት በሚችሉበት ምቹ ቦታ 
ያስቀምጧቸው፡፡

ራስዎን ከፀሐይ ሙቀት ይጠበቁ፡፡ የተወሰኑ የሐጅ 
ስነ-ስርአቶችን ፀሐይ ከገባች በኋላ ይፈጽሟቸው 
ወይም ሸሪዐህ በሚፈቅደው መሰረት ሌላ ሰው 
የሚፈልጉትን የሐጅ ስነ-ስርአት እንዲፈጸምልዎ 
ይወክሉ፡፡
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የሚያስፈልግዎ የስልክ ቁጥሮች

911

937

1966

920002814

ለድንገተኛ ጥሪና ለደህንነት ጉዳይ

በጤና ነክ ጉዳዮች ዙሪያ ምክሮችን 
ለማግኘትና መረጃዎችን ለመጠየቅ

በተለይ ስለመስጂደ-ልሐራም መረጃዎችን 
ለማግኘ

እጅግ ሩሕሩሕ የሆነው ጌታ እንግዶች ለሚያነሷቸው 
ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ የሚሰጡ የሐጅና ዑምራ 

ሚኒስቴር የጥሪ ማእከል 
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(እዚህ ላይ በመጫን) የቀሩትን የግንዛቤ 
መመሪያዎችን ከሐጅና ዑምራህ ሚኒስቴር ድረ-ገጽ 
በኩል ያገኛሉ፡፡ በነዚህ መመሪያዎች የሐጅ ስነ-
ስርአቶችን ቀላል አድርገው የሚያደርጉ ሁሉንም 
መመሪያዎችና ምልከታዎች ያገኛሉ፡፡

ዋነኛ አጋር

የስኬት አጋሮቻችን

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


መልካም ስራዎቻችሁን  
እና ድካማችሁን አላህ 

ይቀበላችሁ፡፡

በግንዛቤ ማስጨበጫ ማንዋሉ ላይ 
ተጨማሪ መረጃዎች ካስፈለገዎ 
በቲውተር አካውታችን በኩል 

ይከታተሉን፡፡  


