إرشــادات صحية

لحجــاج بيت اهلل الحرام

نهنئكم أيها األخوة واألخوات حجاج بيت الله احلرام أن أتاح
أداء فريضة احلج هذا العام.

ليتذكــر كل منــا أن أداء هــذه الفريضــة الغاليــة والتي هي ركن
من أركان اإلســام اخلمســة يظــل حل ًما غال ًيا قد يكــون أحيا ًنا
بعيــد املنــال للعديــد من ماليــن املســلمني في مشــارق األرض
ومغاربها ،وقد ينقضي العمر دون أن يتحقق هذا احللم للعديد
مــن إخواننا .فلنحمــد الله عز وجل على جزيل نعمائه أن يســر
لنا هذه الرحلة املباركة التي يؤديها الكثير منا في سهولة ويسر
واحلمد لله رب العاملني.

أهم اإلرشادات الصحية التي ينبغي مراعاتها لسالمة
حجاج بيت الله احلرام:

أوال :عزيــزي احلــاج :يجــب عليــك إمتــام بيانــات بطاقــة احلــج
الصحيــة ومراجعــة طبيبــك ومــن ثم أخــذ التطعيمات الالزمة
للوقاية من األمراض املُعدية وذلك قبل الســفر بعشرة أيام على
األقل وهي كما يحددها لك الطبيب الوقائي:
٭التطعيــم ضد االلتهاب الســحائي الوبائــي (احلمى اخملية
الشوكية).
٭التطعيم ضد اإلنفلونزا املوسمية.
٭التطعيم املضاد لاللتهابات الرئوية (نيموكوكــّال).
وهــذه التطعيمــات متوفــرة بجميــع مراكــز الصحــة الوقائيــة
بدولة الكويت.

ثانيــا :يجــب عليــك عزيــزي احلــاج مراجعــة طبيبــك اخلــاص إذا ك
اصطحــاب األدويــة اخلاصــة بك والتي يصفها لك طبيبك ،مثل أدو
املزمنة وذلك بالكمية املناسبة لتغطية فترة احلج.

ح الله لكم هذه الفرصة و َي َّســر لكم

ثالثــا :ميكنــك أن حتمــي نفســك مــن األمــراض التــي تنتقــل
عــن طريــق اجلهاز الهضمي مثل النزالت املعوية والدوســنتاريا
والتســممات الغذائيــة وغيرها ،وذلك باتبــاع القواعد الصحية
البسيطة مثل:
٭غسل اليدين جي ًدا بعد قضاء احلاجة باملاء والصابون.
٭احلرص على شرب املياه اآلمنة (زجاجات املياه املغلقة).
٭عدم تناول األطعمة املكشوفة أو التي تشك في سالمتها.
٭عدم ترك بقايا الطعام بالغرف ...واحلرص على وضع أي
أطعمة متبقية بالثالجة أو التخلص منها.
٭تناول الفواكه واخلضروات بعد غسلها جيداً ويفضل تناول
الفواكه ذات القشور كاملوز والبرتقال لتجنب التلوث.

كنت تعاني من أي أمراض قبل الســفر بوقــت ٍ
كاف ،كما يجب عليك
وية ارتفاع ضغط الدم وأدوية الســكري وغيرها من أدوية األمراض

رابعــا :ميكنــك أن حتمي نفســك من األمــراض التي تنتقل عن
طريق اجلهاز التنفسي مثل:
٭نزالت البرد	.٭ فيروس الكورونا
٭االلتهاب السحائي	٭ االلتهابات الرئوية
٭الدرن الرئوي	٭ التهاب الشعب الهوائية
٭التهاب اللوزتني	٭ األنفلونزا
وغيرها من األمراض والتي ميكن الوقاية منها بإتباع الوســائل
الصحية الالزمة مثل:
٭غســل اليديــن باســتمرار باملــاء والصابــون ملــدة  20ثانيــة
وخاصة كلما المست أشياء ملوثة أو مشكوك في تلوثها.
٭جتنب األماكن املزدحمة أو شديدة الزحام قدر اإلمكان.
٭جتنب األشــخاص الذين يشــتكون من أعراض مثل السعال
وارتفاع درجة احلرارة والعطس والرشح.الخ.
٭جتنب ملس األنف والعينني والفم قدر املستطاع خاصة بعد
املصافحة أو ملس أي سطح محتمل التلوث.
٭جتنــب التقبيل والعناق عنــد التحية ملنع انتقال العدوى عن
طريق الرذاذ.
٭جتنــب كثــرة املصافحــة لألفــراد خاصــة فــي التجمعــات
الكبيرة ما أمكن.
٭يجــب إبــاغ الطبيــب أو زيــارة أقــرب مركــز صحــي عنــد
الشعور بأي أعراض مشابهه لألنفلونزا مثل الكحة وارتفاع
احلرارة والرشح ...الخ
٭ميكــن لبــس الكمامــة الواقيــة عنــد االختــاط باآلخريــن
وخاص ًة الذين تشــك في إصابتهم بأعراض تشبه أعراض
البرد واألنفلونزا.
٭كمــا ميكن اســتخدام املطهــرات لتطهير األيدي واألســطح
كلما تيسر ذلك.

خامســا :مــن اإلرشــادات الصحيــة الهامــة التــي جتعــل موســم احل
ً
بعض النقاط العامة التي تنعكس عليك وعلى صحتك إيجاب ًيا
 .1ضــرورة أخــذ قســط مناســب مــن النــوم يعينك علــى حتمل
اجملهود الالزم ألداء املناسك.
 .2ضــرورة أخذ قســط من الراحة ولو لفترات بســيطة بعد كل
خطوة من خطوات تأدية املناسك.
 .3جتنب ضربات الشــمس واإلنهاك احلراري بتجنب التعرض
لضوء الشــمس املباشــرة ،ومحاولة الصالة في الظل أو في
مــكان مكيف قدر اإلمكان ،واســتعمال املظالت ذات األلوان
الفاحتة إذا دعت الضرورة للمشــي في الشــمس .كما يجب
تفادي العطش واالبتعاد عن الزحام.
 .4ضــرورة االهتمــام بنوعيــة الغــذاء وليــس بكميتــه ،مبعنــى
االهتمــام بتنــاول والفاكهــة واخلضــروات بكثــرة واإلقــال
مــن تناول الدهــون والنشــويات ،وتقليل امللح فــي األكل ،مع
ضــرورة اإلكثــار مــن شــرب الســوائل وخاصــة امليــاه النقية
اآلمنة وخاصة مع األجواء احلارة.
 .5ضرورة االمتناع عن التدخني ،فمما ال شــك فيه أن وجودك
عزيــزي احلــاج املدخــن فــي هــذه البقعــة املباركــة واحلالة
الروحانيــة والوجدانيــة التي تعيشــها هى إن شــاء الله خير
حافــز لإلقــاع عن التدخني .وأنت بالتأكيد في غنى عن أن
نذكر لك اآلن مخاطر التدخني التي ال حصر لها.

حلــج آمنــا -بفضــل اللــه -أن تراعــي عزيــزي احلاج /عزيزتــي احلاجة
مثل:
 .6اإلقالل قدر اإلمكان من املنبهات كالشاي والقهوة.
 .7عدم اإلسراف في السهر دون ضرورة ملا لذلك من أثر سلبي
على اللياقة الصحية والبدنية للحاج.
 .8جتنب امتالء املعدة بالطعام حتى يسهل عليك احلركة وتأدية
املناســك بخفة ونشــاط .وميكنك تناول عدة وجبات خفيفة
علــى مــدار اليوم أفضل مــن تناول وجبتــن أو ثالث وجبات
ثقيلة تزحم املعدة واجلهاز الهضمي وتؤثر على نشاطك.
 .9جتنب الســير على األقدام ملســافات طويلــة -قدر اإلمكان-
وميكنك اســتعمال الكرميات الواقيــة ومضادات االلتهابات
للوقاية والعالج من التسلخات التي تنجم عن ذلك.
 .10االهتمام باالغتســال واإلكثــار من أخذ حمام ،وخاصة بعد
وبــن تأدية املناســك للتخلــص من األمالح ولبعث النشــاط
في اجلسم.
وأخي ًرا ،فلتحاول عزيزي احلاج التسامح مع اآلخرين والتماس
األعــذار لآلخريــن إذا ما حدث خطأ أو زلل ...وليحفظ كل منا
لسانه وال ينطق إال ذك ًرا أو شك ًرا أو خي ًرا  ...أو ليصمت .وهذه
من تعاليم ديننا احلنيف ومن بوادر صحتك وسالمتك النفسية،
والتــي يفتــرض أن تكــون فــي أحســن حاالتها في هــذه األماكن
املقدسة ...وفى هذا التوقيت املبارك.
ونسأل الله تعالى أن يوفق اجلميع ويتقبل منا.
مع خالص التحيات والتمنيات الطيبة من جمعية صندوق إعانة
املرضى بالســامة والصحة والعافيــة والعودة إلى أرض الوطن
ساملني غامنني مقبولني إن شاء الله تعالى.
إعــداد

قسم التوعية الصحية

جلنة التنميـة االجتمــاعية  -جمعية صندوق إعانة املرضى

