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إن تقدمي الرعاية الصحية املتميزة واملتقدمة يحقق بشكل مباشر األهداف الوطنية السامية 
التي رسمها مؤسس هذا الكيان الوطني امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه، ويف هذا املجال أنشأت 
وزارة احلرس الوطني إدارة كاملة وأوكل إليها مهمة تقدمي رعاية صحية متطورة يف مستواها 
األولي والعام والتخصصي. والشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطني تواكب التطور الذي يشهده 
عالم الطب وتشهد آخر اإلجنازات العلمية والتقنية يف هذا املجال، وتساهم وبشكل فعال ورائد 
املعنية،  األخرى  الدولة  قطاعات  ضمن  عام  كل  املقدسة  باملشاعر  الرحمن  ضيوف  خدمة  يف 
وخالل موسم حج هذا العام قامت الشؤون الصحيـة بتجهيز مواقعها باملشاعر املقدسة مبكرًا 
واجهة مضيئة  لتشكل  رعاية طبية متميزة بشكل متكامل  تؤمن تقدمي  التي  اإلمكانيات  بكل 
ونافذة مشرقة تطل منها على ضيوف الرحمن بتوفير كل االمكانات التي تساعدهم على أداء 

مناسكهم بيسر وسهولة.
وتأتي رسالة الشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطني والتي تهدف إلى تقدمي الرعاية الصحية 
املقدسة  باملشاعر  بيت اهلل احلرام  والطاقات يف خدمة حجاج  اإلمكانيات  كافة  املتميزة ووضع 
حرصا منها على السالمة ولتقدمي أفضل اخلدمات وأرقاها لضيوف الرحمن، وذلك إنطالقًا 
من التوجيهات الساميــة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي 
عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، ومبتابعة مباشرة وإشراف من صاحب السمو امللكي األمير عبداهلل بن بندر 

بن عبدالعزيز وزير احلرس الوطني حفظهم اهلل جميعًا.
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ال توقد النار داخل اخليمة والتزم باستخدام األماكن اصصة للطهي 
وإعداد الطعام

تعرف على مخارج الطوارئ الستخدامها وقت الضرورة

اجتهد معنا حتى تكون املشاعر خالية من التدخني
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 جتنب الزحام والتدافع فهو من أكثر أسباب االصابات في احلج وأختر
األوقات املناسبة لتحركاتك

ترفق بالضعفاء من املرضى وكبار السن والنساء

ال يليق باحلاج أبداً أن يبصق على األرض أوالً منظر غير الئق ، ثانياً 
وسيلة خطيرة لنقل األمراض وانتشار العدوى
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 احرص على االهتمام بسالمة عينيك من خالل
 غسلهما باملاء الفاتر ولبس النظارات الشمسية

حلمايتها من األشعة الضارة
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- استشارة طبيبك قبل الذهاب للحج لتقييم وضعك الصحي 
واعطائك التعليمات الالزمة . 

- تناول العالج بانتظام وفق تعليمات طبيبك .      
- االلتزام بشرب كمية كافية من املياة أو السوائل خاصة قبل الشروع 

في أعمال العمرة واحلج التي تفقدك كمية من السوائل واألمالح 
كالطواف والسعي والرمي .

- أخذ راحة كافية بعد قيامك باي منسك من مناسك احلج .
- اإلكثار من أكل الفاكهة واخلضراوات لتزودك بكمية من السعرات 

احلرارية واألمالح التي حتتاجها . 
- حمل بطاقتك الصحية التي تتضمن املعلومات التالية لتسهيل 

اإلجراءات الصحية واإلدارية في حاالت الظروف الطارئة: 

 )
 

.(
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:

* احرص على ان حتمل معك كمية كافية من أدويتك واحرص على حفظها حسب 
   االرشادات 

* احرص أن يكون معك جهاز لقياس السكر مع أشرطة فحص الدم 
* احرص على قياس نسبة سكر الدم بصورة منتظمة وكذلك عند الشعور بأي من  

   أعراض ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم 

* التزم باجلرعة العالجية احملددة وأوقات تناولها وفًقا لتعليمات طبيبك
* احرص على االنتظام في تناول الوجبات الغذائية املقررة وعدم تأخيرها وكذلك  

   اهتم بتناول الوجبات الصغيرة اخلفيفة قبل الشروع في املناسك كالطواف 
   والسعي والرمي 

* انتبه ألعراض انخفاض السكر في الدم مثل تصبب العرق، حدوث الرعشة، الشعور 
   بالدوخة والدوار، صعوبة في التركيز والرؤية، ثقل اللسان وتعثر القدرة على الكالم 

* اهتم بنظافة القدمني وغسلهما يومًيا باملاء والصابون ال سيما فيما بني األصابع   
   وعدم إهمال جروح القدم مهما كانت بسيطة وعليك استشارة الطبيب عند وجود  

   أي جرح أو تقرح في القدمني واستخدم األحذية املناسبة لتفادي حدوث مشاكل 
   صحية في القدمني 
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:

* التزم بأخذ أدويتك بشكل منتظم حسب ارشادات طبيبك 
* جتنب السهر واإلرهاق اجلسدي وتفادى الزحام الشديد 

* احرص على حمل أدويتك معك وخاصة األدوية التي توصف في حالة الطوارئ مثل   
   األقراص التي توضع حتت اللسان وتناولها حسب ارشادات الطبيب 

* اذهب الى أقرب مركز صحي ألخذ العناية الطبية الالزمة في حالة االحساس بعدم  
   الراحة أو حدوث ألم بالصدر 
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* احرص على أخذ أدويتك بانتظام سواء احلبوب منها أو البخاخات 
* احرص على حمل البخاخ اخلاص بتوسعة القصبات الهوائية 

(مجاري التنفس) واستعماله في حال إحساسك بضيق في التنفس 
أو صفير في الصدر 

* احرص على أخذ قسط من الراحة وجتنب الزحام الشديد وأداء 
مناسك احلج في الفترات التي يخف فيها االزدحام قدر اإلمكان   
* في حالة حدوث نوبة الربو ال بد من مراجعة أقرب مركز صحي 

لتلقي العالج الالزم 
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:

* التزم بأخذ أدوية الضغط حسب تعليمات الطبيب املعالج 
* جتنب العادات الغذائية السيئة مثل تناول األطعمة الدسمة 
   وجتنب التدخني واحرص على االقالل من تناول الشاي والقهوة 
* جتنب أوقات الزحام والتعرض للشمس وابتعد عما يثير التوتر 

   والقلق 
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* االبتعاد عن الزحام بقدر املستطاع 
* تغطية الفم واالنف باملنديل الورقي عند السعال أو العطس واستخدامه 

   مرة واحدة ومن  ثم التخلص منه في سلة املهمالت  ثم غسل اليدين جيًدا،  
   وإذا لم يتوافر املنديل، فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس 

   على اليدين 
* في حال الزحام ميكن للحاج أن يستخدم الكمامات ويفضل استبدالها من 

   فترة ألخرى 
* احلفاظ على النظافة الشخصية واالغتسال وتغيير املالبس بأخرى نظيفة 

   باستمرار 
* احلرص على نظافة الفم واألسنان بانتظام 

* املداومة على غسل اليدين جيداً باملاء والصابون أو استخدام مطهر اليدين 
* جتنب مالمسة العينني واألنف والفم باليد، فاليد ميكن أن تنقل امليكروبات 

   بعد مالمستها لألسطح امللوثة 
* احلرص على نظافة مكان االقامة بشكل دوري والتخلص من النفايات 

   بوضعها بأكياس مغلقة والقائها في احلاويات اصصة 
* عدم مشاركة االخرين أدواتهم الشخصية  كفرش األسنان واملناشف 

   وباألخص أدوات احلالقة واألدوات احلادة كمقصات األظافر 
* االمتناع عن البصق على األرض واستخدم املنديل 

* احلفاظ على العادات الصحية األخرى مثل غسل الفواكه واخلضار جيدا قبل 
   تناولها والتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاٍف من النوم فذلك 

   يساعد على تعزيز مناعة اجلسم 
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* احرص على اختيار احلالق النظيف الذي يحمل الشهادة الصحية 
   ويخضع لإلشراف والتفتيش الدوري  وابتعد متاما عن حالقي 

   الطرقات واألرصفة وذلك حتى جتنب نفسك األمراض التي تنتقل 
  عن طريق الدم  (احلالقون النظاميون حتت اإلشراف الصحي كثيرون 

  ومنتشرون حول احلرم واجلمرات في أماكن معروفة ومرخص لها)
* استخدم فقط األمواس التي تستعمل ملرة واحدة وجتنب مشاركة 
   أمواس احلالقة فقد تتسبب في نقل عدوى فيروسات الكبد (ب) و 

   (ج)
* جتنب نهائًيا مشاركة اآلخرين حاجياتهم مثل املالبس واملناشف أو 

   األدوات األخرى كمقصات االظافر 
* اطلب من احلالق غسل يديه جيًدا باملاء والصابون قبل احلالقة أو 

   التقصير 
* جتنب املشي حافياً حتى ال تتعرض للوخز من االبر أو االمواس التي 

   قد تكون ملقاه على األرض 
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 :  

   . ارتفاع درجة احلرارة
   . كحة

   . ضيق وصعوبة في التنفس

 
:   

   . اإلسهال 
   . الغثيان والقيء 

   . وقلة من املصابني بفيروس كورونا تظهر االعراض لديهم بشكل بسيط    
       يشبه االصابة بالزكام

 
 

(MERS-CoV)
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* االختالط املباشر باملصابني وتنفس الرذاذ امللوث بالفيروس واملتطاير من   
   املريض أثناء السعال أو العطس 

* ملس أدوات املريض واألسطح امللوثة بالفيروس ومن ثم ملس الفم او االنف 
   او العيون 

* مع العلم ان فيروس كورونا يعتبر فيروساً ضعيفاً وبقاءه على قيد احلياة 
  خارج اجلسم ال يزيد عن 24 ساعة ويسهل القضاء عليه باملطهرات 

  املتوفرة في املنزل 
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* املداومة على غسل اليدين جيدا باملاء والصابون أو استخدام مطهر 
   اليدين 

* تغطية الفم واالنف عند العطس أو السعال باملناديل ومن ثم 
   التخلص منها في سلة املهمالت 

* جتنب ملس العني واالنف والفم باليد خصوصا قبل غسل اليدين وبعد 
   مالمسة االسطح امللوثة 

* جتنب مخالطة االشخاص املرضى ولبس الكمامات في التجمعات 
   وأماكن االزدحام اثناء احلج والعمرة 
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 حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها 
خالل فترة زمنية قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم 

اغذية او مياه  ملوثة بأنواع مختلفة من الفيروسات واجلراثيم 
والطفيليات أو مواد كيماوية سامة 

 

 ارتفاع درجة
 حرارة اجلسم

 الغثيان
و الشعور باإلنهاك

 املغص و االسهال
و القيء
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 تأكد من تاريخ صالحية
 املعلبات واالطعمة
 املغلفة

 

 جتنب تناول االطعمة
 املكشوفة وابتعد عن
 الشراء من الباعة املتجولني

 تأكد من غسل اخلضروات
 والفواكه جيدا قبل تناولها

 احرص على طهي الطعام
 جيدا وتناوله مباشرة بعد
 اعداده و حفظه في درجة برودة
مناسبة في الثالجة

 

 تذكر جيدا أن تخزين الطعام
 املطهي ألكثر من ساعتني في
 درجة حرارة الغرفة او في
احلافالت يودي لنمو اجلراثيم

 
 

 احرص بشدة على غسل اليدين 
 جيدا باملاء والصابون قبل تناول
الطعام وبعده وبعد قضاء احلاجة

 



٢٤

 

انتبه للطعام الذي تأكله
 احرص على نظافة االواني

املستعملة إلعداد  وتناول  الطعام
 

 ال تترك الطعام مكشوفا في
 الهواء الطلق فقد يكون عرضة

للتلوث
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* العطش الشديد
* التعرق الشديد و برودة اجلسم 

* انخفاض ضغط الدم مع تسارع النبض 
* ضعف عام و شحوب  
* تقلص وألم العضالت 

* التنفس السريع 
* غثيان وأحيانا القيء 

* االرتباك وضعف التركيز 
* الصداع وعدم التوازن 

 

 

 االسعافات األولية في حاالت
االجهاد احلراري

* نزع املالبس غير الضرورية وتبريد اجلسم برشه باملاء البارد 
* نقل املصاب إلى ظل أو مكان بارد بغرض تبريده
* ميكن استخدام مروحة هوائية لتهوية املصاب

* الراحة التامة مع تناول سوائل باردة
* استلقاء املصاب مع رفع قدميه إلى أعلى من مستوى الرأس
* عدم التعرض للجو احلار أو أشعة الشمس املباشرة مع نقل 

   املصاب إلى أقرب مركز طبي الستكمال العالج 
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* جتنب التعرض ألشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة
* استخدم مظلة شمسية

* أكثر من شرب املاء والسوائل الباردة على مدار اليوم
* تناول وجبات طعام صحية

* جتنب وضع الكرميات التي متنع التعرق وبالتالي ترفع حرارة 
   اجلسم

* تأكد أن املكان الذي تتواجد فيه يوفر لك تهوية جيدة و برودة 
   معتدلة

* قلل من القهوة واملشروبات املنبهة التي حتتوي على الكافيني.
* من جيدا وخذ قسطا وافرا من الراحة

 
 

 لتجنب االجهاد احلراري
 استخدم املظلة
 الشمسية وجتنب
 التعرض املباشر

للشمس ما أمكن ذلك
 
 

   ينصح احلاج دوما بشرب
كميات كافية من املاء

 والسوائل االخرى لتعويض 
النقص أثناء أداء املناسك

 

 جتنب اإلجهاد واحرص على
 أداء املناسك في غير وقت

 الظهيرة
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هى حالة طارئة حادة حتدث نتيجة التعرض حلرارة اجلو خاصة 
أشعة الشمس املباشرة حيث يتأثر مركز تنظيم احلرارة في 

املخ مما يؤدي الى فقدان اجلسم قدرته على التخلص من 
احلرارة الزائدة فتزيد درجة حرارة اجلسم إلى احلد الذي يؤدي 

إلى تلف الدماغ والوفاة وتتوقف خطورة احلالة ومضاعفاتها 
على سرعة إسعاف وعالج املصاب.

 * ارتفاع كبير في درجة حرارة اجلسم قد تصل الى 
    أكثر من ٤٠ درجة مئوية 
 * احمرار وجفاف اجللد 
 * سرعة وقوة النبض  

 * الصداع  
 * الشعور بالدوار والغثيان  
 * قد يحدث فقدان للوعي 

االتصال على الطوارئ وطلب املساعدة الطبية فورا
وضع املصاب في مكان بارد

خلع مالبس املصاب قدر اإلمكان 
عمل كمادات باملاء البارد

لف املصاب بفوط مبللة باملاء البارد، أو رشه باستمرار باملاء البارد، وميكن 
وضع املصاب في حوض يحتوي على املاء البارد (مع جتنب استخدام 

الثلج خوفا من حدوث تقلصات في األوعية الدموية)
ميكن استخدام مروحة هوائية للمساعدة على التخلص من احلرارة

 

هى حالة طارئة حادة حتدث نتيجة التعرض حلرارة اجلو خاصة 
أشعة الشمس املباشرة حيث يتأثر مركز تنظيم احلرارة في 

املخ مما يؤدي الى فقدان اجلسم قدرته على التخلص من 
احلرارة الزائدة فتزيد درجة حرارة اجلسم إلى احلد الذي يؤدي 

إلى تلف الدماغ والوفاة وتتوقف خطورة احلالة ومضاعفاتها 
على سرعة إسعاف وعالج املصاب.

 * ارتفاع كبير في درجة حرارة اجلسم قد تصل الى 
    أكثر من ٤٠ درجة مئوية 
 * احمرار وجفاف اجللد 
 * سرعة وقوة النبض  

 * الصداع  
 * الشعور بالدوار والغثيان  
 * قد يحدث فقدان للوعي 

االتصال على الطوارئ وطلب املساعدة الطبية فورا
وضع املصاب في مكان بارد

خلع مالبس املصاب قدر اإلمكان 
عمل كمادات باملاء البارد

لف املصاب بفوط مبللة باملاء البارد، أو رشه باستمرار باملاء البارد، وميكن 
وضع املصاب في حوض يحتوي على املاء البارد (مع جتنب استخدام 

الثلج خوفا من حدوث تقلصات في األوعية الدموية)
ميكن استخدام مروحة هوائية للمساعدة على التخلص من احلرارة
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:(  ) 

* أجلس املصاب بحيث يكون اجتاه رأسه إلى االمام
* اضغط على االنف من اخلارج باستعمال قطعة قماش 

  نظيفة
* استمر في الضغط ملدة 3 – 5 دقائق

  .
:

* اذا لم يتوقف الرعاف( النزف من االنف )
* اذا كان املصاب بالرعاف يعاني من ارتفاع في ضغط الدم 

:

* اذا كان النزف من االذن نتيجة حلادث تعرض له 
املصاب فان هذا النوع من النزف يعتبر غاية في 

اخلطورة الن النزف في هذه احلالة يكون ناجما عن 
 كسر في اجلمجمة

* ال حتاول وقف النزف من االذن 
* استدع سيارة االسعاف فورا
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 مع حتيات إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى
مدينة امللك عبد العزيز الطبية بجدة

الشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطني 
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