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 شدن حجلزوم استطاعت برای واجب

طووتر    ۹۷این فتتا مسووت   به هیه  .شووتد  ه اطووت ااش داشووته باشوو می واجبفقیهان حج در صووترتی با ااسووان  اجماعبه

«  بِیلااإِلَیهِ طَ وَلِلّهِ اَلَی ال َّاسِ حِج ّ الْبَیشِ مَنِ اطْتَ َاعَ  »اطش  ه در هن وجتب حج به اطت ااش مشاوط ش   اطش:        اِماانهل

 .را دارا  طووتخ هن)و با مادم واجب اطووش  ه بااخ ا ا د وو  تیارن اااه     ب البته بااخ  سووااو  ه تتااایو رفتن به 

طالمش جسمی و       در روایان متع دی ات مع تمین الیهم : حدیث ابرار شایفة فتق، بااترداری ات  سالم پیاامتن هیة  ال

 مالی شاط وجتب حج معافی گادی   اطش.   رواای در   ار اطت ااش -یا جسمی

 :مقـــــــدمه

در طال  شتا .  مكامه جمع میمیلیتن مسلمان ات تمامی جهان در مكه   حج روی ادی اطش  ه در هن طاالاه ازدیك به طه   

 باش .افا ات  ل تائاین همار مذ تر، طهم تائاین ایااای می هزاریکصد ازدیك به جاری 

طفا مع تی  ه ات یك      طال ها در  ااجام  در مكاای مح ود ااجام میتا دو ما  ب تل می این  پذیاد، و تائاین  ه ام تاا 

ی روتما  هایای ات اظا روش تا گی و فعالیش ااتظار باگزاری این فایضوووه بتد  اا  در این طوووفا ت ییاان دابل مالحظه      

المتی  تتاا  مشووكالن به اشووتی و طووهای مختلف پی ا می مای   و این اامل میتا گی و ت ییا محیط و ب ابال هن اطووتاطوو

 بسیاری را باای ایشان و حتی هم  ارواای های ایشان ردم تا . 

كار ما ز پزشوووكی       كان هم های تیا باای پزشووو یش هالل احما   طوووتال  كان                                  حج جمع بارتی پزشووو به ا یا 

  اروان های حج بای  دارای اهمیش باش  : _مجمتاه 

 حج چیسش؟ رطالش ما ز پزشكی 

 رطالش پزشك همكار ما ز پزشكی حج چیسش؟ 

 مشكالن طالمش در حج چیسش؟ 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کلی تعریف می شود : نقش پزشک  حج در دو بخش

 

 معاینات و بررسی های  قبل از سفر حج برای ارزیابی استطاعت و غربالگری زائرین متقاضی حج  -1

این دسمش دارای حساطیش های بسیاری اطش طالیااه ا   ای ات تائاین  ه فاد  اطت ااش جسمی و روحی رواای التم            

طتترالعمل مجات به              طان یا ا م تتجه و ا م م العه د سا شارها یا اح ست  ، تحش تأثیا ف طك حج ه شا ش در م ا باای 

همااهان هم  ارواای ها و طووواتمان حج و ما ز شوووا ش در املیان حج می شوووتا   ه در طووواتمین وحی باای اتد، 

شگیای               شك حج می تتاا  پی طط پز صافاا تت طیش در این بخش  سا شكالن ا ی   ای را می هفای   . ح شكی حج م پز

      ات اابسووواماای های بسووویار و به ا ا ایفتادن جان تائاین و تسوووهیل در اجاای اما حج گادی   ات باوت بحاان های               

  . م العه و اجاای ددیق  دطووتترالعمل معای ان نوومن طووااش در ااجام معای ان می تتاا  راهگشووا   مختلف جلتگیای  

 باش .

شرایط در طول عملیات در مقاطع        خدمات ارائه -2 سب مرتبط  به  شتی منا شی و بهدا درمانی و آموز

 مختلف زمانی

ان و درمااگا  های پیش بی ی ش   در ارائه ا مان در مجمتاه ها، درمااگا  های مكه وم ی ه، در تیا چادرهای ااف

اافان، در   ار تائاین مجمتاه ها و  اروان های مستقا در مشعا الحاام، در طتل مسیا حا ش به م ی حسب ایات،                 

 ادر چادرهای م ی و درمااگا  های پیش بی ی ش   در م ی و در طتل مسیا رمی جماان، در ایام اطتقاار درم ی و در مسی

باتگشش ات م ی به مكه مكامه و اطتقاار مج د در مجمتاه هتل های مكه و ااجام م اطك و همچ ین در مسیا باتگشش به 

 میهن اطالمی تا پایان املیان حج .

پیگیای و مااجعه به تائاین ایاتم   ماادبش، همتتش تائاین در ایاان و طاتمین وحی و اظارن با ونعیش به اشش محل 

 غذا اتری ها ی تائاین ات اهم وظایف پزشكان حج اطش.  های ادامش و

ه                       را به ا تان یكی ات ارتشم   تاین ا مان بپزشکانی که بار این مسئولیت ب ابااین چ ین به اظا می رط  

اشته را د مکان عملیاتو  هر زمانباای ارائه ا مش در  آمادگی شبانه روزینیتف الاحمن بااه   می گیاا  

به توار بیش ا... الحاام را امی بی   فاصش  خدمت جهادیباش   و اگا  سی در میان پزشكان در روحیان و تتان اتد، 

 را به ازیز تتاام   دیگای واگذار امای .
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 شوند:مشکالت سالمت در طی دوران حج به دو گروه عمده تقسیم می

های افتای، تاوما، گاماتدگی، مشووكالن گتارشووی و شووامل مشووكالن طووالمتی ا تسووابی، ماا  : بیماری  گروه اول 

 گادا  .ت فسی اطش  ه تائاین به دلیل شاایط ااص متطم حج به هن دچار می

ش ن بیماری شامل وایم  گروه دوم  طن و   ای ماا   بیماریهای تمی هتا  سی،  هتلش  ا ی های دلبی، ااودی، رواای، ت ف

شاایط تا گی     طبك و  سمی و یا رواای التم    اتد بیماری و ...  ه به دلیل ت ییا  طت ااش ج ال جهش بجا هوردن اامرا ا

باش  ، و باای ات بیماران دبل ات متطم حج و یا اختاه   داشش و ایاتم   درمان تخ  ی و طتالای م ن می ط گین حج  

ش به ویژ  دبل ات ااجام م اطوووك حجب اتارس بسووویاری را به تائاین و شوووتا  و این باتگشوووپس ات هن به ایاان اازام می

امای    ه در صووترن اجاای ددیق معای ان در های ارائه ده    ا مان حج، وارد میاااتاد  ایشووان و همچ ین طوواتمان 

 ی .اه   رطایاان و راایش دطتترالعمل معای ان و اطتفاد  ات تجارب پزشكان با تجابه حج این گاو  به ح ادل ات

  تال بیماران مزمن و بارطووی شوواایط و همادگی جسووماای هاها باای ااجام اامال طوو گین    : (Screening)بیماریابی

و  الیتیمورتدار های اایا مؤی   اهش مع یفیزیكی بخ ووتص در ایام تشووایقب بسوویار حائز اهمیش اطووش و تجابه طووال

 باش .ها میای ان و اطتفاد  ات پزشكان مجاب در  اروانتائاین در اتیجة افزایش ط ح  یفی مع موربیدیتی

 تعریف استطاعت جسمی برای زائرین حج

طالمتی جسماای و رواای در ح ی  ه فاد بتتاا  اامال و م اطك فایضه            طت ااش جسمی ابارتسش ات بااترداری ات  ا

 ده . الهی حج را با هگاهی و در شاایط ویژ  تماای و مكاای هن  ب تر  امل ااجام

 جایگاه استطاعت جسمی در فریضه حج

اطت ااش جسمی یكی ات شاوط اطاطی شا ش در مااطم مع تی حج اطش و در صترن ا م وجتد اطت ااش  جسمی           

 فایضه حج ات متقانی طادط اطش .

 مرجع احراز استطاعت

شاایط           طش  ه در  شكی حج ا شك م تخب ما زپز طت ااش باای اازام به حج پز شترتی ماجع احاات ا   ااص ات اظا م

 اتد شخ ا ت میم گیای اتاه  امتد. اطتفاد  امتد  و اهایتا   متخ  ین معتم  و  میسیتن مشترتی

 دیدگاه فقهای مختلف در خصوص استطاعت

دادن اامال حج اطش. مااد ات تتااایی، تتاااییِ   و ااجام مكهمع ای تتااایی ااسان باای رفتن به  به حجاطت ااش درا تص   

سشب یع ی این  ش ب        اقلی ای شته با طت ااش دا شقش به حج باود، ا سش  ه حتی اگا  سی بتتاا  با م لكه م ظتر ات ب گتاه ای

شاای ی  ه در      طشب یع ی بااترداری ات  شاای ا طت ااش      شتد باای وجتب حج بیان می فقههن، تتاااییِ  به  سی  ه ا

 .گتی  داشته باش ، م ستَ یع می

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
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فقیهان، اطت ااش در چهار تمی ه مالی، ام یش، طالمش ب ای و تمان م اح اطش و شاایط هن به شاح تیا        فتتاهایبا پایه 

  :اطش

  اش و گادد مخارج اااتاد ا داشوووته باشووو  و بتتاا  تا تماای  ه ات حج بامیر حجفاد، تتان مالی تأمین هزی ه طوووفا

شش ات  اش را پس ات باتگشان با اه   او اطش، فااهم    . همچ ین تتااایی ادار  تا گی ساای  ه تأمین هزی ه تا گی

  .حج داشته باش 

 ته ی  اك  او را  رفتن به مكه باای او ممكن باش  و ا ای جاای، مالی یا هباویی. 

 هوردن م اطك حج بااتردار باش جایفاد ات طالمش ب ای التم باای طفا به مكه و به. 

  وجتد داشته باش  م اطك حجتمان  افی باای رفتن به مكه و ااجام.  

 استفتاء از مقام معظم رهبری 

پذیاد و  سووواای  ه تتااایی جسووومی ا ارا  در تتجه به ای كه متدع اازام تائاان به حج معای ان پزشوووكی صوووترن می با

شكی  ه تا  تن هم را  باای    معای ان پذیافته امی شاا   شتا ، هیا مادودین معای ان پز طت ااش  ی ه تت  هاان بات ابتد ، ا

 یاب ؟دارا ؟ یا هاكه با پذیافته اش ن اطت ااش هم تحقق امی

 .در فرض مرقوم استطاعت ندارند:   پاسخ رهبر فرزانه

 

 چگونگی ارزیابی و احراز استطاعت جسمی

شك   شاایط ویژ  مجمتاه  - اروان پز طك     حج  ه با  طش و  لیه مااحل و م ا ش   ا ای هحج را با ویژگی ای ااتخاب 

ها، با اطاس دطتتر العمل معای ان شخ اا اسبش        ش اط ، در ب و ثبش اام متفانیان ازیز در  اروان   تمان و مكاای هن می

تك هاان با ددش تمام اد ام و در صووترن لزوم ات به دراتاطووش هتمایشووان و طوواس ااجام معای ان التم در مترد تك  

شاور   شان ت     م سیتن های تخ  ی، هتمای طتفاد  می   كمیلی و اظا  می شكی ا فتن  امای  و در اهایش با در اظا گاهای پز

طت ااش           -شاایط جسمی     طتی دیگا در مترد وجتد یا ا م وجتد ا ضه حج  ات  شاایط فای طت و  رواای تائاین ات یك 

 امای .جسمی هاان اظهار اظا می

 کلیــــــات:

 : آغاز معایناتتذکرات قبل از

  در اظا گافته ش   اطش .مسئتلیش اصلی تأیی  یا رد      پس ات ص ور و ابالغ حكم پزشك  ی ان بالفاصله  تمان شاوع معا  .1

اطت ااش جسمی تائاین و پاطخگتئی به تبعان ااشی ات این اما چه در ایاان و چه در اابستان به اه ۀ پزشكان معای ه              

 باش  .می ۹۹حج تمتع 

طا           .2 ش ا سئتل ددش در  شخ اا م شكان حج  شمارۀ     تطبیق هویتیی و پز ش   در فام  در ه گام معای ه و  1تائا معافی 

 باش  . لیه مااحل بع ی می

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9_%D8%AD%D8%AC&action=edit&redlink=1
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شكان حج  ااجام می    .3 طط پز شتد  الا رایگان بتد  و وجهی ات این بابش ات   ویزیش و ااجام معای ان دبل ات اازام  ه تت

 تائاین دریافش اش   و به پزشك ایز پادااش اختاه گادی . 

بایسش ات اظاان متخ  ین دارای طابقة تشاف به حج تمتع اطتفاد         ایات به ااجام مشاور ، پزشكان حج می   درصترن  .4

 امای  .

ست ورزش، اکوکاردیوگرافی و       .5 شگاه، رادیولوژی، ت صی زائرین )آزمای شخی ( ترجیحاً  …اقدامات ت

 باید در مراکز دانشگاهی و دولتی دارای کیفیت مطلوب انجام پذیرد.

م باشوو   و اهایتاا مها امتدن و تحتیل فامتظف به بارطووی ونووعیش وا سووی اطوویتن م  ژیش تائاین می  پزشووكان حج .6

طیتن م  ژیش ) ه تا تمان اازام ح ا ثا    ( به تائاین م تط به رویش  ارن بین1شمار )  طال ات    2المللی مخ تص وا سی ا

 تاریخ تلقیح اگذشته باش ( اتاه  بتد.

  های تمی ه ای و مزمن و یا ایاتم   ماادبش و پیگیای  ه در ا ا       ائاین مبتال به بیماری  پزشوووكان حج بای  باای  لیه ت     .7

روت دبل ات    15حتماا بااامه ویزیش مج د ازدیك به اازام)تاجیحاا           (High-Risk)باالتای اسوووبش به دیگاان داار دارا       

 اان را باگزار امای  .های ویژ  هاازام( را با هماه گی م یا اروان مابتطه ااجام ده   و همتتش

ش   ولی در           .8 طت ااش جسمی می با ست    ه ات اظا پزشك مابتطه واج  ا بیماران ایاتم   ماادبش و پیگیای  ساای ه

طتل طوووفا ایات به ماادبش و   تال بیماری هن ها در بخش های مختلف املیان وجتد دارد. این افااد ات اظا پزشوووكی در  

 طایا تائاین داار می گیاا  ه در تیا مف ل تا به هاها پادااته می شتد. گاو  بیماران با ا ا باالتا ات

ادامة فاهی   ثبش اام و اازام متقانی م تط به  تأیی  اطت ااش جسمی و ااالم بالمااع  ه،ات هاجا  ه پس ات ثبش اام اولی .9

ان التم در اولین تمان ممكن  بتدن اازام وی تتطط پزشك حج  می باش ب التم اطش معای ان، هتمایشان و دیگا اد ام      

شوواوع و حتی االمكان اتیجة هن در اطوواع ودش طبق تمااب  ی فاهی   مذ تر در صووفحه دبل در اام افزار ای تااتی ثبش و 

 به اطالع م یا  اروان رطاا   شتد.  1فرم شماره  صفحه سومایز طی تكمیل 

ها ات دبیل رادیتگاافی، هتمایشوووان،  طوووایا هزی ههای غابالگای تتطوووط پزشوووك حج رایگان ولی ویزیش و معای ه .10

اذ های دااتای ات تائا ااتاردلب، تسووش ورتش، ویزیش پزشووكان مشوواور و  میسوویتن مشووترتی اطووتان م ابق با تعافه     

 گادد.می

   یهماا تر  ه ات احت  طیا معای ان ایز اطت باط اتاهی  امتد، ت ها در تماای  ه اطت ااش جسمی تائا ب تر  امل تائ .11

گادد. التم اطش ات مها  ادن و یا تحتیل  ( به تائا تحتیل می1ش  گزی ه تأیی  اطت ااش در اام افزار ثبش و فام شمار  )

شتد.اگاچه م یاان  اروان      دادن فام ش   ج داا اتدداری  طت ااش جسمی تائا امالا محات ا سبش به هایی  ه ا  ها فقط ا

شمار     اازام تائای ی اد ام اتاه   امتد  ه در  ش   و فام  ضاء    1اام افزار معای ان تأیی   ش   به مها و ام پزشك   ممهتر 

 حج را دارا هست  .

های التم و م الب همتتشوووی و تتجیهی ایز متعادباا  ات طایق پایگا  ای تااتی ما ز پزشوووكی در          لیة دطوووتترالعمل   .12

 دطتاس شما داار اتاه  گافش.
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ابل  های پزشکان حج تمتع و غیر ق ازمهمترین مسئولیت  کاروانعوامل و  زائرینمعای ان دبل ات اازام،  .13

ست  ، لذا نوواوری اطووش  ه دطووتترالعمل احت  ااجام معای ان به  اان م العه شوو   و درصووترن وجتد   واگذاری ا

  نها و یا دفتا ما ز در تهاان ات طایق پسووش الكتاوایك ایپزشووكی دراطووتانهاگتاه طووئتال یا ابهامی با امای  گان ما ز 

 .  م اح امتد  پاطخ اتد را دریافش امای     haj@hmc.irما ز به اشاای

ــک معالجهای مزمن ایز بهتا اطوووش در ا وووتص تائاین مبتال به بیماری .14 جام در ا وووتص تتااائی اا نظریه پزش

امه باا دفتاچه معای ان و    ااذ و االو  با نووومیمه پاوا   پزشوووكی در     رژیم داروئی  های پزشوووكی و اامال، تتصووویه  

ایز ثبش گادد.همچ ین مشوواور  های دراتاطووتی پزشووك ات   کامل، روشــن و مفهومب ووترن  online افزاری اام

طی ه تائا             شاور  ها وگاافی دفسه  شان،م طكن اتایج هتمای پزشكان هش ا به امتر حج  واص الحا با تجابه ااجام گیاد  و ا

 در طامااه بارگذاری شتد.

ابارن )بشوواط داشووتن هماا ( تأیی  اطووت ااش گادد تیاا این اما هیی مع ای وادعی    جاری ابای  هیچكس بادرطووال .15

 شتد.  ا ارد و  سی بتاط ه داشتن هماا  مست یع امی

پزشك حج به ا تان مسئتل طالمش تائاان متظف اطش با ونعیش طالمتی و مشكالن جسماای تائاین هش ا بتد              .16

بل ، حین   ق  ایئه خدمات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی  و تغذیهریزی الزم برای ارابرنامهو به این م ظتر 

  تا انتهای سفر را انجام دهد.

ــک معاینه کننده     .17 ــک دیگری تخلف و منجر به حذد دائمی پزش واگذاری انجام معاینات به پزش

  خواهد شد.

شکان محترم حج تمتع  » .18 صمیم  99پز ستطاعت متق تنها مرجع ت ضیان   اگیری در مورد تأیید یا رد ا

 « .باشندحج کاروان خود می

 تذکرات در زمان ورود پزشک به کشور عربستان 

طوووااش پس ات ورود به م ی ه م تر  یا مكه مكامه حضوووتر اتد را به امای    ما ز  6 لیه پزشوووكان متظف   ظاف  -1

 پزشكی در م ی ه ویا دفتا طالمش  اروان در مكه ااالم امای  .

مكامه اام ات باتجابه یا طال اولی متظف   در  الس های تتجیهی  ه در دفتا طالمش     لیه پزشكان ورودی به مكه   -2

  امای  . شا ش می گادد باگزار هاروت 16 طااش س اروان رأ

 لیه پزشووكان متظف   لیسووش تائاین ایاتم   ماادبش  اروان اتد را با هدرس هتل ادامش و شوومار  اتاق تائا به دفتا  -3

 ی  .طالمش  اروان تحتیل اما

طووااش  ار متظف در  8مجمتاه متظف اطووش با هماه گی با پزشووك طوواگاو  مسووتقا در هتل _پزشووك  اروان  -4

شیفش و هشش طااش  ار اارج ات شیفش باای بااامه پیگیای بیماران ایاتم   ماادبش ،همتتش  اروااهای مستقا،اظارن  

 ه باای اتد تعایف امای .با اما تتتیع غذا و مسائل به اشتی مجمتاه وحضتر هاكال در مجمتا
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 معاینات قبل از اعزام زائر: 

 هاهدد از انجام معاینات پزشکی پس از ثبت نام اولیه متقاضیان حج در کاروان

 

گیاد:معای ان و هتمایشان پزشكی ب و ثبش اام به طه م ظتر اصلی ااجام می  

 روانی متقاضیان حج -احراز استطاعت جسمی  .1

 بیماری زمینه ایشناسایی زائرین  دارای  .2

ش اطایی تائاین دارای بیماری تمی ه ای  ه احتمال باوتبیماری ج ی  یا تش ی  ونعیش بیماری متجتد درطاتمین حج 

واج ا ا ش اطایی میشتا  اما دارای اطت ااش جسمی التم هست   و                   را ، باایشان افزایش می ه  و ات اظا پزشكی 

ظ اطت ااش هاان تا پایان طفا مثل بیماران دیابتی، بیماران فشاراتن، بیماران دلبی با ثبان و..ناورن ریزی باای حفبااامه

 دارد.این تائاین امكان دارد به تائاین پاا ا ت ییا ونعیش ده  .

 شناسایی زائرین نیازمند مراقبت وپیگیری خاص درایران و عربستان  .3

ائاین دارای بیماری تمی ه ای و تالش باای حفظ اطت ااش اامبادگان تا تمان ش اطایی تائاین ایاتم   ماادبش  ات بین ت

اازام به حج و در طتل املیان حج.این تائاین امال جزء تائاین پاا ا ات اظا ما ز پزشكی حج تلقی میشتا .پزشك 

هاان در اابستان  مجمتاه متظف اطش  ه بخشی ات هشش طااش دوم فعالیش  روتااه اتد را باای مااجعه به - اروان

طعتدی تقسیم ب  ی امای  و گزارش اد امان مابتط به هابیماررا در فام مابتطه ثبش امای .این بیماران درمقاطع ااص 

املیان مثل تمان ورود به مكه، دبل ات ااجام اما  تمتع و پس ات باتگشش ات مسج  الحاام ،دبل ات ایام تشایق و..  ه 

 ا ش   اطش بای  مترد معای ه و بارطی داارگیاا .جزئیان بیشتا هن درباال ذ 

 تعریف زائرین نیازمند مراقبت و پیگیری خاص

تائاین ایاتم   ماادبش ویژ  به تائای ی اطالق میشتد  ه ام تا ات اظا اطت ااش ماتی بتد  یا دارای چ   اامل تمی ه ای  

بیشتای   مجمتاه  ایاتم   تتجه و ماادبش –پزشك  اروان  یا ااتتاای جسمی بتد  اا  یا در اثا شاایط طفا ب ا به تشخیص

غلب به ا بیماران با طن باالتا و بیماران تمی ه ای مزمنتتطط پزشك هست  . ه میتتاا  ب الیل متدش یا دائم بتد  باش . 

دالیل شاایط جسمی به م ب پزشك مااجعه امی      پس وظیفه پزشك در پیگیای طالمش ایشان و مااجعه به هاان 

 درمحل ادامش هاان اطش....
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 تهیه لیست زائرین  نیازمند مراقبت و پیگیری خاص . 

شاایط می شتا  یا احتمال دارد در پزشك متظف اطش در تمان معای ان دبل ات طفا، لیسش  تائای ی  ه مشمتل این 

طاتمین حج دچار مشكالتی  ات اظا طالمش جسمی یا روحی بشتا  را در چهار اسخه ت ظیم امتد  و یك اسخه را به 

پزشك طاگاو  مجمتاه ای  ه  اروان معای ه ش   تتطط پزشك در هن حضتر دارد، یك اسخه ازد اتدش و یك 

ر مكه مكامه و یك اسخه را به م یا  اروان تحتیل امای . پزشك میتتاا  درتهیه این اسخه را به دفتا  طالمش  اروان  د

 لیسش ات م یا  اروان ایز در صترن لزوم  مك بگیاد.

ها هتل متظف اطش  ه لیسش تائاین ایاتم   ماادبش تتطط پزشك  اروان را به محض ورود  اروان  سرگروه پزشکان

افش امتد  درصترتیكه پزشك معاین هن  اروان در هتل اطتقاار ا اشته باش ، ات م یا اروان یا پزشك  اروان دری

هماه گی های التم باای   تال طالمش تائاین پاا ا را تتطط پزشكان  همان مجمتاه بعمل هورد همچ ین بااجاای هن 

 اظارن     .

معای ه  اد  اا  به طفا اازام و در همان تالش با این اطش  ه پزشكان  الادل هماا  یكی ات اروااهایی  ه اتد درایاان  

هتل و مجمتاه محل ادامش  اروان مستقا شتا  اما ب لیل تمان پاواتها و مشكالن متع د هماه گی در درص ی ات متارد 

این اتفاق اختاه  افتاد ات این جهش تحتیل لیسش تائاین ایاتم   ماادبش به طاگاو  محل اطتقاار  اروان تتطط پزشك 

 و م یا همان  اروان، ات اهمیش بااتردار اطش.معاین 

 فرآیند انجام  معاینات قبل از سفر زائرین :

 ارجاع زائرو عوامل توسط مدیرکاروان در فرم شماره یک با مهر و امضاء وتطبیق هویت زائر -الف 

   اد ام شبا فام معافی کنترل وتطبیق کارت ملی وهویت زائر در این ماحله پزشك متظف اطش اسبش به 

امای .در طالهای گذشته متاطفااه متاردی دی   ش   اطش  ه فاد دیگای بجای تائا اصلی  ه حتی مبتال به بیماری 

صعب العالج یا متارد م ع م لق اازام) مثل طاطان یا حاملگی (به طفا حج بتد  اطش باای معای ه به پزشك معافی ش   

 ع  شف گادی   اطش.اطش و با وایم ش ن حال تائا در طفا متنت

 دراتاطش می گادد: و بسته به تشخیص پزشک  1-1آزمایشات روتین براسا س جدول شماره  -ب

در طال جاری با تتجه به شیتع افتاش ت فسی  اواا ویاوس و احتمال تاایادر ااجام معای ان پزشكان میتتاا   لیسش 

وتتطط م یا به تائاین تحتیل ده   تا حتی المق ور در هتمایشان اولیه ها گاو  ط ی را درلیسش ج اگااه ای هماد  

یك هتمایشگا  معتبا ااجام و در تمان م اطب پیش بی ی ش   جتاب هتمایشان تتطط پزشك   تال و معای ان تكمیلی 

 صترن پذیاد و درصترن ناورن هتمایشان تكمیلی ایز ااجام شتد.
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 راهنمای تکمیل فرم شماره یک

و ا مه حج و تائاین محتام تتطط م یا محتام  اروان با فام شمار  یك به پزشك معافی  لیه اتامل  ۹۹در حج  -1

 می گادا . )دسمش باالی فام تتطط م یا تكمیل و اكس و امضا ممهتر می گادد(.

 امای .امضاء فام شمار  یك  را تكمیل و  بخش خود اظهاریتائا بای   -2

العمل، اطالاان دراتاطتی در صفحه دوم را تكمیل امتد  و با پزشك معاین پس ات ااجام معای ان با اطاس دطتتر -3

اطاس هن اطالاان  تكمیلی و اكس و اتار و اتایج مشاور  ها و مست  ان را اطكن  امتد  و اهایتادر طایش بارگذاری 

به ما ز  شمی مای  این اطالاان به ا تان ط   معای ان ددیق پزشك ازد ایشان اگه اری ودر صترن ایاتب ا به دراتاط

پزشكی ارطال اتاه  ش . اتیجه معای ان تائا یا ا مه در صفحه طتم  ه دابل ج ا ش ن اطش درج و به م یا  اروان و 

 تائا با مها و امضاءپزشك معاین گزارش میگادد .

 به  میسیتن پزشكی ارجاع می گادد. 2درصترن ایات پزشك معاین، تائا با فام شمار   -4
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 1399متقاضیان حج تمتع کلی معاینات د ینآفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 در  اروان متقانی ثبش اام

و خود  معرفیفرم مااجعه به پزشك با 

 مدیرکاروان اظهاری پیوست با مهر

 اطمی ان ات هتیش تائا ظاف تمان مقار

 ااجام معای ان و هتمایشان اولیه تتطط پزشك در

 مراجعه و ثبت در حال بررسی اولین

منع تارد م تایید عدم وجودپس ات  اظا پزشك در اام افزار ای تااتیثبش 

ارجاع به  و عدم تأیید، تأیید در یكی ات طه گزی ه: اازام مطلق

 ات مااجعه تائا روت بع  14تا  کمیسیون

 

یسیتن بع  ات ااجام  مدر اام افزار  عدم تأییدیا  تأییدثبش گزی ه 

 از کمیسیون بعدروز  14این افااد ح ا ثا تا  باای

 

 عدم تأیید استطاعت
 

تأیید استطاعت 
جسمی 

ججججججچچج
ججججججججج 

 ج
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پس ات ااجام معای ان و هتمایشووان م  رج در این دطووتترالعمل و درصووترن لزوم ااجام   ۹۹پزشووكان حج تمتع 

طت ااش تائا            مشاور   سبش به تأیی  یا رد ا طابقة تشاف به حج تمتع ا های تخ  ی با پزشكان متخ ص دارای 

ن  اروان های وجتد پزشك معای یكی ات فلسفه اد ام اتاه   امتد. البته بای  به این اكته اطاطی تتجه داشش  ه    

 اطش . ااش هاانریزی باای حفظ اطت رطاا ن افااد به مات اطت ااش درصترن امكان و بااامه

محتام ااتخاب شوو   متظف به ارتباط مسووتما با ما ز ات طایق اپلیكیشوون دی   بان هالل، طووایش ما ز  پزشووكان

 پزشكی حج و گاو  های تعایف ش   مجاتی و پیگیای بخش امه ها و دطتترالعمل ها میباش  .

 پزشکان محترم حج در ثبت اطالعات درمانی زائرین موظف هستند :

ش   در  اروان اتد را ب ترن بااط)         اطالاان .1 سی  نیان اام اتی صلی درماای هایك اتمتقا ( و  onlineا

در اام افزار ثبش معای ان تائاین،  ،WWW.HMC.IRات طایق طووایش ما ز پزشووكی حج و تیارن به هدرس 

در فام  مزراتد بع تان  شمارة نظام پزشکی  و  شناسه  اتد بع تان  کدملیاولین تمان ممكن با وارد امتدن 

ــمییا  تأییدوارد و ونووعیش  ای ای تااتی )شووكل صووفحة بع ( یك صووفحه ــتطاعت جس هاان را در  رد اس

  ر سال جاریعدم تایید د – تایید مستقیم  تتاهتاین تمان ممكن دریكی ات طه گزی ة پایین همان صفحه)   

ــیون    و شوووامل ا م ااتیاد تائا،ا م      عدم وجود موارد منع مطلق تدن  ( پس ات تیك  ارجاع  به کمیس

طال اایا ثبش          طابقه هاگتاه جااحی دلب در یك  شیمی درماای وا م وجتد  طابقه  طاطان فعال و  طابقه  وجتد

 امای  .

صره   صالح مج د       :  1تب صترن تیك تدن  ا سیار مهم و در  طه گزی ه مذ تر امای ب ددش در ااتخاب یكی ات 

 .نخواهد بود هن در ااتیار پزشك حج  

اطالاان  امل درماای تائاین تأیی  شوو   را ب ووترن مكتتب در فام مابتط به ها تائا تكمیل و در طووامااه  .2

 جامع ثبش معای ان وارد  ی .

اطوووكن  لیه هتمایشوووان،اتایج مشووواور  ها،هتمایش م فی ااتیاد،اتاردلب،اكس                       در معای ان طوووال جاری .3

دفسه طی ه،تسش ورتش و لیه م ارک مثبته تائا تتطط پزشك معاین ثبش و دبل ات اازام در اام افزار بارگذاری      

فن هماا  را ادن تتطط گتشی تل  می گادد. اطتفاد  ات اطك ا یا ا ب بااامه  م اطكن  ه به شما امكان اطكن        

 می ه  تتصیه میشتد.

صره   نوومن تأ ی  با ثبش  امل معای ان و مفهتم بتدن هن باای  در ثبش معای ان در طووتتن تتنوویحان، : 2تب

 همكاران داروهای م افی ایز ددیقا ثبش گادد.

http://www.hmc.ir/


 14 

  

  .

  



 15 

  

 معاینات عوامل کاروان

  ،اتامل محتام  اروان و مجمتاه درها اطتان التم اطش ددیقاا تتطط پزشكان  معاین ) اروان(  معای ه و هتمایشان

 درهن اطتان ااجام گیاد و در مترد امكان یا ا م امكان تشاف هاان ااالم اظا شتد. 

 ز پزشكی حج در اطتان با اطاس معای ان م یاان  اروان، مجمتاه ها و روحاایتن محتام  اروان ها تتطط امای    ما 

 همین دطتترالعمل صترن می پذیاد.

 شود .ها گفته میو خدمه کاروان معاون، : به مدیر،  عوامل کاروان 

 دشوگفته می هاهتل زن خدمه و پذیرایی مأمور انباردار، پزشک، ،مدیر به:  مجموعه عوامل . 

 کارت سالمت 

 ها با تتجه به دطتترالعمل مابتطه تتطط  پزشك معاین  و و اتامل مجمتاهها  ارن گتاهی طالمش اتامل  اروان

همان  اروان با ددش  پس ات بارطی ددیق و ااجام هتمایشان طتار  دار ش   در فام شمار  یك و التم به تشخیص پزشك  

 تكمیل و صادر اتاه  ش .

  بایسش ای بااتردار بتد  و این افااد میویژ ها همتار  ات حساطیش ها و اتامل مجمتاهمعای ان اتامل  اروان

 . باددش ااص و در ازدیكتاین تمان ممكن به اازام، بارطی و معای ه گادا .

 ها معمتالا تتطط مسئتلین به اشتی اابستان تكاار اتاه  ها و مجمتاهاظا به ای كه هتمایشان اتامل محتام  اروان

لتی مترد های دوهای واگیادار( با اهایش ددش در مكانت اظا ابتالء به بیماریش ، لذا التم اطش  لیه هتمایشان )بتیژ  ا

 تأیی  امای    ما ز پزشكی صترن پذیاد.

 معاینات و تکمیل کارت گواهی سالمت عوامل کاروان و عوامل مجموعه

یك  تمامی اتامل با فام شمار ای  ه در معای ان اتامل متجتد اطش و دبالا ایز به هن اشار  ش   با تتجه به حساطیش ویژ 

تتطط م یا  اروان یا مجمتاه معافی و پس ات تكمیل بخش اتد اظهاری حتماا اتایج هتمایشان دراتاطتی را ددیقاا در 

 اتع بیماری دی  گادد.( ،و در صترن وجتد مشكل NLمحل مابتطه ثبش امایی .)متارد طبیعی ب ترن

 Stool Exam:  بار ااجام شتد و اتیجه ثبش گادد. 3حتماا 

 Stool culture:  ااجام ش   و اتیجه ثبش گادد. …ات اظا بارطی طالمتاال و 

 C.X.Ray   : .اتیجه گزارش گاافی طی ه در این دسمش ثبش گادد 

 Skin Fungal & Infections: بایسش ات اظا ابتالء به نایعان دارچی یا افتای پتطش بارطی  لیه ا مه می

 دی   و اتیجه هن ثبش گادد.گا



 16 

  

 Opium Test   :  ااجام تسش ااتیاد به روشTLC  و در ماا ز هتمایشگاهی ایاوی ااتظامی یا پزشكی دااتای باای

 Negativeیا  Positive باش   ه اتیجه هن در این دسمش ب ترنناوری میبه تشخیص پزشك  لیه اتامل 

 ثبش اتاه  ش .

 Skeletal  :  با تتجه به طختی  ار اتامل در این طفا و لزوم طالمش جسماای و داشتن ایاوی  افی جهش ا مش

 ای الزامی اطش.دا  های بینبه تائا ااجام معای ان ا بی اضالای به ویژ  معای ان طتتن فقاان و دیسك

 Others : گادد.ر این دسمش ثبش میاتایج طایا هتمایشان دراتاطتی با اطاس شتاه  ب طش هم   ات معای ان د 

  در صترن طبیعی بتدن  لیه هتمایشان و معای ان دسمش مابتط به تأئی  طالمشب ارن طالمش و فام معافی  تتطط

 گادد.پزشك حج و یا تتطط امای    ما ز پزشكی حج مها و امضاء گادی   و تحتیل اتامل می

 ایست از تحویل با پزشکان معاین میالزم به ذکر است که نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت ی

 .کارت به عوامل بیمار یا مبتال به موارد منع اعزام خودداری نمایند

 

 اعتیـــــــــــــاد

  اازام تائا،  ارگزار یا اتامل معتاد به متاد مخ رات اظا دتااین جمهتری اطالمی ایاان مم تع اطش. پزشكان محتام

 معاینات خود این موضوع رابررسی و افراد مشکوک را مورد آزمایشاتتمام تر در معاین با ددش هاچه 

 تكمیلی داار ده  .

  طبق دااتن حمل متاد مخ ر به  شتر اارجی  ه م جا به هتك حیثیش ایااایان شتد جام محستب ش   وات اظا

 دااتای در ایاان پیگاد دارد.

   اتباع جمهتری اطالمی ایاان با ها د  ی اد ام به اگه اری،  اصالحیه دااتن مبارت  با متاد مخ ر، چ ااچه 1۷باابا ماد

حمل یا داچاق ها مق ار متاد متنتع این دااتن به داال یا اارج ات  شتر     ، ات تمان د عی ش ن حكم به م ن پ ج 

اب ال و طال گذراامه هاان  15تا  5شتا  و در صترن تكاار، به م ن طال گذراامه هاان اب ال و مم تع الخاوج می

 .الخاوج اتاه   ش ، لذا تائاین بای  به این مهم تتجه     مم تع

  ااتیاد ات اظا دولش اابستان جام بتد  حمل هاگتاه داروی مخ ر یا متاد مخ ر تتطط تائا یا اتامل م جا به

 بااتردهای پیشبی ی اش   حتی اا ام اتاه  ش .

  دولش اابستان متادوای باای تحتیل به تائاین معتاددرما ز پزشكیبا تتجه به ا م ص ور اجات  ااتقال متادون تتطط 

 وجتد ا ارد. ۹۹در حج 

  .در درصترن حضتر تائا یا  ارگزار معتاد در طاتمین وحی مسئتلیش مستقیم هن بااه   پزشك معاین اتاه  بتد 

  کی ز پزشمنجر به حذد دائمی پزشک معاین از لیست همکاران مرک  شناسایی و حضور زائر معتاد

 می گردد.
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  هتمایشان  لیه  ارگزاران، تائاین و اتامل مشكتک به طتءم اف متاد مخ رحتماا با اطتفاد  ات تسشTLC 

 درماا ز معتبا ااجام میگادد.

  در صورت اعتراض ،آزمایشات کلیه کارگزاران، زائرین و عوامل مشکوک به سوءمصرد مواد

با ارائه گزارش آزمایشات قبل به آن مرکز یا روش مورد   .T.L.Cمخدرحتماً باید به روش مستقیم  

نیاز به تشخیص پزشک و در مراکز آزمایشگاهی معتبر )مراکز دانشگاهی یا نیروی انتظامی( و قابل وثوق 

تایید سالمت واعزام زائر یا خدمه مبتال به اعتیاد برای پزشک معاین  منجر  انجام و ضمیمه می گردد.

 .  به حذد دائمی از لیست همکاران مرکز پزشکی شد

 داکثر تا                حبای  بی ی ش  ، اتیجه معای ان ا ثایش متقانیان  ه مشكل ااصی ا ارا  میبااطاس بااامه پیش 

   و ادلیتی  ه ایاتم   بارطی بیشتا و یا ااذ اظا  میسیتن هست مشخص گردد روز پس از مراجعه به پزشک 14

تعیین تكلیف شتا . با این حال اظا به ای كه  روز 14ایز گزی ه درحال بارطی در فام ای تااتی باای هاان ثبش و ح ا ثا تا 

ح دگی باای معای ان هاان در  لیه ط تاحتمال ثبش اام متقانیان ج ی  تا هااین روتهای اازام ایز وجتد دارد، حفظ هما

 ها ناوری اطش.در اطتان الذ ا تا تمان هااین اازامفتق

 واکسیناسیون 

 ااجام هن ایز  وا سی ه شتا  و بیماری مننژیتات ااجام معای ان پزشكی، الیه بایسش پس لیه تائاین و اتامل  می

ادد. طاتی با ذ ا تاریخ به تبان ااگلیسی تأیی  گمخ تص ایمنالمللی در محل مشخص ش   در ارن با مهااطتاا ارد بین

 . های گما ی به هماا  داشته باش نم اا به تائاین تأ ی گادد  ه  ارن مذ تر را در تمان ااوج ات  شتر و در دسمش

جمتاه، پزشكان اتامل م اتامل  اروان، تائا، روحاای  اروان، ااجام وا سی اطیتن باای  لیه افااد ااتم حج اام ات

 .باش الزامی می …و

 طال گذشته باش  باای  2بایسش  متا ات المللی تلقیح وا سن م  ژیش  ه ات تمان تلقیح هن میرؤیش  ارن بین

 تكمیل معای ان  لیه تائاین و اتامل الزامی اطش.

  ۹۹ لیه متقانیان حج ( ه دارای طابقه بیماری های دلبی ،ریتی CHF، هطم وCOPD . . بیماریو ،) . های هماا  با

ا حسب تشخیص پزشك ب واکسن پنوموواکس و آنفلوانزا  اهش طیستم ایم ی )دیابش   تال ش  ( اسبش به تلقیح 

 معای ه       مابتطه اد ام امای   .

 :  حجاج حج تمتع به ا تص افاادی  ه بیشتا در به طفارش وتارن به اشش ،درمان و همتتش پزشكی  تب ا

   ح امای  .را تلقیبیماری هافلتاازا هست   حتماا دبل ات طفا االو  با وا سن م  ژیش، وا سن هافلتاازا معاس ا ا 
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 هافتالازا در بیماران ذیل می باش :اطاس دطتتر طاتمان به اشش جهاای اولتیش تزریق وا سن  با 

 طمه 

   ثل اضالای م ااتالالن محی ی، ا ب اخاای، م زی، ااتالالن شامل)  ا بی تكامل  ااتالالن ا بی و

فلج م زی، صاع )ااتالالن تش ج(، طكته م زی،  م تتاای ذه ی)اقب ماا گی ذه ی(، تاایا تكاملی متتطط تا 

 ( ه ام تا در بین تائاین حج چ ین بیمالااای وجتد ا ارد  ش ی ، دیستاوفی اضالای یا هطیب ط اب اخاای

  ات جمله بیماری( ااس ادی مزمن ریتیبیماری های مزمن ت فسی (COPD),   فیباوت یستیك)  

   )بیماری دلبی)بیماری های مادرتادی دلبی، اارطایی احتقاای دلب و بیماری های ااوق  اواا 

   )بیماری های اتای) ات جمله بیماری طلتل داطی شكل 

   )بیماری های اا و این) ات جمله دیابش ملیتتس 

   بیماری های  لیتی 

   یبیماری های  ب  

   )بیماری های متابتلیك)ات جمله ااتالالن متابتلیك ارثی و ااتالالن میتت   ری 

    نعف طیستم ایم ی ااشی ات بیماری یا م اف داروها)افااد مبتال بهHIVیا افاادی  ه به صترن مزمن  ، ای ت

 (با اطتاوئی  ها درمان می شتا 

   با هطااین هست  طال  ه تحش درمان طتالای م ن  1۹افااد جتان تا ات 

    افااد مبتال به چادی ش ی(BMI 40باالتا ات ) 

 99نحوة انجام معاینات توسط پزشک معاینه کننده حج تمتع 

 ۹8امتدار فااواای تشخیص معای ان پیش ات حج  -الف 
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 باش :احت  ااجام معای ان ط ح اول به شاح ذیل می -ب

 : ( کرونا)  فعلی خاص شرایط به توجه با

  5/18ح ادل  34 ح ا ثا ب ای تتد  اا  س -1

 ( دارو ب ون یا دارو با)   ۹0/140  ح ا ثا ش     تال  اتن فشار  -2

a. دارو طه ح ا ثا اتن فشار   تال باای دارو ات اطتفاد  صترن در 

 (  126 ات بیش ااشتا اتن د  )  دیابتیك افااد  -3

a. شتا  می ش ااته اطت ااش فاد  اتن د     تال باای ااستلین ات اطتفاد  صترن در 

b. شتا .   تال دارو دلم دو با ح ا ثا   تال باای دارو ات اطتفاد  صترن در 

c.   یاش . 180 تیا ح ا ثا ااشتا د  

d. HbA1c باش . ۷ ح ا ثا  

 شتا . می ش ااته اطت ااش فاد  ای درجه ها در  COPD  بیماران  -4

 . شتا  می ش ااته اطت ااش فاد  هن ات بیش و شتد می گافته اظا در 2  ااتی ین میزان ح ا ثا -5

 شتا . می ش ااته اطت ااش فاد  پیتا ی و دیالیزی بیماران  لیه -6

 شتا . می ش ااته اطت ااش فاد   EF<45 با  دلبی بیماران   لیه -۷

 شتا . می ش ااته اطت ااش فاد    FC >=2با دلبی بیماران  لیه -8

 شتا . می هش اات اطت ااش فاد  ایم ی طیستم       تضعیف بیماری یا دارو گتاه ها ات اطتفاد  صترن در  -۹

 بع  تدیبهب یا درمان حال در)  بیماری ونعیش و  درجه و اتع به تتجه ب ون ب ایمی طابقه دارای بیماران  لیه -10

 شتا . می ش ااته اطت ااش فاد (  درمان ات

 تا .ش می ش ااته اطت ااش فاد  م اف  ا م یا دارو م اف به تتجه ب ون هطم طابقه دارای بیماران  لیه -11

طت ااش                           -12 ش   فاد  ا ستم ایم ی می با طی ضعیف        سمی  ه در حال م اف داروهای ت بیماری های روماتی

 می باش  .
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 نحوه انجام معاینات و آزمایشات بر حسب سن و جنس( 1-1 -)جدول

 دستـــورالعمـــــــل ســـن زائـــــــــر رديف

 طال 50 لیه متقانیان  متا ات  1

 معای ان ددیق بالی ی 

 Cr, F.B.S, CBC + هتمایشان

 باای  لیه بااتان HCGبتا + 

 C.XRay , EKG+  1متارد ب    طال 50-60 لیه متقانیان  2

3 
 لیه افااد درصترن دارا بتدن دو ریسك 

 فا تتر دیابش و پافشاری اتن
 مشاور  تخ  ی دلب + 2متارد مابتط به ردیف

4 
 FBS>126دارای ب ون طابقه دیابش  ه افااد 

 FBS> 200افااد دیابتك  
 مشاور  داالی الزامیسش

 4+ مشاور  تخ  ی دلب   + در صترن لزوم ب    2متارد ب    طال 60 لیه متقانیان باالتا ات  5

 متقانیان  لیه ط ین  6

ساس              .1 طاس اح شته باا شاورۀ تخ  ی درهار شان تكمیلی وم هتمای

 ایات و صالح ی  پزشك معای ه       ) ا تصاا مشاور  روااازشكی (

 در صترن وجتد هاگتاه شك به این متنتع TLC  تسش ااتیاد   .2

 

با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران و وزارت حج 

یا  PCRبه روش   COVID-19عربستان سعودی ممکن است دو هفته قبل از سفر نیاز به انجام آزمایش 

 سرولوژی باشد که در صورت الزامی شدن در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد .
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 لیست معایناتچک 

تتاا   در ایام ااجام اامال حج باای تائا های مهمی  ه میدر این بخش نمن ارائه چك لیسش معای ان و طتابق، بیماری

شكل  طهتلش و          طات گادا  و یا بیماری م شتا  را ات باب یادهوری و جهش  ش ی   طفا ت طش در طتل  هایی  ه ممكن ا

بذ ا اطووش  ه روح  لی ااجام این معای ان در دالب بارطووی تتااایی جسوومی و طوواتیم. التم تسووایع  ار ااطااشووان می

شتار می       شاایط د ط گین حج تمتع و در هن  طك  طالمش       روحی تائا باای ااجام اامال و م ا ش ااش ددیق ات  ش  تا با  با

یم پزشوووكی                           ط تهای پاوفیال تیك تتطووو  پذیا احتمالی دبل ات طوووفا، پیشوووگیای و یا درمان       تائا و یافتن اقاط هطووویب    

شان محات و           طت ااش ب ای ای شاوران تخ  ی هاها( به تائاین ارائه گادی   و یا ا م ا )اام ات پزشكان معای ه       یا م

 ااالم شتد.

سایر بیماری   صورت وجود بیماری در  شده در جدول  زیر و یا  ها در کلیه مراحل معاینات  های ذکر 

صی با متخصصان مربوطه که دارای سابقه تشرد به حج واجب دارند انجام گرفته و   حتماً مشاوره تخص  

 .نتیجه منعکس گردد

 Skin …های پتطتی واگیادار، نایعان دارچی،  هیا مزمن، هاژیتادم ، پمفیگتس و بیماری

مزمن، طوووی تتیش های اوتیش مزمن،   هاطوووش( بیماری   )مابتط به معای ه طوووا، گادن، گتش، حلق و بی ی و چشوووم    

ها )چتن امكان ارائه ا مان      های شووو ی  و مكار، ری یش هلا،یك، ونوووعیش طوووالمش  لی دا ان         اپیسوووتا سوووی  

طاطان             طاگیجه و وتوت گتش،  ش تائی،  سش( ارتیابی  لی  سا ای ستان می شكی در ااب مابتطه،  های اتاحیدا اااز

 ایتب ااكسووواری و م اطوووب بتدن ای ك ل زهای     ارتیابی  لی ح ن بی ایی و می ان بی ائی،  اتارا ش، گلت تم،          

 …تماطی، بزرگی غ د ل فاوی گادای و تیاوئی  و

HEENT 

 ...و  T.B، همبتلی ریه ، افتاتهای ریتی ، طاطان ریه،  COPD  ،CFهطم، 

 ) شایعتاین الش ماگ و میا در ط تان گذشته بیماریهای دلبی و ریتی بتد  اطش(
Respiratory 

های مادرتادی ای یا دائم(، بیماری، ااتالالن ریتم)حملهCHF(،M.Iایسكیمك دلبی)هاژین دلبی وهای بیماری

 …ای، هایاات شن، هاتریسم و دیسكسیتن هئترن ، طابقه جااحی دلبی و ودریچه
Cardiovascular 

های دطتگا  اطانها مشخص شتد(، ط)تمی ه Gl Bleeding، اطهال و یبتطش مزمن، IBD , IBSهای پاتیك، بیماری

 …های صفااوی، نایعان دردااک مقع  و گتارش، تردی، هااتیش،  له طیستیش، ط گ
Gastrointestinal 

هیاتتیاوئی ی، هیااتیاوئی ی، ااتالالن هدراال، دیابش ملیتتس، اطتئتپترت پیشافته)بخ تص در تاان یائسه( 

 …های ش ی ، هیاالیا می و چادی
Endocrine 
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 Hematology …ها و ها ، طاطانااتالالن ااعقادی، م اف ااتی  تاگتالنهامی ش ی ، 

 ای، اطوووووتووئووتهرتوواوت) بووخ وووووتص در مووفوواصووووول تااووت و لووگوون       هووااووی دیسوووووك بوویوون مووهووا     

 (Weight Bearing     ستگی در اا ام شك طابقه تاوما و  ستمیك، پلی        (،  طی طكلاوت  طتتن فقاان، لتپتس، ا ها و 

واقاس  اذب(،  ها )اقاسها،  ایستال هرتاوپاتی روماتتئی ، اطاتا یلتهرتاوپاتی ها، هرتایش ها، واطكتلیش میتپاتی

 …ها و هماتتاطیتن

Musculoskeletal 

ااتالالن القی)دپاشن و ماایا(، ااتالالن ان اابی، ااتالالن وطتاطی، دیلیایتم، اطكیزوفاای، طابقه اتد شی، 

 …های روااازشكی و  ...و طابقه بستای در بخش PTSDداروهای روااازشكی م افی، طابقه 
Psychiatry 

 Neurology ها، متلتیال اطكلاوت و ...، ط كتپ، پار ی ستن، ااتالالن حا تی، طاطانC.V.A )تش ج، حتادث ااوق م زی 

های ادراری، های اامال یا غیااامال ) حتماا به متخ ووص تاان معافی شووتا ( افتاش ها، اتاایزیحاملگی، طوواطان

 …، دیالیز و  CRFااتیاری ادراری، پیتا   لیه، ، بیBPط گهای ادراری، 
Genitourinary 

 

 موارد  دارای حساسیت ویژه

و میر  مهمترین عامل کاهش مرگباش ، همااگتاه  ه مستحضای  و بارطی املكاد ط تان گذشته ایز مؤی  هن می

 باش ، ات هاجائیكه مسئتلیش اصلی ااجام این معای ان بامی در جریان حج، دقت در معاینات قبل از اعزام زائرین

 ر ارتیابی پزشك حج ش اطایی این متارد اطش و پزشكاایپزشكان محتام حج معای ه      ، لذا یكی ات معیارهای اصلی د

 اشتدب ات امتیات ارتشیابی باالیی بع تان مالک ه در بین تائاین تحش پتشش  اروان هاها هیی یك ات متارد ذیل مشاه   

 همكاری های هتی با ما ز پزشكی بااتردار اتاه   گشش .

 ااتیاد .1

 ای دابل تشخیص در تمان دبل ات اازام ش ماگ با بیماری تمی هماگ و میا در طتل طفا در صترن ارتباط ال .2

 حاملگی .3

 بیماری رواای مزمن   تال اش    .4

بیماری واگیادار )بتیژ  در میان اتامل  اروان  ه ات اهمیش بسیار باال چه ات جهش ا ا ااتشار بیماری و چه ات اظا حیثیتی  .5

 باای جمهتری اطالمی ایاان بااتردار اتاه  بتد(.

 بیماران  ااسای فعال تحش درمان. .6
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نمائیم که نهایت کوشش خود را در راستای اندرکاران درخواست میلذا مجدداً از کلیه همکاران و دست

 شناسایی این موارد بعنوان موارد منع مطلق که در زیر نیز به آنها اشاره شده است را بعمل آورند.

 موارد مشمول منع مطلق اعزام 

 بایست از اعزام وی اکیداً جلوگیری شود:عدم استطاعت جسمی متقاضی قطعی است و میدر موارد زیر 

 ااتتاای جسمی ش ی .)ا م تتااائی در ااجام امتر شخ ی روتااه( .1

 طابقه طاطان )  تال ش   یا اش  ( و یا تحش درمان فعال حتی در فات بهبتدی .2

 هاگتاه طابقه شیمی درماای  .3

 دبل اتاازام.ما   12باوت طكته دلبی ظاف  .4

 ما  دبل ات اازام 12هاگتاه امل جااحی دلب بات تا   .5

 یا باالتا. 2اارطایی دلبی با فااكشن  الس  .6

 ااتیاد به متاد مخ ر به هاشكل و به ها میزان . .7

 ، هااتیش و ...(TBبیماریهای افتای واگیادار   تال اش   . )مثل :  .8

 .حاملگی  .9

 بیماریهای رواای   تال اش    .10

  ماا گی ذه یاقب  .11

 ااتالالن ش ااتی مثل هلزایما و دمااس . .12

 باوت طكته م زی با وجتد اارنه ش ی )مثل فلج یك طافه و یا پا( .13

14. COPD  . و هطم 

 یا باالتا Child A طیاوت  .15

  ارگزاران و اتامل مبتال به اارطایی  لیه  ه تحش دیالیز داار می گیاا   .16

 دطتیار تن یا معی ه باردار .17

 دیالیزی  لیه بیماران .18

 بیماران با نارسایی کلیه 

 .باش  می ممنوع، م یاان ،روحاایتن و اتامل با اارطایی حاد و مزمن  لیه کارگزاراناازام  لیه 
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 کمیسیون مشورتی 

     شك سیتن باای  مك به پز شكل ات پ ج افا      جهش ت میم  حجاین  می نی در متارد ذیل مت طخ به ااتااس متقا گیای یا پا

شته های:             شگا  ات ر ضت هیئش المی داا شاف به حج و تاجیحاا ا طابقه ت شکی روانپ، داخلی، قلبپزشك متخ ص دارای  ، ز

گادد.  لیه یم باش  و با حضتر امای  ۀ ما ز پزشكی و پزشك  اروان مابتطه در اطتان تشكیل       می ارتوپدیو  و اعصاب  مغز

( به این 2بایسووش به هماا  پزشووك معای ه       اتد و با دردطووش داشووتن فام ارجاع به  میسوویتن )فام شوومار  تائاین ارجاای می

باش    گادد پزشكان  اروان ملزم به همااهی فعال تائاین  اروان اتد در جلسان  میسیتن می    میسیتن معافی گادا . تأ ی  می 

شترن ب  سبش به اتخاذ ت میم مبادرن اتاه   امتد.       و پس ات م طاا ا سیتن و ارائة دالیل اتد رأ س  ا ااضای  می یتن چ ااچه  می

سبش به ا م تأیی  وی و ثبش در اام افزار با          طش ا شك  اروان مجات ا نی ده ، پز طت ااش متقا اظا به تأیی  ا

 اطاس ت میم اهایی اتد اد ام امای .

 شوند؟ارجاع میکدام زائرین به کمیسیون استانی 

 اش . گیای اهائی در مترد هاها امی بها و مشاوران تخ  ی ااجام ش  ، دادر به ت میمتائای ی  ه پزشك حج با وجتد بارطی 

 . تائای ی  ه ا م اطت ااش جسمی هاها تتطط پزشك حج محات ش   واتدشان به اظایه مذ تر ااتااس دارا 

 به هاها اشار  ش   اطش به شاط هاگتاه تادی  در ت میم گیای ‹‹متارد ااص›› هایی  ه در دسمش بیماری 

 . ب تر  لی ها تائای را   ه پزشك حج صالح ب اا  و احساس ایات امای 

  می باشد و نظریه کمیسیون جنبه مشورتی دارد.  99در نهایت تصمیم گیرنده اصلی پزشک معاینه کننده حج 

( 2میسیتن تأئی  ش   پس ات درج اتیجه  میسیتن در دسمش مابتطه )فام شمار  فام ارجاع تائای ی  ه طالمتی ایشان تتطط   

  بایسش به مها و امضاء امای    اطتاای ما ز پزشكی رطی   و به پزشك حج اتدن داد  شتد.می

ها تا پایان تنیبم ظتر امكان پاطخگتیی طایعتا و هطااتا به متقانیان ارجاع ش   به  میسیتن، جلسان این  میس الزم بذکر است:

جلسه تشكیل اتاه  گادی ،  ه التم اطش باای اطالع ات بااامة هن با امای  ۀ  2یا  1متا  ااالم اهایی اطامی مادودین به تع اد 

 ما ز پزشكی حج و تیارن دراطتان اتد تماس حاصل فامایی .
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 بسمه تعالی

 حج 2شمار   فووام

 فام ارجاع متقانیان حج به  میسیتن مشترتی اطتان 

 مشخ ووووووووان متقانی

 تاریخ تتل  :    اام پ ر :    اام و اام اااتادگی :

 اام م یا  اروان :    شمار   اروان :

 99نظــــــــرات پزشک حج 

 ..............................................:............................................................................................................................ علت کلی ارجاع به کمیسیون

.............................................................................................................................................:...........................................................................توضیحات

...................................................................................................................     ........................................................................................................................                                         

 مها و امضای پزشك حج 

 تاریخ

 های  میسیتنبارطی

 تتنیحان اتیجه اتع معای ه یا اد ام پارا لی یك

Pos Neg 

    

    

    

    

 ااضاء  میسیتن :

 

 

 

 نام و نام خانوادگی،مهر و  امضاء

 

 

 

 نام و نام خانوادگی،مهر و  امضاء

 

 

 

 نام و نام خانوادگی،مهر و  امضاء

 

 

 

 نام و نام خانوادگی،مهر و  امضاء

 

 

 

 نام و نام خانوادگی،مهر و  امضاء

    

       

 مها و امضاء امای    ما ز پزشكی حج و تیارن   

 

 نظریه :

     الف  ب 

 محل

 الصاق

 عکس
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 موارد خاص: 

ای مع تف داشووته و پس ات ااجام مشوواورۀ تخ وو ووی یا   های ذیل تتجه ویژ پزشووكان حج می بایسووش به متاردی ات دبیل بیماری 

 اد ام امای   .  ۹۹اد امان تشخی ی اسبش به تعیین تكلیف اهایی متقانی حج 

 بیماران باطابقه اافار تتس میت ارد،  بیماری مزمن دلبی، اامال جااحی دلب وااوق، فشاراتن شایاای   تال اش    .1

 بیماران مبتال به دیابش   تال اش   . .2

ما  دبل اتاازام تحش اامال جااحی بزرگ اتدبیل جااحی دلب بات، م ز, اامال وطیع شكم ,دفسه ص ری      12افاادیكه تا  .3

 افته اا .وغیا  داارگ

 اارطایی پیشافته  ب )طیاوت(و  لیه,بیماری های ریتی ,اارطائی احتقاای دلب و هطم. .4

 بیماران مشكتک به ااتیاد به متاد مخ ر. .5

 هاگتاه ااتالل یابیماری رواای اظیا: سابقه .6

 طابقه PTSD   

   . طابقه م اف داروهای طایكتتااپی 

 . طابقه ااتالل درک وش ااش 

 كال درحافظه .طابقه ااتالل و اش 

 . طابقه ان ااب وافسادگی 

 . طابقه هذیان یا تتهم 

  وطتاس فكای واملی .طابقه 

 .  طابقه بیماری رواای ش ااته ش   دراااتاد 

 متاردی  ه به هادلیلی درحین معای ان به بیماری رواای مشكتک شتیم . .۷

 ااتالالن بی ائی .8

 صاع .۹

 باش .میمشاور  روااازشكی در مترد افااد مشكتک ناوری  .10

 سه نکتة اساسی

جلسه باای تائاان ها  اروان در ایاان ارائه  6پزشكان محتام التم اطش م الب همتتشی ارائه ش   ما ز پزشكی را ح ادل طی

 امتد  و گزارش ت تیای هن را به باترطین در مكه مكامه ارائه امای  .

ن  مك ی ت ابیا تتصیه ش   در این تمی ه به ارتقاء طالمش تائایبا تتجه به ای كه اصالح طبك تا گی ایااای اطالمی و بكار گیا .1

 اتاه  امتد بااامه های همتتشی ااصی در این ا تص تعایف میگاد تا پزشكان محتام اسبش به همتتش  تائاین اد ام امای   

 اشش.مشار ش پزشكان در بااامه های م العاتی و پژوهشی  ه ما ز ارائه می امای  امتیات ااص اتاه  د .2
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اران امور اندرکدر خاتمه مرکز پزشکی حج ضمن آرزوی قبولی طاعات و خدمات کلیة پزشکان و دیگر دست

 دهد.، توجه و رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر را مورد تأکید مجدد قرار میوزیارت حج

در طایش ما ز پزشكی بارگذاری ش   اطش ل فاا به   A4تتجه : فام شمار  یك معای ان تائاین )فام تیا( به صترن 

 صترن پشش و رو تتطط م یاچاپ و تائا تتطط هن معافی شتد .

 

 


