
به حج می روند 2013) برای افرادی که در سال MERS-CoVهايی دربارۀ ويروس مرس کو وی (توصيه 

02 132ربتکارد بسياری به عربستان سعودی می روند.تمطع نفر از بريتانيا برای اجرای مناسک حج 0،000دودح
اد بسياری سالمت به آنجا رفته و باز می ديگر نيز در طول سال برای حج عمره به آنجا سفر می کنند. با اين که افر

گردند، در سفر حج احتمال ابتال به برخی بيماريها بيشتر می شود؛ برای مثال ابتال به سرفه در حج بسيار شايع است. 

همان سال منتشر می کند. امسال وزارت بهداشت عربستان سعودی همه ساله اطالعيه های پزشکی برای حج تمطع 
عربستان سعودی اطالعيۀ ديگری نيز دربارۀ ويروسی به نام مرس کو وی يا کوروناويروِس سندرم وزارت بهداشت 

که اخيرا کشف شده صادر کرده ) Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirusتنفسی خاورميانه (
که هدف اين اطالعيه کاهش ابتال به اين ويروس است. است 

مرس کو وی چيست؟ 
آن در خاورميانه به خصوص ابتال در اردن مشاهده شد. بيشترين موارد 2012مرس کو وی اولين بار در سال ويروس 

بيماری ايجاد اين بيماری بيشتر دستگاه تتنفسی را مبتال ساخته و می تواند سبب در عربستان سعودی مشاهده شده است.
برخی افراد مبتال شده باشند. نيزبه بيماری ديگریجدی و مرگ شود، خصوصا در مورد کسانی که قبل از آلوده شدن
هم بدون هيچگونه نشانه ای به ويروس مرس کو وی آلوده شده اند. 

چطور بفهمم که به ويروس مرس کو وی آلوده شده ام؟ 
–د ی دستگاه تنفسی که ممکن است در حين يا پس از حج به آنها مبتال شويد جدی نيستنهابيماربيشتر نشانه های  مانند  

سرماخوردگی يا "سرفۀ حج". 

برخی افرادی که به اين بيماری ويروس مرس کو وی سبب ايجاد بيماريهايی شبيه به آنفالنزا يا ذات الريه می شود، اما 
و بنابراين اگر تب مبتال شده اند بسيار ناخوش بوده و مبتال به تب و اسهال بوده اند، اما سرفه و تنگی نفس نداشته اند. 

نشانه های بيماری دستگاه تنفسی داريد (برای مثال سرفه، تنگی نفس، درد قفسۀ سينه) يا هر گونه نشانۀ ديگر، چه در 
طی حج چه پس از بازگشت از حج، لطفا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنيد. 

آماده شدن برای حج تمطع: 
رتر باشند، يا شدت اين بيماری در آنها بيشتر باشند. اين برخی افراد ممکن است نسبت به بيماريهای تنفسی آسيب پذي

خود را به تاخير بيندازند. امسال افراد بايد به طور جدی به اين موضوع بينديشند که حج 

را به تاخير 2013وزارت بهداشت عربستان سعودی قوياً توصيه می کند که اين قبيل افراد حج و عمرۀ خود در سال 
بيندازند: 

سال) 65افراد مسن (باالی •
افراد مبتال به بيماريهای مزمن (برای مثال بيماريهای قلبی عروقی، بيماريهای کليوی، بيماريهای دستگاه •

تنفسی، ديابت). 
نقص سيستم ايمنی بدن (ارثی يا غيرارثی) •
دارا بودن غدد بدخيم •
بيماريهای عالج ناپذير •
زنان باردار •
سال) 12کودکان (زير •

خود کاگر امسال قصد رفتن به سفر حج را داريد، و همچنين مشکالت پزشکی داريد، پيش از رفتن به حج با پزش
از او بپرسيد که چگونه در طول سفر بايد گفتگو کنيد و اطمينان حاصل کنيد که واکسنهای الزم را زده ايد، و 

مشکالت سالمتی خود را کنترل کنيد. 

دستشويی و ماسک صورت همراه خود داشته باشيد. دستمال کاغذی جيبی، ژل 
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در هنگام حج 
وزارت بهداشت عربستان سعودی برای کاهش شيوع بيماريهای تنفسی توصيه هايی به زائران دارد که در ادامه ذکر 

: شده اند
. پس از سرفه يا عطسه کردن دستهای خود را با آب و صابون يا با مايعات ضدعفونی کننده بشوييد•

. در سطل زباله بيندازيدهنگام سرفه يا عطسه کردن از دستمال کاغذی يکبار مصرف استفاده کنيد و آنها را •

از زدن دستها به چشم، دهان و بينی خود بپرهيزيد. •

که نشانه های بيماريهای تنفسی يا ساير عفونتها را دارند بپرهيزيد. از تماس مستقيم با کسانی •

ده کنيد، خصوصا در مکانهای شلوغ. طبق دستور توليد کننده، ماسک را تعويض از ماسک صورت استفا•
کنيد. 

بهداشت شخصی را رعايت کنيد. •

اگر هنگام حج مريض شديد، خيلی زود به پزشک مراجعه کنيد. 

هنگام بازگشت 
يد، بايد در اولين اگر هنگام بازگشت از حج ناخوش هستيد، به خصوص اگر تب و نشانه های بيماريهای تنفسی دار

مرس کو وی بيماری کميابی است و ممکن است نشانه های بيماری شما در اثر فرصت با پزشک خود تماس بگيريد. 
و برای محافظت از بيماری جدی کاهش يابدابتال به باکتری يا ويروس ديگری به وجود آمده باشد، اما برای اينکه خطر 

، ت کنيد. بايد با پزشک خود مشوردوخۀداوناخ

در وب گاههای زير می توانيد راجع به مسائل پزشکی و سفر حج اطالعات بيشتری به دست آوريد: 
وزارت بهداشت عربستان سعودی: 

شورای حاجيان بريتانيا: 
: FitforTravelوب گاه 

http://www.cbhuk.org
http://www.moh.gov.sa

http://www.fitfortravel.nhs.uk
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