
دليل

صحتك في الحج





يعتمد اداء فريضة الحج بالنسبة لمريض
السرطان على مرحلة ونوع العالج! 

 كيــــــــف ؟

إذا كـــــان المـــــريـــض يتنــــاول أو يتلــــقى:

عالج هرموني: س 

فال مانع من اداء مناسك الحج للمرضى والمصابين
باألورام وذلك بعد استشارة طبيبهم المعالج

عالج كيماوي: س 
فال ننصح بأداء فريضة الحج؛ ألن المناعة خالل

هذه الفترة تكون ضعيفة وممكن يصاب بعدوى حادة 

عالج المناعي أو الموجه: س 
يحتاج المريض أن يناقش طبيبه المعالج بشكل

مفصل لتحديد مقدرته من عدمها على اداء مناسك الحج

Lorem ipsum

 واحنا بجمعية زهرة نؤكد عليك:س
 ال تؤجل خطتك العالجية بسبب رغبتك بأداء الحج  إال بعد
 موافقة الطبيب المـــــعالج والنظر في مصــــلحتك الصحية



المالبس واألحذية المريحة والمناسبة
مثل :( حذاء مريح، جوارب مانعة لإلنزالق، مالبس قطنية)

حقيبة صغيرة لمستلزماتك الشخصية
ضع فيها أهم مستلزماتك أثناء الطواف والسعي 

مثل: (أموالك، جوالك، شاحن متنقل، سجادة خاصة)

أدوات النظافة الشخصية
مثل: ( فرشاة األسنان والمعجون، مسواك، مقص/موس 

صغير لقص/حلق الشعر بعد التحّلل من اإلحرام ) 

المتعلقات المهمة
مثل :( شاحن الجوال، نظارة شمسية، مظلة صغيرة

معقم يدين، كمامات) 

األدوية
مثل :( أدويتك الخاصة، مسكن لآلالم والصداع، كريم

للتسلخات، لصق جروح، مسحات طبية )

جهز دعائك وزادك الديني والدنيوي
وال تنسى أهم احتياجاتك في الحج

*احرص على عدم مشاركة أدواتك الشخصية مع األخرين ؛ 
للوقاية من انتقال العدوى 

 وال تنسى أن تضع بطاقة تعريفية عن وضعك الصحي وبيانات التواصل
 مع شخـــــص في حالة الطوارئ ال ســـــمح هللا في حقيبـــــــــتك ومحفظتك



لو أهلك أو أصدقائك كانوا من الحجاج

ال تنــــسى !س

 لهم بقبول
ِ
 ادع

الحج والسعي
 انتبه من التقاط العدوى

 بعد عودة الحجاج

وال تستهين بأخذ التطعيمات
الموسمــيـــــــة الالزمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 بارك لهم إتمام
الحجة



من حماس العيد أحيانًا نجيب العيد
 لكن هنا نصائح عشان عيدك يكون أكثر صحة

التنسى : أقل درجة حرارة مناسبة لطبخ اللحوم النية هي:س

اللحم المقطعاللحم المفروم 7163

ال تبالغ في األكل؛ تناول مايكفيك بالمعقول

أضف السلطة والخضروات الورقية على وجباتك

اطبخ اللحوم على نار هادئة وقلل من إضافة الزيت

احرص على تقسيم وجباتك عشان تتجنب عسر الهضم

كثر من الحركة والمشي وابعد عن الخمول

ال تترك اللحوم أكثر من ساعتين خارج الثالجة

احفظ اللحوم في الفريزر بعد تغليفها بشكل جيد

ال تعيد تجميد اللحوم بعد تذويبها
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