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عزت مآب وز�یر صحت
ں �ی ا�ت ھ �ج ب سے ک�چ ا�ن  کی حج

مقدمہ

تمام قسم کی تعریفیں دونوں جہان کے رب ہللا کے لیے ہیں اور درد و سالم ہو ہمارے سردار اور نبی محمد ملسو هيلع هللا ىلص پر۔ اس کے بعد:
ــاِس ِحــجُّ اْلَبْيــِت َمــِن اْســَتَطاَع ِإَلْيــِه َســِبيًلا(  ]اور ہللا کــے لیــے لوگــوں پــر اس  ــِه َعَلــى النَّ ہللا تعالــی کالم مجیــد میــں ارشــاد فرماتــے ہیــں  )َوِللَّ

گھــر کا حــج کرنــا ہــے جــو اس تــک چــل ســکے[ 

عظمــت والــے ہللا ســے ســچ کہــا۔ ہللا تعالــی نــے اس مبــارک شــہر کــو حرمیــن شــریفین کــی موجودگــی کا شــرف بخشــا ہــے جــو کــہ دنیــا بھــر کــے مســلمانوں 
کا قبلــہ ہــے، حــج اور عمــرہ کــے دنــوں میــں دنیــا کــو کونــے کونــے ســے ٓانــے والــے مســلمانوں کــی بھیــڑ اس روئــے زمیــن پــر انســانوں کــی ســب ســے 
بــڑی بھیــڑ ہوتــی ہــے، خــادم حرمیــن شــریفین ہللا تعالــی کــے ان مہمــان حاجیــوں کــے اســتقبال کــے لیــے اپنــی پــوری کوشــش صــرف کرتــے ہیــں اور ان 
کــے لیــے بہتریــن ســے بہتریــن انتظــام کرتــے ہیــں، وہ انھیــں ہــر طــرح کا ٓارام بہــم پہونچانــے کــی کوشــش کرتــے ہیــں تــا کــہ حجــاج کــرام تمــام شــعائر 

حــج کــو ٓاســانی کــے ســاتھ ادا کــر ســکیں۔

مملکــت ســعودی عــرب کــی وزارت صحــت بھــی ہللا کــے ان مہمانــوں کــی خدمــت میــں مصــروف رہتــی ہــے اور حجــاج کــرام کــی مملکــت میــں ٓامــد ســے 
لــے کــر اپنــے اپنــے وطــن روانــہ ہونــے تــک ان کــی صحــت کا خیــال رکھتــی ہــے؛ وزارت نــے مختلــف طبــی میدانــوں کــے 22000  ماہریــن کــو خدمــت 
پــر لــگا رکھــا ہــے، اســی طــرح ســے اس نــے مکــہ مکرمــہ، مدینــہ منــورہ اور دیگــر مقــدس مقامــات پــر طبــی ســہولیات بھــی فراہــم کــر رکھــی ہیــں، جــن 
میــں 5250 بســتروں کــے 25 اســپتال شــامل ہیــں، نیــز اس کــے عــالوہ 141 طبــی مراکــز ہمیشــہ کام کرتــے ہیــں، اســی طــرح ســے حــرم مکــی شــریف 

میــں متحــرک مراکــز بھــی قائــم ہیــں۔

پھــر ان مراکــز میــں جدیــد تریــن ســامانوں اور تکنیکــوں ســے لیــس متخصــص طبــی عملــہ تعینــات ہــے، اور ان مراکــز کــے انــدر دل میــں نلکــی ڈالنــے، 
دل کــی جراحــت، معــدہ اور آنتــوں کــے انــدر دوربیــن کــی مــدد ســے دیکھنــا اور گــردوں کــے ڈائیلیســس کا انتظــام ہــے۔

اســی طــرح ســے وزارت نــے احتیاطــی پہلــو اور حاجیــوں کــی صحــت پــر بہــت دھیــان دیــا ہــے اور اس کــی خاطــر اس نــے ماضــی میــں حــج کــے موســم 
کــے دوران احتیاطــی اور بیــداری کــے متعــدد پروگــرام منعقــد کیــے۔ وزارت نــے اس ذمــہ داری میــں توســیع کــی اور اســے حــج و عمــرہ کــے دورران 
صحــت کــے متعلــق تعلیــم دینــے اور ہللا کــے مہمانــوں کــو صحــت کــے تصــورات ســے روشــناس کرانــے کــی اہمیــت کا احســاس ہــوا ہــے جــس ســے 
حجــاج کــرام ہللا کــی مــدد ســے بیماریــوں اور وبــاؤں کــے پھوٹنــے ســے خــود کــو بچــا ســکتے ہیــں، ورنــہ بصــورت دیگــر بیماریــاں - ہللا ان ســے بچائــے 
- حجــاج کــرام کــے ذریعــہ فرائــض کــی ادائیگــی میــں رکاوٹ کھــڑی کرتــی ہیــں۔ اس رہنمــا میــں بیــت ہللا کــے زائریــن کــی صحــت کــے مختلــف زاویــوں 
پــر مفصــل روشــنی ڈالــی گئــی ہــے۔ ہمیــں امیــد ہــے کــہ ہللا کــی مــدد ســے اس رہنمــا ســے بیــت ہللا کــے حاجیــوں اور زائریــن اور مدینــۃ الرســول ملسو هيلع هللا ىلص 

کــے زائریــن کــو مناســک کــی بســہولت ادائیگــی میــں مــدد ملــے گــی۔

ہم ہللا تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ سبھی کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی مغفرت فرمائے۔
وزیر صحت 

دکتور توفیق بن فوزان الربیعۃ
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حج اور عمرہ2
میں آپ کی صحت

حاجی یا معتمر کے مقدس مقامات کی جانب روانہ ہونے سے پہلے، کچھ ہدایات کی جانب ان کی توجہ 
مبذول کرانا ضروری ہے:

ضــروری ٹیکــے لگوانــا، خــاص طــور پــر پرانــے امــراض میــں مبتــال یــا عمــر دراز افــراد کــے لیــے۔ مطلوبــہ ٹیکــوں . 1
اور مقــدس مقامــات کــی جانــب روانگــی ســے کتنــے دنــوں قبــل انھیــں لگوانــا ہــے اس کــی تفصیــل آگــے آئــے گــی۔

ــں . 2 ــے جــس می ــال ہ ــں مبت ــاری می ــر کســی ایســی بیم ــا معتم ــر حاجــی ی ــا، بالخصــوص اگ ــں لین ــں دوائی ــدار می ــی مق کاف
دوائیــں لگاتــار لینــی ہوتــی ہیــں، جیســے کــہ دل اور ســانس کــی بیماریــاں، بلنــد فشــار خــون، گــردے کــی بیماریــاں، دمــہ، 

حساســیت اور ذیابیطــس۔
حاجــی اور معتمــر الزمــی طــور پــر اپنــے پــاس کافــی تعــداد میــں کپــڑے رکھیــں؛ بہتــر ہــے کــہ کپــڑے باضابطــہ طــور . 3

پــر اکثــر و بیشــتر تبدیــل کــر کــے ہمیشــہ صــاف ســتھرا رکھیــں۔ کپــڑے اگــر ڈھیلــے ڈھالــے اور ہلکــے رنــگ کــے ہــوں 
تــو بہتــر ہــے۔

اپنــے ســاتھ  بیماریــوں، دواؤں اور خوراکــوں کــی مفصــل رپــورٹ رکھیــں، تــا کــہ ضــرورت پڑنــے پــر ان ســے مــدد . 4
مــل ســکے۔

ــے کــے . 5 ــہ، شــیو کرن ــہ تولی ــں جیســے ک ــے ضــروری ســامان رکھی ــی ســتھرائی کــے لی ــں صفائ ــگ می ــی بی ــے ذات اپن
ســامان، صابــون، دانــت صــاف کرنــے کا منجــن اور بــرش، چھتــری )ہلکــے رنــگ کــی(، ڈھیلــے ڈھالــے ســوتی کپــڑے، 

خشــکی دور کرنــے والــی کریــم یــا مرہــم۔ ان ســب اشــیاء کــو کافــی مقــدار میــں رکھیــں۔
ــی اور درد ســے راحــت . 6 ــد کرنــے کــے ســامان، درجــہ حــرارت کــم کرنــے وال طبــی ســامان کــے بیــگ میــں زخــم بن

ــں۔ ــں رکھی ــی دوائی ــے وال پہونچان
اگر حاجی یا معتمر کو ذیابیطس کا مرض ہو تو خون میں شکر ناپنے کا آلہ ساتھ میں رکھیں۔. 7
اگــر جہــاز یــا گاڑی میــں دیــر تــک بیٹھنــا ہــو تــو ہــر ایــک یــا دو گھنٹــے پــر تھــوڑی دیــر کــے لیــے چــل لیــں یــا کھــڑے . 8

ہــو جائیــں، کیونکــہ اس ســے قدمــوں کــو حرکــت مــل جائــے گــی، اور ان میــں ســوجن نہیــں آئــے گــی۔
ســفر ســے قبــل ڈاکٹــر ســے ضــرور رجــوع  کــر لیــں تــا کــہ صحتمنــد ہونــے اور حــج کــر ســکنے کــی اہلیــت معلــوم . 9

کــی جــا ســکے۔

سفر سے قبل ڈاکٹر سے ضرور رجوع  کر لیں تا کہ صحتمند 
ہونے اور حج کر سکنے کی اہلیت معلوم کی جا سکے۔

ات دا�ی حج و عمرہ کے دوران صحت �ہ

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں



3 حج اور عمرہ
میں آپ کی صحت

نیچے حج کے دوران بنیادی صحت پیغامات دیے جا رہے ہیں، جن پر حاجیوں کو الزماً 
عمل کرنا چاہئے:تا کہ وہ خود اور ان کے ارد گرد دوسرے لوگ سالمت رہیں، اور یہ ہیں:

امات �ن �ی ادی صحت �چ �ی �ن حج کے دوران �ج

حج سے کافی پہلے ٹیکے اور ویکسینز لگوانا بعض متعدی امراض سے حاجیوں کے 
بچاؤ کے لیے ضروری مانا جاتا ہے۔

زمین پر نہ تھوکیں

حاجی کے جائے قیام میں برقی ساکٹوں )فیوز( پر دباؤ ڈالنے یا ان پر زیادہ بوجھ ڈالنے سے احتراز کریں۔

اگــر حاجــی کــو کھانســی یــا دو ہفتــوں ســے زیــادہ ســے لگاتــار کھانســی آ رہــی ہــو، تــو وہ ســفر ســے پہلــے ضــروری 
تجزیــے کــرا لــے، تــا کــہ یــہ یقینــی ہــو ســکے کــہ اســے پلمونــری ٹــی بــی )تــپ دق( نہیــں ہــے۔

چھینــک یــا کھانســی کــے وقــت رومــال اســتعمال کریــں خــاص طــور پــر ہوائــی جہــاز اور بســوں جیســی ســواریوں میــں 
کیونکــہ انھیــں مقامــات ســے زیــادہ تــر متعــدی امــراض پھیلتــے ہیــں۔



حج اور عمرہ4
میں آپ کی صحت

ز �ن کس�ی صوص و�ی ا م�ن اں �ی کے کار�ی �ی �ٹ ں  حج م�ی
حــج ســے کافــی پہلــے )آگــے دیــے جــا رہــے جــدول کــے مطابــق( ٹیکــے اور ویکســینز لگوانــا بعــض متعــدی 
امــراض ســے آپ کــے بچــاؤ اور حاجیــوں کــے بچــاؤ – ہللا نــے چاہــا تــو - کــے لیــے ضــروری مانــا جاتــا 
ہــے، اور ان ٹیکــہ کاریــوں میــں کچــھ تــو الزمــی ہیــں، جبکــہ کچــھ دیگــر اختیــاری ہیــں، مگــر ٹیکــہ لگوانــے 

ســے قبــل آپ ڈاکٹــر ســے مشــورہ طلــب کــر لیــں۔

سفر حج سے پہلے  :

فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے سے کم از کم 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 3 سالوں قبل . 1
 دماغی بخار کی ویکسینز لگوانا ضروری ہے۔.

* کثیر شکری ویکسینز کے استعمال کی صورت میں کم سے کم 10 سال اور مالئی ہوئی ویکسینز 
 کے استعمال کی صورت میں 5 سال۔.

موسمی فلو کی ویکسینز لگوانی چاہئے، بالخصوص ایسے افراد کو جو پرانی بیماریوں میں مبتال . 2
افراد ہوں، جن کی قوت مدافعت میں پیدائشی یا بعد میں ہونے واال 
نقص ہو، جو میٹابولک امراض میں مبتال ہوں، حاملہ عورتیں، )5 

 سال( سے کم عمر کے بچے اور جو موٹاپے کے شکار ہوں۔.

* موسمی فلو کی ویکسین لگوانا وزارت صحت کے مالزمین کے 
لیے ضروری ہے اور حج کے دیگر میدانوں میں کام کرنے والوں 

کو بھی اسے لگوانا لینا چاہئے۔.



5 حج اور عمرہ
میں آپ کی صحت

ٹیکہ کاری

دماغی بخار )سرسام( 
سے بچاؤ کا چار اجزاء 

واال ٹیکہ

زرد بخار سے بچاؤ 
کا ٹیکہ

موسمی فلو سے بچاؤ 
کا ٹیکہ

پولیو سے بچاؤ کا 
ٹیکہ

حج سے کم از کم دس 
دنوں پہلے.

حج سے کم از کم دس 
دنوں پہلے

حج سے کم از کم 
دو ہفتے پہلے

حج سے چار 
ہفتے پہلے

قوت مدافعت تین 
سالوں کے لیے دی 
جاتی ہے، یہ ٰٹیکہ 
کاری الزمی ہے

قوت مدافعت 
زندگی بھر کے 
لیے دی جاتی ہے

مملکت میں ان کے 
پہونچنے پر دوسری 
خوراک دی جاتی ہے

دو سال یا اس سے زیادہ کے 
سارے حاجی اوربچے، اسے حاملہ 
عورتوں کو بھی لگایا جا سکتا ہے

اس بیماری کے پھیالؤ والے عالقوں 
سے آنے والے حاجیوں کو لگایا جاتا 
ہے جیسے افریقہ اور امریکہ صحرا 

کے جنوب کے عالقے

اسے ہر آنے والے حاجی یا معمتر کو 
لگایا جائے، بالخصوص معمر افراد، پرانی 

بیماریوں میں مبتال افراد، ایسے افراد جن کی 
قوت مدافعت میں پیدائشی یا بعد میں ہونے 
واال نقص ہو، میٹابولک امراض میں مبتال 

افراد، موٹاپے کے شکار افراد، اور چار مہینہ 
یا اس سے زیادہ کی حاملہ عورتیں۔

اس وائرس کے پھیالؤ والے عالقوں 
سے آنے والے ہر عمر کے حاجیوں 

کو لگایا جاتا ہے

نوٹوقت مقصود جماعت

دول : یوں کا حج کہ کار� �ی ل�یے �ٹ حج کے  اص  حن
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اطی  �ی ل�یے اح�ت حج و عمرہ کے  وں �چر  نے کے راس�ت و� ل �ہ داماتداحن ا�ت
جاری کنندہ: صحت کے عالمی قواعد و ضوابط کا پروگرام. 

مقصد: 
پورٹــس پــر حــج و عمــرہ کــے احتیاطــی اقدامــات کا مقصــد یــہ ہــے کــہ طــول و عــرض کــے عالقــوں میــں پھیلــے وبائــی متعــدی امــراض 

مملکــت، بالخصــوص حــج و عمــرہ کــے خطــوں، میــں نــہ آئیــں اور ان میــں مندرجــہ ذیــل اقدامــات شــامل ہیــں:
عام اقدامات : 

داخــل ہونــے کــے راســتوں پــر تعینــات صحــت حــکام کــی ذمــہ داری ہــے کــہ آنــے والــے افــراد کــے پہونچنــے پــر فــوراً بصــری اســکریننگ 
کــے ذریعــہ ان کا معائنــہ کریــں، اور مشــتبہ حــاالت والــے افــراد کــو قریــب تریــن ســہولت پــر بھیــج دیــں، تــا کــہ اچھــی طــرح تشــخیص ہــو 
اور احتیاطــی اقدامــات مکمــل کیــے جائیــں، نیــز داخــل ہونــے کــے راســتوں پرعمومــی صحــت کــے ہنگامــی منصوبــوں کــو فعــال کیــا جائــے؛ 
تــا کــہ عمومــی صحــت کــی کســی ہنگامــی حالــت کا ســامنا کیــا جــا ســکے اور ان منصوبــوں کــے تعلــق ســے دیگــر حــکام کــے ســاتھ رابطــہ 

کیــا جــا ســکے اور ان کــی تربیــت دی جائــے گــی۔.

خصوصی اقدامات :

) 1 ( دماغی بخار 
مقصود ممالک: سارے ممالک.

ٹیکہ کاری: ساری عمر کے افراد۔

ٹیکــہ لگانــے کا ثبــوت: ٰٹیکــہ کاری کــی ایــک موثــر ســرٹیفکیٹ پیــش کرنــا الزمــی ہــے، جــو مندرجــہ ذیــل جماعتــوں کــے لیــے ان کــی 
مملکــت آمــد ســے کــم از کــم 10 دنــوں قبــل دماغــی بخــار کا ٹیکــہ لگوانــے کــی شــہادت دے:

   √ حج یا عمرہ کے لیے آنے والے۔.
   √ حج اور عمرہ کے موسم کے دوران موسمی کام کرنے کی خاطر حج یا عمرہ کے خطوں

     )مکہ مکرمہ، مقدس مقامات، مدینہ منورہ، جدہ( میں آنے والے۔ 

ٹیکــہ کاری کــی قســم: A,C,W,Y نمونــوں کا چــار اجــزاء واال دماغــی بخــار ٹیکــہ، اور مندرجــہ ذیــل دو ٹیکــوں میــں ســے کوئــی بھــی 
قبــول کیــا جــا ســکتا ہــے:

    √ متعدد شکر کا چار اجزاء واال ٹیکہ polysaccharide اور اس کے فعال رہنے کی مدت 3 سال ہے۔
    √ مخلوط چار اجزاء واال ٹیکہ conjugate اور اس کی فعالیت کی مدت 5 سال ہے۔
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نوٹ: ٹیکہ کاری کی سرٹیفکیٹ میں اگر ٹیکہ کاری کی نوعیت کا تذکرہ نہ ہو تو ٹیکہ کاری کی فعالیت کی 
مدت 3 سال مانی جائے گی۔

دیگر اقدامات: دماغی بخار کا احتیاطی عالج مندرجہ ذیل جماعتوں کو دیا جاتا ہے:
افریقــی بیلــٹ ســے آنــے والــے ســارے حجــاج و معتمریــن کــو قطــع نظــر اس کــے انھیــں ان کــے ممالــک میــں ٹیکــہ . 1

لگایــا گیــا تھــا کــہ نہیــں، اور ان میــں یــہ ممالــک شــامل ہیــں: ســوڈان، جنوبــی ســوڈان، مالــی، برکینــا فاســو، گنــی، گنــی 
بســاؤ، نائیجیریــا، ایتھوپیــا، آئیــوری کوســٹ، نائجــر، بینــن، کیمــرون، چــاڈ، اریٹیریــا، زامبیــا، ســینیگال، وســطی افریقــہ۔

جن لوگوں نے دماغی بخار کا ٹیکہ لگوایا تو ہے مگر وہ چار اجزاء واال نہیں ہے۔. 2
ہــر وہ شــخص جــس کــے پــاس ٰٹیکــہ کاری کــی ایســی ســرٹیفکیٹ ہــو جــو کثیــر شــکری ٹیکــہ کــی صــورت میــں دس . 3

دنــوں ســے کــم یــا تیــن ســالوں ســے زیــادہ کــی مــدت میــں، یــا مخلــوط ٹیکــہ کــی صــورت میــں پانــچ ســالوں ســے زیــادہ 
میــں جــاری ہوئــی ہــو۔

 جــن کــے پــاس ٹیکــہ کاری کا ثبــوت دینــے والــی کوئی شــہادت نــہ ہو، اور احتیاطی عــالج مندرجہ ذیل کــے مطابق ہو گا:. 4
معمــر افــراد: انھیــں Ciprofloxacin 500 ملــی گــرام کــی دوا منــہ کــے ذریعــہ دی جائــے گــی )ایــک  خــوراک( اور رکاوٹــوں 
 کــی صــورت میــں اس کــی جگــہ پــر Rifampicin 600 ملــی گــرام دن میــں دو بــار دو دنــوں )4 خــوراک( دی جــا ســکتی ہــے۔
خــوراک(۔ )ایــک  میــں  پٹھــوں  گــرام  ملــی   250  Ceftriaxone عورتیــں:   حاملــہ 

بچے: Rifampicin مندرجہ ذیل کے مطابق پالنا :
√ ایک مہینہ سے کم 5 ملی گرام / کلوگرام وزن دو دنوں کے لیے ہر 12 گھنٹے پر )4 خوراک(۔

لیــے کــے  دنــوں  دو  وزن  کا  بچــے  کلوگــرام   / گــرام  ملــی   10 عمــر  زائــد  ســے  اس  یــا  مہینــہ  ایــک   √ 
     ہر 12 گھنٹے پر )4 خوراک(۔

نــوٹ: تمــام مذکــورہ ٹیکــوں اور دواؤں کــے تعلــق ســے ٰٹیکــہ یــا دواؤں کــے ســاتھ منســلک پرچــی پڑھیــں اور اس میــں مذکــورہ 
باتــوں بالخصــوص انھیــں محفــوظ رکھنــے کــے طریقــہ اور ٹیکــہ لگانــے کــی تکنیکــی ہدایــات اور ٹیکــہ کاری کــی اچھــی طــرح 

ســے پیــروی کریــں۔.

) ٢ ( زرد بخار 
مقصود ممالک: 

مندرجہ ذیل افریقی ممالک: ایتھوپیا، انگوال، یوگنڈا، بینن، برکینا فاسو، برونڈی، چاڈ،
ٹوگــو، زامبیــا، جمہوریــہ وســطی افریقــہ، جمہوریــہ کانگــو، جنوبــی ســوڈان، ســوڈان، ســینیگال، کیمــرون، کانگــو، آئیــوری 
کوســٹ، ســیرالیون، گیبــون، گھانــا، گنــی، اســتوائی گنــی، گنــی بســاؤ، کینیــا، الئبیریــا، نائجــر، نائجیریــا، مالــی، موریطانیــہ۔
جنوبــی اور وســطی امریکــہ کــے مندرجــہ ذیــل ممالــک: ایکــواڈور، فرانسیســی گیانــا، گیانــا، برازیــل، بولیویــا، ســورینام، 

پیــرو، پانامــہ، ٹرینیــڈاڈ و ٹوباگــو، وینزوئیــال، کولمبیــا، ارجنٹائــن، پیراگوئــے۔



ٹیکہ کاری: تمام عمر کے افراد
ٹیکــہ کاری کا ثبــوت پیــش کرنــا: اعــالن کــردہ ممالــک جہــاں زرد بخــار کــی وبــا پھیلــی ہوئــی ہــے وہــاں ســے عمــرہ اور حــج، یــا کســی 
دوســرے مقصــد ســے آنــے والــے افــراد، اس بیمــاری ســے بچــاؤ کــی درســت ٹیکــہ کاری کا ثبــوت پیــش کریــں، عالمــی صحــت ضوابــط کــے 
مطابــق، اس بیمــاری ســے بچــاؤ کــے لیــے ان کــی ٰٹیکــہ کاری کا ثبــوت ان کــی مملکــت میــں آمــد ســے کــم از کــم دس دنــوں قبــل پیــش کــی 

جانــی ہــے، اور ٹیکــہ کاری کــی ســرٹیفکیٹ پــوری زندگــی درســت رہــے گــی۔
ٹیکــہ کاری کــی ســرٹیفکیٹ نــہ ہونــے یــا اس کــے غیردرســت ہونــے کــی صــورت میــں، اس شــخص کــی وبائــی نگرانــی کــے اقدامــات کیــے 
جائیــں گــے یہــاں تــک کــہ ســرٹیفکیٹ کــی درســتگی ظاہــر ہــو جائــے یــا چــھ دن گــزر جائیــں، جــس وقــت داخــل ہونــے کــے راســتوں پــر 
تعینــات صحــت کــی نگرانــی کــے مراکــز اس کــے نــام، قومیــت، پاســپورٹ نمبــر، پــرواز نمبــر، اس کــے پہونچنــے کــی تاریــخ، مکــہ مکرمــہ 
یــا مدینــہ منــورہ میــں اس کــے جائــے قیــام کــی مکمــل معلومــات اور مطــوف کــے نــام ســمیت اس کــی مکمــل تفصیــالت صحــت امــور کــے 

ڈائریکٹــر کــو بھیجیــں گــے۔
دیگــر کارروائیــاں: زرد بخــار ســے متاثــر اعــالن کــردہ ممالــک ســے آنــے والــے ہوائــی جہــاز، کشــتیاں اور حمــل و نقــل کــے مختلــف وســائل 
عالمــی صحــت ضوابــط )2005( کــے مطابــق بیــن االقوامــی طــور پــر رائــج شــکلوں میــں اپنــے اوپــر ســے کیــڑوں )مچھــروں( کــو ہــالک 
کرنــے کا نظــم کریــں، نیــز آنــے والــی تمــام کشــتیاں پاکــی صفائــی کــی درســت ســرٹیفکیٹ پیــش کریــں گــی، جبکــہ زرد بخــار ســے متاثــر 
ممالــک ســے آنــے والــی کشــتیاں مواصــالت کــی آزادی دیــے جانــے کــی شــرط کــے طــور پــر صحــت جانــچ کــے مرحلــہ ســے گزریــں گــی 

تــا کــہ زرد بخــار کــو منتقــل کرنــے والــے مــواد ســے ان کــے خالــی ہونــے کــو یقینــی بنایــا جــا ســکے۔

) 3 (  پولیو 
مقصود ممالک: 

پاکســتان، افغانســتان، نائجیریــا، کیمــرون، ایتھوپیــا، شــام، صومالیــہ، یمــن، گنــی، عــراق، اســتوائی گنــی، جنوبــی ســوڈان، مڈغاســکر، 
یوکرائــن، الؤس، میانمار)برمــا(، نائیجــر، چــاڈ، الئبیریــا، ســیرالیون، جمہوریــہ وســطی افریقــہ، جمہوریــہ کانگــو، کینیــا۔

ٹیکہ کاری: . تمام عمر کے افراد۔

ٹیکــہ کاری کا ثبــوت پیــش کرنــا: مذکــورہ بــاال ممالــک ســے آنــے والــے افــراد ســرٹیفکیٹ پیــش کریــں جــس ســے یــہ ثابــت ہــو کــہ 	 
مملکــت میــں آنــے ســے چــار ہفتــے قبــل انھــوں نــے منــہ ســے لــی جانــے والــی پولیــو کــی ویکســین لــی ہــے۔

ٹیکــہ کاری کــی قســم: منــہ کــے ذریعــہ لــی جانــے والــی پولیــو کــی دو اجــزاء والــی ویکســین OPV یــا پولیــو کــی غیرفعــال کــردہ 	 
ویکســین IPV۔



9 حج اور عمرہ
میں آپ کی صحت

دیگــر کارروائیــاں: مذکــورہ بــاال ســارے ملکــوں ســے آنــے والــوں کــو ان کــی عمــر اور اس بــات ســے قطــع نظــر مملکــت میــں 
پہونچنــے پــر منــہ ســے دی جانــے والــی پولیــو ویکســین OPV کــی دوســری خــوراک دی جائــے گــی کــہ ماضــی میــں انھیــں یــہ 
ویکســین دی گئــی ہــے یــا نہیــں ســاتھ میــں منســلک پرچــی کــے مطابــق ویکســین کــے اســتعمال کــی رکاوٹــوں کــی رعایــت کــی 

جائــے گــی۔

) 4 ( زیکا )Zika( وائرس کے ساتھ مخصوص کارروائیاں:
اس بــات کــے مــد نظــر کــہ دنیــا کــے کچــھ ملکــوں بالخصــوص وســطی اور جنوبــی امریکــہ میــں زیــکا وائــرس کــے متعــدد 
کیــس اور جانچیــں ســامنے آئــی ہیــں، اور اس بــات کــو دیکھتــے ہوئــے کــہ یــہ وائــرس )ایــڈس ایجپتــی( مچھــر کــے ذریعــہ 
منتقــل ہوتــا ہــے، اور عالمــی صحــت ضوابــط )2005( کــے مطابــق، زیــکا وائــرس ســے متاثــر اعــالن کــردہ ممالــک ســے 
آنــے والــے ہوائــی جہــازوں، کشــتیوں اور حمــل و نقــل کــے مختلــف وســائل بیــن االقوامــی طــور پــر رائــج شــکلوں میــں 
اپنــے اوپــر ســے کیــڑوں )مچھــروں( کــو ہــالک کرنــے کا نظــم کریــں گــے، یــہ بــات معلــوم رہــے کــہ مذکــورہ ممالــک کــی 
فہرســت میــں وقفــہ وقفــہ ســے وبائــی پیــش رفتــوں اور کســی دیگــر ملــک میــں بیمــاری کــی حالــت پیــش آنــے کــی بنــا پــر 

تجدیــد ہوتــی رہتــی ہــے۔.

) ٥ ( ہیضہ:
یمــن میــں ہیضــہ کــی وبائــی تفتیــش کــو دیکھتــے ہوئــے، یمــن ســے متصــل جنوبــی ســرحدوں کــے رســائی کــے راســتوں 

پــر مندرجــہ ذیــل کارروائیــاں کــی جائیــں گــی:
یمــن ســے آنــے والــوں کــے پہونچنــے کــے فــوراً  بعــد داخــل ہونــے کــے راســتوں پــر ســارے اوقــات اور بالخصــوص عمــرہ . 1

اور حــج کــے موســم میــں ان کا معائنــہ کیــا جائــے گا؛ تــا کــہ ہیضــہ کــی حالــت کا پتــہ لگایــا جــا ســکے۔
مشــتبہ حــاالت میــں الزمــی احتیاطــی اقدامــات کیــے جائیــں گــے، اور صحــت امــور کــے ڈائریکٹــر کــو فــوری طــور پــر مطلــع . 2

کیــا جائــے گا، اور انفیکشــن پــر قابــو پانــے کــے اصولــوں کــی پیــروی کــی جائــے گــی۔
یمــن ســے آنــے والــوں کــے ســاتھ کســی غذائــی مــواد کــو داخــل نہیــں ہونــے دیــا جائــے گا، اس ســے ڈبــہ بنــد اور اچھــی . 3

طــرح ســے بنــد کیــے ہوئــے اتنــی غذائیــں مســتثنی ہیــں جــو مســافر کــے لیــے راســتہ میــں کافــی ہــوں اور جــن کــی ســعودی 
کســٹمز اور ســعودی ادارہ برائــے غــذا اور دوا کــے تعــاون ســے اجــازت دی جائــے۔

ــا پانــی اور غــذا کــی ســالمتی ســے منســلک کســی نــوٹ کــی تصحیــح کــے لیــے بلدیــات، وزارت . 4 ماحــول کــی درســتگی ی
ــا۔ ــت کرن ــے غــذا و دوا کــے ســاتھ مواصل زراعــت اور ســعودی ادارہ برائ

داخــل ہونــے کــے راســتوں میــں لگــے تمــام آبــی وســائل کــو باقاعــدہ طــور پــر وقفــہ وقفــہ ســے جانــچ کرانــا کــہ کہیــں ان . 5
میــں جراثیــم تــو نہیــں ہیــں۔
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ات دا�ی حج و عمرہ کے دوران صحت �ہ
ــا ہــے، اور ایــک جگــہ ســے دوســری جگــہ  ــا حاجــی کــو اپنــے حــج کــے دوران بہــت ســارے وقوعــوں کا ســامنا ہوت معتمــر ی
منتقــل ہوتــے وقــت، اس کــی مالقــات بہــت ســارے لوگــوں ســے ہوتــی ہــے۔ اســی لیــے معتمــر / حاجــی کــو اپنــی عمومــی صحــت 
کا خیــال رکھنــا چاہئــے، اور چھوٹــی چھوٹــی چیــزوں میــں اســے سســتی ســے کام نہیــں لینــا چاہئــے، کیونکــہ صحــت کــے اکثــر 

مســائل صحــت ســے متعلــق مفصــل ہدایــات اور رہنمــا خطــوط ســے غفلــت کــی وجــہ ســے پیــدا ہوتــے ہیــں۔. 

ذیل میں ہم صحت سے متعلق کچھ ہدایات پیش کرتے ہیں جن کی حاجیوں کو پیروی کرنی چاہئے۔.
ذاتی صفائی ستھرائی اور ماحول کی صفائی کی پابندی

صفائی ستھرائی کے اہم ترین آداب جن کی پیروی کرنا الزم ہے:
ذاتــی صفائــی ســتھرائی اور غســل کــی پابنــدی، اور پانــی اور صابــن یــا ہاتھــوں کــو دھونــے کــے لیــے اســتعمال ہونــے والــے دیگــر 	 

جراثیــم کــش اشــیاء ســے ہاتھــوں کــو اچھــی طــرح ســے دھونــا۔
کھانــے ســے پہلــے اور اس کــے بعــد، بیــت الخــالء اســتعمال کرنــے کــے بعــد، چھینــک اور کھانســی کــے بعــد، اور جائــے قیــام آنــے 	 

پــر ہاتھــوں کــو دھونــا۔
زمیــن پــر تھوکنــے کــی عــادت ســے احتــراز کریــں؛ کیونکــہ یــہ – دیکھنــے میــں غیرمناســب لگنــے کــے عــالوہ – بیماریــوں کــے منتقــل 	 

کرنــے اور انفیکشــن کــے پھیــالؤ کا ســبب بھــی بنتــا ہــے۔
کھانســی یــا چھینــک کــے وقــت رومــال اســتعمال کــر کــے منــہ اور نــاک کــو اس ســے ڈھکنــا، پھــر اســے فضلــے کــی ٹوکــری میــں ڈال 	 

۔ ینا د
رومال کی عدم دستیابی کی صورت میں، کھانسی یا چھینک کو بازو کے اوپری حصہ، نہ کہ ہاتھوں پر، کرنا بہتر ہے۔	 
غســل خانــوں یــا بیــت الخــالء کــے باہــر قضائــے حاجــت ســے اجتنــاب کریــں، تــا کــہ متعــدی بیماریــاں نــہ پھیلیــں، نیــز اس غلــط برتــاؤ 	 

ســے کراہــت اور پریشــانی نــہ ہــو۔
کوڑے دان کے فضالت اور بچ رہنے واال کھانا سڑک پر نہ پھیکیں بلکہ انھیں ان کے لیے مخصوص ڈبوں میں ہی ڈالیں۔	 
مسلســل طــور پــر کپــڑوں کــو بــدل کــر دوســرے صــاف کپــڑے پہــن لیــں تــا کــہ پریشــان کــن چھالــوں جیســی صحــت کــی پریشــانیاں نــہ 	 

ہوں۔
حاجیوں کے جائے قیام کو روزآنہ صاف ستھرا کرنا ضروری ہے۔	 
منہ اور دانتوں کو باضابطہ طور پر صاف کریں۔	 
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ــال  ــت روم ــک کــے وق ــا چھین کھانســی ی
اســتعمال کــر کــے منــہ اور نــاک کــو اس 
ــے  ــے فضل ــر اس ــں، پھ ــپ لی ــے ڈھان س
ــی  ــا کھانس ــں ی ــں ڈال دی ــری می ــی ٹوک ک
کــے  بــازو  لیــے  کــے  چھینــک  اور 
اوپــری حصــہ اســتعمال کریــں نــہ کــہ 
ہاتــھ، تــا کــہ ســانس کــے ذریعــہ پھیلنــے 
والــی متعــدی بیماریــوں کــو منتقــل ہونــے 

ــکے۔ ــا س ــے روکا ج س

بھیــڑ بھــاڑ والــی جگہــوں اور اجتماعــات 
میــں مــن پــر لگانے واال ماســک اســتعمال 
ــی  ــی کمپن ــے وال ــں بنان ــں، اور انھی کری
باضابطــہ  مطابــق  کــے  ہدایــات  کــی 
طــور پــر بدلتــے رہیــں، انھیــں کان کــے 
ــے  ــہ اس ک ــہ ک ــں ن ــے نکالی ــے س پیچھ
ــی اور  ــو پان ــوں ک ــر ہاتھ آگــے ســے، پھ

ــں۔ ــو لی ــن ســے دھ صاب

ــے  ــں ٹھکان ــوں می ــد تھیل ــو بن فضــالت ک
لگائیــں اور پھــر انھیــں ان کــے لیــے 

مخصــوص جگہــوں میــں ڈال دیــں۔
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گرمی سے پیدا ہونےوالی تھکن اور گرمی کی لپٹیں )دھوپ کی لپٹیں(
کچــھ حاجــی، طــواف، ســعی اور کنکــر مارنــے جیســے مناســک کــی ادائیگــی شــدید بھیــڑ اور گرمــی کــے اوقــات میــں انجــام دیتے 
ہیــں، تــو وہ خــود کــو اور اپنــے ســاتھ والــوں کــو بھــی تھکاتــے ہیــں؛ جبکــہ بھیــڑ کــم ہــو جانــے کــے وقــت، اور درجــہ حــرارت 
معتــدل ہــو جانــے کــے بعــد، ان کــی ادائیگــی ســے جســم کــو زیــادہ راحــت ملتــی ہــے، اور خشــوع و خضــوع اور اطمینــان میــں 
اضافــہ ہوتــا ہــے۔ بعــض لــوگ خــود کــو حــج وعمــرہ کــے دوران تھــکا کــر، رات میــں دیــر تــک جاگتــے ہیــں، اور کافــی مقــدار 

میــں آرام کرنــے کا اہتمــام نہیــں کرتــے؛ ایســا کرنــے کــی وجــہ ســے جســم کــو محنــت، مشــقت اورتھــکان کا ســامنا ہوتــا ہــے۔

احتیاط  :
پسینہ نکلنے کی وجہ سے جسم میں سیال کی کمی کی بھرپائی کے لیے پانی اور جوس جیسے سیال کافی مقدار میں پئیں۔	 
جسم کو زیادہ نہ تھکائیں اور کافی مقدار میں آرام کریں۔	 
دھــوپ کــی چھتریــاں اســتعمال کریــں )ہلکــے رنــگ مثــالً ســفید چھتریــاں بہتــر ہیــں( اور جہــاں تــک ممکــن ہــو ســورج کــی روشــنی آپ 	 

کــے اوپــر بــراہ راســت نــہ پــڑے۔

گرمی سے ہونے والی تھکان اور لو سے بچنے کے لیے چھتری استعمال کریں، اور جہاں تک 
ممکن ہو سورج کی روشنی آپ کے اوپر براہ راست نہ پڑے، زیادہ مقدار میں سیال اشیاء لیں، 

اور کافی آرام کریں۔
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خوراک کی زہر آلودگی
کچــھ حجــاج / معتمریــن کھانــا غیــر صحــت بخــش طریقــہ پرتیــار کرتــے ہیــں، اســی وجــہ ســے کھانــے ســے متعلــق بعــض متعــدی 
بیماریــوں )مثــالً: اســہال، قــے، درد شــکم، آنتــوں میــں ســوزش، اور غذائــی زہــر آلودگــی( میــں حــج کــے دوران اضافــہ ہــو جاتــا 

. ہے۔

احتیاط:
ــار کرتــے وقــت، اس ســے پہلــے اور اســے نــوش کرنــے کــے بعــد، اســی طــرح ســے قضائــے حاجــت کــے بعــد، صفائــی 	  ــا تی کھان

ــں۔ ــان دی ــر خــاص دھی ــن ســے دھونــے پ ــی اور صاب ســتھرائی، اور ہاتھــوں کــو پان
کھانا تیار کرنے اور اسے نوش کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برتنوں کو صاف ستھرا رکھیں۔	 
پھلوں اور سبزیوں کو کھانے سے قبل انھیں دھو لیں۔	 
کھانــا کھــال ہــوا نــہ چھوٹریــں؛ کیونکــہ اس طــرح ســے اس میــں آلودگــی ہــو ســکتی، کیــڑے پــڑ ســکتے اور اســے جانــور اســتعمال کــر 	 

ســکتے ہیــں۔
ڈبہ بند اور محفوظ کردہ کھانے پینے کی اشیاء خریدتے وقت ان کی درستگی کی تاریخ ضرور چیک کر لیں۔	 
پینــے اور پکانــے کــے لیــے بوتــل میــں بنــد یــا فلٹــر اور پــاک کیــا ہــوا پانــی اســتعمال کریــں، ایســے پانــی کــی عــدم دســتیابی کــی صــورت 	 

میــں پانــی کــو اســتعمال کرنــے ســے پہلــے ابــال لیــں۔
راستوں اور گلیوں میں پھیری لگانے والوں سے کھانے نہ خریدیں، اور کھلے ہوئے کھانے کھانے سے اجتناب کریں۔	 
پکــے ہوئــے کھانــے کــو کمــرہ کــے درجــہ حــرارت پــر دو گھنٹــوں ســے زیــادہ محفــوظ نــہ کریــں کیونکــہ اس ســے جراثیــم پھیلتــے 	 

ہیــں، اور پھــر زہــر آلودگــی کا امــکان پیــدا ہــو جاتــا ہــے۔ اســی لیــے، یــا تــو اســے فریــج میــں محفــوظ کریــں یــا اتنــا ہــی کھانــا الئیــں 
جــو ایــک بــار کھانــے کــے لیــے کافــی ہــو۔

حج کے دوران حاجی صفائی ستھرائی کا ضرور خیال رکھے	 
پینے اور پکانے کے پانی صاف ستھرے اور آلودگیوں اور جرثوموں سے پاک ہوں۔	 
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ل�یے نے کے  ا� �چ ود کو �ج ر آلودگی سے �ن ذا�ئی ز�ہ عن

ہــو  آلــودہ  اور  ہوئــے  کھلــے 
ســکنے کــی حالــت میــں رکھــے 
ہوئــے کھانــوں یــا پھیــری والــوں 
اجتنــاب  ســے خریدنــے ســے 

ــں کری

اور  پانــی  کــو  ہاتھــوں  اپنــے 
ــے  ــار گئ ــے تی ــی لی ــا اس ــن ی صاب
ــیالوں  ــش س ــم ک ــوص جراثی مخص
رہیــں،  دھوتــے  برابــر  ســے 
بالخصــوص کھانــا تیــار کرنــے، 
نــوش  اور  کرنــے  پیــش  اســے 

قبــل۔ کرنــے ســے 

ڈبــہ بنــد اشــیاء اور بنــد کھانــوں 
کــی درســتگی کــی تاریــخ ضــرور 

ــں . ــر لی ــک ک چی

اور  پکائیــں  طــرح  اچھــی  کھانــا 
ــا  ــد کھ ــوراً بع ــے کــے ف اســے پکان
ــہ  ــب درج ــں مناس ــج می ــا فری ــں ی لی

بــرودت میــں رکــھ دیــں۔

پھلــوں اور ســبزیوں کــو کھانــے 
ســے قبــل اچھــی طــرح دھــو لیــں۔.

ہوئــے  پکــے  کــہ  رکھیــں  یــاد 
کھانــے کــی کمــرہ کــے درجــہ 
حــرارت میــں یــا گاڑیــوں میــں 
ذخیــرہ  زائــد  ســے  گھنٹــوں  دو 
انــدوزی کرنــے ســے جراثیــم پیــدا 
ــے  ــرح س ــں اور اس ط ــے ہی ہوت
غذائــی زہــر آلودگــی ہوتــی ہــے .
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یاد رکھیں کہ آپ کے لیے مخصوص شیو کے سامانوں کا استعمال ہی آپ کو خطرناک 
متعدی بیماریوں سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔

کچــھ حجــاج اور معتمریــن دوســرے لوگــوں کــے ذریعــہ اســتعمال کیــے گئــے ریــزرس یــا ریــزر بلیــڈ اســتعمال کرتــے ہیــں؛ اور 
اس وجــہ ســے وہ خــون ســے منتقــل ہونــے والــی کئــی ایــک متعــدی بیماریــوں کــی زد پــر آ جاتــے ہیــں، جــن میــں خطرنــاک تریــن 
بیمــاری ہیپاٹائٹــس )بــی( اور )ســی( کــے وائــرس ہیــں۔ اســی لیــے، ہــر حاجــی اور معتمــر کــو چاہئــے کــہ وہ اپنــے ذاتــی ریــزر 

یــا ریــزر بلیــڈ ایــک ہــی بــار اســتعمال کــرے، پھــر اســے مخصــوص جگــہ میــں پھینــک دے۔

اسے مندرجہ ذیل کی پیروی بھی کرنی چاہئے:
اجازت یافتہ نائی کا ہی انتخاب کریں، اور راستوں اور فٹ پاتھ کے نائیوں سے پورے طور پر اجتناب کریں۔	 
شیو یا بال چھوٹے کرانے سے قبل نائی کو یاددہانی کرا دیں کہ وہ اپنے ہاتھ پانی اور صابن سے اچھی طرح دھو لے۔	 
صــرف دســتے والــے ایســے ریــزرس ہــی کام میــں الئیــں جنہیــں صــرف ایــک بــار اســتعمال کیــا جاتــا ہــے، اور دســتے والــے ریــزرس 	 

ســمیت کســی دیگــر قســم کــے ریــزرس کــو اســتعمال کرنــے میــں شــراکت ســے احتــراز کریــں جــن میــں ہــر گاہــک کــے بعــد بلیــڈ کــو 
تبدیــل کــر کــے نیــا بلیــڈ لــگا دیــا جاتــا ہــے۔

اور آخــری بــات یــہ کــہ باقــی بالــوں کــو ہٹانــے یــا اســپنچ کــو کاٹنــے کــے ســامانوں یــا اســی قســم کــے دیگــر ســامانوں کــے اســتعمال ، 	 
یــا  فٹکــری کــے اســتعمال میــں شــراکت ســے اجتنــاب کریــں۔

دامات اطی ا�ت �ی ت اح�ت تے و�ت و کرا� �ی سش



حج اور عمرہ16
میں آپ کی صحت

حــج کــے موســم میــں مختلــف قســم کــے رویــے اور وقوعــے ســامنے آتــے ہیــں، کیونکــہ بہــت ہــی مختصــر مــدت میــں کافــی بــڑی تعــداد میــں 
لــوگ اکٹھــا ہــو جاتــے اور وہ ایــک دوســرے ســے ملحــق یــا پــڑوس میــں لگــے خیمــوں میــں ســکونت اختیــار کرتــے ہیــں اور بــار بــار ایــک 
جگــہ ســے دوســری جگــہ منتقــل بھــی ہوتــے رہتــے ہیــں، اور اس ســے بھــی بــڑھ کــر یــہ کــہ وہ متعــدد ملکــوں ســے آتــے ہیــں، الــگ الــگ 
زبانیــں بولتــے ہیــں اور ان کــے علمــی درجــات مختلــف ہوتــے ہیــں، اســی لیــے حــج کــے موســم میــں بہــت ســارے حادثــات اور صحــت ســے 

متعلــق مســائل کــے پیــش آنــے کا امــکان رہتــا ہــے۔
ان حادثات میں اہم ترین درج ذیل ہیں:

 1.    آگ
ــا تیــار کرنــے کــے لیــے مخصــوص جگہیــں ہــی اســتعمال 	  خیمــوں کــے انــدر آگ جالنــے ســے احتــراز کریــں، اور پکانــے اور کھان

کریــں۔
ســگریٹ کــے بــچ رہنــے والــے ٹکــڑوں کــو ان کــے لیــے مخصــوص مقامــات میــں رکھنــا مناســب ہــے، اور بنیــادی طــور پــر تمباکــو 	 

نوشــی ســے اجتنــاب کرنــا ہــی حاجــی کــے شــایان شــان ہــے۔
حاجــی اپنــے جائــے قیــام میــں نکلنــے کــے ہنگامــی راســتوں کــے بــارے میــں معلومــات ضــرور حاصــل کــر لــے تــا کــہ بوقــت ضــرورت 	 

انھیــں اســتعمال کر ســکے۔
خیمــوں اور حاجیــوں کــے جائــے قیــام کــے انــدر ایســی اشــیاء نــہ رکھیــں جــن میــں آگ لــگ ســکے یــا دھماکــہ ہــو ســکے )مثــالً: گیــس 	 

ســلنڈر وغیــرہ(۔
رہائــش گاہ یــا جائــے قیــام ســے جاتــے وقــت بجلــی کــے تــار کــو الزمــی طــور پــر الــگ کــر دیــں، اور بجلــی کــے کنیکشــن کــم کریــں 	 

اور ان کــی وســعت ســے زیــادہ ان پــر بوجــھ نــہ ڈالیــں۔

٢.    گاڑیوں کے حادثے
کچھ اہم مشورے جن پر حاجی یا ڈرائیور کو عمل کرنا چاہئے:

گاڑی چالنے میں جلد بازی یا الپروائی سے کام نہ لیں، اور راستہ کے درمیان پیدل چلنے والوں کو برابر متنبہ کرتے رہیں۔	 
گاڑیوں اور بسوں کے اوپر سواری کرنے سے احتراز کریں، بالخصوص جب عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکل رہے ہوں۔	 
اگر حاجی پیدل چل رہا ہو تو اسے گاڑیوں کے راستے سے دور رہنا چاہئے۔	 

او�یز �ج صوص �ت ھ م�ن امن اور سالم�تی کے سا�ت
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3.   چھالے پڑنے اور ہڈی ٹوٹنے کے واقعات
حاجــی کــو پہــاڑوں اور اونچــی جگہــوں پــر خیمــہ نہیــں لگانــا چاہئــے، اســی طــرح ســے چٹانــوں اور پہــاڑوں پــر چڑھنــے 	 

ســے اجتنــاب بھــی کــرے، کیونکــہ اس ســے اس کــی زندگــی کــو خطــرہ ہــو ســکتا ہــے۔
حاجــی کــو چاہئــے کــہ بھیــڑ بھــاڑ اور جلــدی جلــدی چلنــے ســے احترازکــرے، کیونکــہ انھیــں کــی وجــہ ســے حــج میــں اکثــر 	 

چوٹیــں اور چھالــے پــڑ جاتــے ہیــں۔
ادھــر ادھــر جانــے اور مشــاعر کــی ادائیگــی کــے لیــے مناســب وقــت کا انتخــاب کریــں، اور جہــاں شــریعت نــے رخصــت 	 

دے رکھــی ہــو وہــاں شــرائط پــوری ہونــے پــر اس ســے فائــدہ اٹھائیــں۔
حاجــی کــو فــٹ پاتــھ اور راســتوں پــر بســتر لگانــے اور گاڑیــوں اور ســواریوں کــے نیچــے ســونے ســے ہــر حــال میــں دور 	 

رہنــا چاہئــے۔
حاجی کو چاہئے کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں اپنی چھتری اوپر اٹھا لے تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔	 
ضروری ہے کہ مریضوں، معمر افراد، عورتوں اور بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔	 

جہاں تک ممکن ہو حاجی بڑی جماعتوں میں چلنے سے بہر صورت اجتناب کرے، کیونکہ 
اس کی وجہ سے باقی حاجیوں کو الجھن اور تکلیف ہوتی ہے۔
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دواؤں کو صحتمندانہ طریقہ پر محفوظ رکھنا:

حاجــی کــو چاہئــے کــہ وہ مســتقل یــا وقتــی طــور پــر اســتعمال کرنــے والــی دواؤں کــو، خــاص طــور پــر گــرم فضــا میــں، محفــوظ 
ــازار میــں چھوٹــے چھوٹــے لفافــے )ٹرامــس( بھــی ملتــے ہیــں جــن میــں د واؤں کــو  کرنــے کــی کیفیــت پــر توجــہ دے، نیــز ب

محفــوظ رکھــا جــا ســکتا ہــے۔

باہر بستر لگانا غیرصحت بخش رجحان ہے:
حــج میــں غلطــی اور نقصانــدہ رجحانــات میــں ســے ایــک یــہ ہــے کــہ حاجــی بســتر باہــر لگائیــں؛ کچــھ حاجــی پــورے موســم 
حــج میــں ســڑکوں، پلــوں کــے نیچــے اور ســواریوں کــے اوپــر بســتر لگاتــے ہیــں، جــس ســے آگــے چــل کــر وبائیــں اور متعــدی 
بیماریــاں پھیلتــی ہیــں؛ نیــز بســتر لگانــے والــوں کــو مشــقت، تھکــن اور ســخت دھــوپ کا ســامنا کرنــا پڑتــا ہــے، اور کبھــی کبھــار 
اس کــی وجــہ ســے ایمبولینــس اور شــہری دفــاع کــی گاڑیــوں کــی نقــل و حرکــت متاثــر ہوتــی ہــے، اور اس ســے عــام ٹریفــک 

میــں بھــی رکاوٹ ہوتــی ہــے۔

تمباکونوشی ترک کرنا: 
حــج کا موســم ایــک اچھــا موقــع ہوتــا ہــے جــب آدمــی تمباکــو نوشــی کــو ہمیشــہ کــے لیــے تــرک کــر دیــں، حاالنکــہ اس کــے 
نقصانــات ســبھی پــر واضــح ہــو چکــے ہیــں، اور حــج کــے موســم میــں خــاص طــور پــر بھیــڑ اور حاجیــوں کــے جائــے قیــام 
قریــب قریــب ہونــے کــی وجــہ ســے تمباکونوشــی کرنــے والــے اور اس کــے ارد گــرد افــراد کــے لیــے اس کــے نقصانــات بــڑھ 

ہــی جاتــے ہیــں۔.

کیا حجاج کو ناک اور منہ کے ماسک سے فائدہ ہوتا ہے؟
ماســک صحــت بخــش طــور پــر پہنیــں اور انھیــں ہــر چــھ گھنٹــے یــا گنــدہ ہــو جانــے پــر بنانــے والــی کمپنــی کــی ہدایــات کــے 
مطابــق کان کــے پیچھــے ســے، نــہ کــہ ســامنے ســے، نــکال کــر بــدل لیــا کریــں، اور انھیــں نکالنــے کــے بعــد ہاتھــوں کــو پانــی 

اور صابــن ســے دھــو لیــں۔.

اســی طــرح ســے جنہیــں زکام ہــو یــا نــاک بہــہ رہــی ہــو انھیــں ماســک اســتعمال کرنــا چاہئــے تــا کــہ انفیکشــن دوســروں میــں نــہ 
منتقــل ہــو۔
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ات دا�ی صوص صحت �ہ ل�یے م�ن وں کے  صن عض مر�ی حج و عمرہ کے دوران �ج
حــج اورعمــرہ کــے موســم میــں کچــھ مخصــوص بیماریــوں کــے حــاالت ہیــں جــن پــر خــاص توجــہ دینــے کــی ضــرورت ہوتــی 

ہــے، مثــالً:

دل کے مریضوں کے لیے صحت ہدایات:

دل کــے مریــض صحــت مســتحکم ہونــے کــی حالــت میــں عــام طــور پــر حــج کــے مناســک کــی ادائیگــی کــر ســکتے ہیــں لیکــن 
انھیــں مندرجــہ ذیــل مشــوروں پــر عمــل کرنــا چاہئــے:

حج پر روانگی سے پہلے اپنی صحت حالت کی تشخیص کرانے کے لیے طبیب سے رجوع کرنا۔	 
دواؤں کی کافی مقدار ساتھ میں رکھنا، اور ان کی محفوظ اور مناسب طریقہ پر حفاظت کرنا۔	 
ســاتھ میــں طبــی کارڈ یــا طبــی رپــورٹ رکھنــا جــس میــں مریــض کــی حالــت اور وہ جــو دوائیــں لــے رہــا ہــے ان کا ٹھیــک ٹھیــک بیــان 	 

۔ ہو
ضــرورت ســے زیــادہ جســمانی محنــت نــہ کرنــا، اور طــواف اور ســعی کــے دوران اور تھــکاوٹ کا احســاس ہونــے پــر شــرعی رخصــت 	 

کــے مطابــق وہیــل چیئــر اســتعمال کرنا۔
پرجــوش ہونــے اور زائــد عصبیــت کا مظاہــرہ کرنــے ســے احتــراز کریــں، اور آدمــی کــو یــاد رکھنــا چاہئــے کــہ عفــو و درگــزر حاجــی 	 

اور معتمــر کــی نشــانی ہــے۔
ایسی خوراک استعمال کریں جن میں تیل اور نمک کم ہوں، اور ڈاکٹر کی جانب سے بتالئے گئے خوراک کی پیروی کریں۔	 
بہتــر ہــے کــہ مریــض مناســک حــج کــی ادائیگــی قریبــی افــراد اور دوســتوں کــی جماعــت کــے ســاتھ کــرے تــا کــہ کســی ہنگامــی حالــت 	 

کــے پیــش آنــے پــر وہ اس کــی مــدد کــر ســکیں۔

اگر مریض کو سینے میں درد محسوس ہو یا سانس لینے میں دشواری پیش آئے، تو 
ضروری ہے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے، اور ان عالمات میں اضافہ ہونے یا درد کے 
بڑھ جانے کی صورت میں، فوری طور پر قریب ترین صحت سہولت سے رجوع کرے۔
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ذیابیطــس کــے مریــض فریضــہ حــج وعمــرہ کــی ادائیگــی کــر ســکتے ہیــں – ہللا نــے چاہــا تــو –  بــس اس ســے پہلــے وہ ایــک 
طبــی معائنــہ کــرا لیــں اور حــج یــا عمــرہ کــے لیــے اپنــی کــی موزونیــت کا پتــہ لــگا لیــں، مگــر انھیــں اس کــے دوران پیــش آ 

ســکنے والــے حــاالت ســے ہوشــیار رہنــا چاہئــے:
خــون میــں شــکر کــی ســطح کا کــم ہونــا، اور یــہ مشــقت، گرمــی کا ســامنا کرنــے اور کھانــے پینــے کــے نظــام میــں تبدیلــی کــی وجــہ 	 

ســے ہــو ســکتا ہــے۔
زیادہ چلنے پھرنے اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے قدم یا دوسری جگہوں پر زخم یا چھالے پڑ سکتے ہیں۔	 
بھیــڑ اور زیــادہ پســینہ نکلنــے اور خــون میــں شــکر کــی ســطح میــں بــے ترتیبــی کــی وجــہ ســے، ذیابیطــس کــے مریضــوں کــو آســانی 	 

ســے پــڑ ســکنے والــے چھالــے۔

ان مسائل سے بچنے کے لیے ذیل میں ذیابیطس میں مبتال حاجی / معتمر کو کچھ مشورے دیے جار ہے ہیں:

کالئــی پــر کــڑا پہننــا یــا ســاتھ میــں شــناختی کارڈ لیــے رہنــا جــس ســے یــہ معلــوم ہــو کــہ حاجــی / معتمــر کــو ذیابیطــس کا 	 
مــرض ہــے، نیــز اس میــں عــالج کــی نوعیــت کــی بھــی صراحــت ہــو، تــا کــہ ضــرورت پڑنــے پــر ضــروری مــدد پہنوچائــی 

جــا ســکے۔
شــکر پیمائــش کرنــے کا آلــہ رکھنــا تــا کــہ خــون میــں شــکر کــی ســطح کــی روزآنــہ اور باضابطــہ طــور پــر، اور بالخصــوص 	 

شــکر کــی ســطح میــں بــے ترتیبــی کا احســاس ہونــے پــر، پیمائــش کــی جــا ســکے۔
صحــت کــی حالــت ســے متعلــق مفصــل طبــی رپــورٹ ســاتھ میــں رکھنــا، اور جائــے قیــام میــں کســی قریبــی شــخص اور مہــم 	 

کــے ڈاکٹــر کــو اطــالع دینــا کــہ اســے ذیابیطــس کا مــرض ہــے۔
شوگر کی دوائیں کافی مقدار میں رکھنا، اور ماہر ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق خوراکیں لینا۔	 
انســولین کــو منتقــل اور ذخیــرہ انــدوزی کرتــے وقــت بــرف کــے مناســب حفاظــت کار )ٹرامــس( یــا جائــے قیــام میــں فریــج 	 

کــے انــدر رکــھ کــر ٹھنــڈا رکھنــے کــو یقینــی بنائیــں۔
قدموں کو چھالوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آرام دہ موزے پہنیں، اور ننگے پیر چلنے سے اجتناب کریں۔	 
عــالج لینــے اور کافــی مقــدار میــں کھانــے کــے بعــد ہــی طــواف اور ســعی شــروع کریــں، تــا کــہ خــون میــں شــکر کــی مقــدار 	 

کــم نــہ ہــو، نیــز زیــادہ کھانــے ســے اجتنــاب کریــں۔

ات دا�ی ل�یے صحت �ہ وں کے  صن طس کے مر�ی �ی ا�ج ذ�ی
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ســفر اور حــج کــے دوران، بتالئــے گئــی خــوراک کــے مطابــق، مسلســل بنیــادی اور ہلکــے کھانــے کھائیــں تــا کــہ خــون میــں 	 
شــکر کــی ســطح میــں زیــادہ کمــی نــہ ہونــے پائــے۔

حاجــی کــو شــکر والــی اور میٹھــی غذائیــں زیــادہ مقــدار میــں نہیــں لینــی چاہئــے؛ کیونکــہ خــون میــں شــکر کــی مقــدار بہــت 	 
زیــادہ ہونــے ســے صحــت کــو نقصــان ہــو ســکتا ہــے۔

شــکر کــی ســطح کــم ہونــے کــی عالمــات )مثــالً: رعشــہ، ٹھنــڈک، یــا تھــکان اور مشــقت کــے ســاتھ غنودگــی کا احســاس، یــا 	 
اچانــک یــا شــدید بھــوک کا احســاس، یــا بہــت زیــادہ پســینہ آنــا، یــا بصــارت کا دھندالپــن( کا احســاس ہونــے پــر مناســک کــی 

ادائیگــی عارضــی طــور پــر روک دیــں اور اس طــرح کــی حالــت میــں صحــت کــے احتیاطــی اقدامــات کریــں۔
مناسب مقدار میں اور باضابطہ طور پر پانی پینا۔	 
جلــد میــں انفیکشــن ہــو جانــے پــر اس کــے عــالج اور جلــد کــے انفیکشــن اور چھالــوں جیســی، پیچیدگیــوں کــے ہونــے پــر، 	 

ڈاکٹــر ســے مشــورہ کــے بعــد، کچــھ جراثیــم کــش ادوایــات کا اســتعمال۔
ریزر کی جگہ پر حاجی کے لیے مخصوص شیونگ برقی آلہ استعمال کریں، تا کہ زخم اور انفیکشن نہ ہو۔	 

خون میں شکر کم ہونے کا عالج؟
اگر مریض ہوش میں اور آگاہ ہے، تو مندرجہ ذیل چیزیں کی جا سکتی ہیں:

سنترے یا سیب یا مخلوط پھل وغیرہ کا ایک گالس میٹھا جوس لیں۔	 
یا چائے کے دو چمچہ برابر شہد۔	 
یا ایک گالس پانی میں تحلیل شدہ چائے کے دو چمچہ برابر شکر۔	 
یا 2-5 دانے گلوکوز )اسے دواخانہ سے خریدا جا سکتا ہے(۔	 

اگر آدمی کا ہوش ختم ہو گیا ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو مریض کو قریب ترین صحت 
مرکز پر لے جائیں۔



حج اور عمرہ22
میں آپ کی صحت

دمــہ کــے مریــض کــو کبھــی کبھــار حــج اور عمــرہ کــے دوران دمــہ کــی عالمــات میــں زیادتــی یــا ســانس لینــے میــں پریشــانی 
ہونــے لگتــی ہــے، اس کــی کئــی وجوہــات ہــو ســکتی ہیــں جیســے کــہ آدمــی کا بھیڑبھــاڑ والــی اور کبھــی کبھــار گــرد بھــری یــا 
گاڑیــوں ســے نکلنــے والــے دھوئیــں ســے آلــودہ جگہــوں میــں ہونــا؛ اور کبھــی کبھــار یــہ دورے تھکــن اور لگاتــار چلنــے، یــا 

پھیپھــڑے میــں انفیکشــن کــی وجــہ ســے ہــو ســکتے ہیــں اور ان میــں بھیڑبھــاڑ کــی وجــہ ســے اضافــہ ہــو ســکتا ہــے۔.

اسی وجہ سے دمہ کے مریضوں کو مندرجہ ذیل مشوروں پر عمل کرنا چاہئے

ــام اور عمــر، بیمــاری کــی تشــخیص اور عــالج کــی نوعیــت لکھــی 	  کالئــی میــں ایــک کــڑا پہنــے رہیــں جــس پــر اس کا ن
ہوئــی ہــو۔

ســفر ســے پہلــے طبیــب ســے رجــوع کــر لیــں تــا کــہ صحــت حالــت اور ســفر کرنــے کــی اہلیــت کــی تعییــن ہــو ســکے اور 	 
دورے پڑنــے پــر کیــے جانــے والــے اقدامــات کــے تعلــق ســے ڈاکٹــر اســے یاددہانــی کــرا ســکے۔

دمہ اسپرے کافی مقدار میں رکھ لیں۔	 
کســی جســمانی مشــقت کــو انجــام دینــے ســے قبــل، بالخصــوص طــواف، ســعی اور کنکــری مارنــے کــے دروان، ہــوا کــی 	 

نالیــوں کــو کشــادہ کرنــے والــی دواؤں کا اســتعمال بہتــر ہــے۔
اکثروبیشتر آرام کرتے رہیں۔	 
ــی 	  ــہ ک ــی وجــہ ســے دم ــں، کیونکــہ اس ک ــاب کری ــاڑ ســے اجتن ــے شــدید بھیڑبھ ــے کــے لی ــو روکن ــوع ک دوروں کــے وق

ــے۔ ــی ہ پریشــانی الحــق ہوت
دمــہ کــی عالمــات کا احســاس ہونــے پــر جلــدی ســے اســپرے اســتعمال کرنــا، نیــز ســخت دورہ پڑنــے کــی صــورت میــں 	 

قریــب تریــن صحــت ســہولت یــا اســپتال ســے رجــوع کرنــا۔

جب مریض کو دمہ کی عالمات کا احساس ہو، تو اسے جلدی سے اسپرے استعمال کرنا چاہئے 
نیز دمہ کا شدید دورہ پڑنے پر قریب ترین صحت سہولت یا اسپتال سے رجوع کرنا چاہئے۔

ات دا�ی ل�یے صحت �ہ وں کے  صن دمہ کے مر�ی
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ــاں، کھانــے،  ــں، مٹی ــالً: دھوئی ــدر ماحــول میــں موجــود بعــض چیــزوں )مث کچــھ حــاالت میــں حساســیت کــے مریضــوں کــے ان
کیمیائــی مــادے وغیــرہ( کــے تئیــں حساســیت کــی عالمــات میــں اضافــہ ہــو جاتــا ہــے اور انھیــں جلــد، آنکــھ، نــاک، یــا ســینے 
میــں حساســیت )دمــہ( ہوســکتی ہــے اور کبھــی کبھــار حــج یــا عمــرہ کــے موســم میــں بھیــڑ، گــرد و غبــار، مٹیــوں، گرمــی اور 

موٹرگاڑیــوں وغیــرہ ســے نکلنــے والــے دھــوؤں کــی وجــہ ســے اس میــں اضافــہ ہــو جاتــا ہــے۔
اسی لیے ان صحت مسائل میں کمی کرنے کی خاطر کچھ ہدایات کی پیروی کرنی چاہئے:

حساســیت کــو پیــدا کرنــے والــی جگہــوں، اوقــات اور اعمــال ســے اجتنــاب کریــں،  تــو ســورج کــی کرنــوں کا بــراہ راســت 	 
ســامنا نــہ کریــں نــہ ہــی بھیــڑ بھــاڑ میــں جایئــں وغیــرہ۔

 جلد کی حساسیت یا ناک اور آنکھ کی حساسیت کی صورت میں:	 
حساسیت میں مبتال شخص کو چاہئے کہ طبی ہدایات کے مطابق اپنے ساتھ مناسب حساسیت مخالف اشیاء )گولیاں، یا ناک 
کے لیے اسپرے، یا آنکھوں میں ڈالنے کے قطرات( رکھے رہے، اور حساسیت سے حاجی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے 

سوائے یہ کہ سینے کی حساسیت )دمہ( کی سنگینی کے حاالت پیدا ہو جائیں۔
 کھانوں سے حساسیت کی صورت میں:	 

جب حساسیت کچھ مخصوص کھانے تناول کرنے کی وجہ سے ہوئی ہو تو اس کھانے سے اجتناب کر کے حساسیت کا 
عالج کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی مخصوص خوراک کا نظام نہیں ہے۔

حساسیت میں مبتال شخص کو حساسیت پیدا کرنے والی جگہوں، اوقات، اعمال اور 
کھانوں سے اجتناب کرنا چاہئے، تو اسے سورج کی کرنوں کا براہ راست سامنا کرنے 

یا بھیڑ بھاڑ میں جانے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

ات دا�ی ل�یے صحت �ہ وں کے  صن ت کے مر�ی حساس�ی
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ان لوگوں کی لیے مشورے جن کر گردے ناکام ہو گئے ہیں )جسے ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے(، 
گردوں کے عمل میں کمزوری آ گئی ہے، اور ان میں پتھری ہو:

طبیــب ســے رجــوع کــر کــے فریضــہ حــج یــا عمــرہ کــی ادائیگــی کــی اہلیــت کــو یقینــی بنــا لیــں اور مناســب صحــت ہدایــات کــی جانــکاری 	 
حاصــل کرلیں۔

تجویز کی گئی دوائیں ساتھ  رکھیں اور انھیں ایسی مناسب جگہوں میں محفوظ رکھیں جہاں پہونچنا آسان ہو۔	 
دوائیں باضابطہ طور پر اور وقت پر لینا۔	 
ڈاکٹر کے ذریعہ مقرر کردہ حد کے مطابق سیال مادے اور نمک استعمال کرنا۔	 
دیر تک دھوپ کا سامنا کرنے سے اجتناب کرنا، تا کہ جسم سے سیال مادوں اور نمک کی کمی نہ ہو۔	 
گوشت اور پروٹین زیادہ مقدار میں نہ استعمال کرنا تا کہ گردوں کی کارکردگی پر اثر نہ پڑے۔	 
جســم میــں کســی بــے ترتیبــی مثــال آنتــوں میــں ســوزش یــا پیشــاب کــی نالیــوں میــں انفیکشــن کــی صــورت میــں مشــن کــے ڈاکٹــر یــا 	 

قریــب تریــن صحــت مرکــز ســے رجــوع کرنــا۔
ضرورت کے وقت قریب ترین صحت مرکز سے رجوع کرنا۔	 

جس مریض کو ڈائلیسس کی ضرورت ہو:
ایســے شــخص کــے لیــے حــج یــا عمــرہ ایــک بــڑی پریشــانی یــا خطــرہ ہوتــا ہــے، ســوائے یــہ کــہ حــج  کرتــے وقــت کســی طبــی 

مشــن کــے ســاتھ ہــو، اور ســابقہ ترتیــب پــر کســی اســپتال میــں ڈائلیســس ہوتــا رہــے۔
جس کے گردے میں پتھری ہو:

خــوب ســیال پئیــں، اور ســورج کــی گرمــی ســے اجتنــاب کریــں، نیــز کچــھ مناســک کــی ادائیگــی ســورج غــروب ہونــے کــے بعــد 
کرنــا بہتــر ہــے، یــا شــرعی رخصــت کــے مطابــق کســی منســک کــی ادائیگــی کــے لیــے دوســرے شــخص ســے نیابــت کــروا لیــں۔

ڈاکٹر کی حدبندی کے مطابق سیال مادے اور نمک استعمال کریں، اور جہاں تک ممکن ہو 
سورج کی گرمی سے اجتناب کریں تا کہ جسم میں سیال مادوں اور نمک کی کمی نہ ہو۔

ات دا�ی ل�یے صحت �ہ وں کے  صن گردے کے مر�ی
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ــو جاتــی ہیــں، جــن میــں کبھــی  ــاں الحــق ہ بعــض حجــاج / معتمریــن کــو مناســک کــی ادائیگــی کــے دوران کچــھ ایســی بیماری
کبھارحــج یــا عمــرہ کــے موســم میــں اضافــہ ہــو جاتــا ہــے، اور ان بیماریــوں میــں عــام طــور پــر وبائــی زکام، ســردی، غذائــی 
زہــر آلودگــی، جلــد کــی ســوزش، لــو، گرمــی کــی وجــہ ســے ہونــے والــی تھــکان، خــون میــں شــکر کــی کمــی، آکســیجن کــی کمــی 

ســے درد دل اور اســہال شــامل ہیــں۔

نظام تنفس کی بیماریاں
حــج کــے دوران یــہ بیمــاری ســب ســے زیــادہ پھیلتــی ہــے، اور یــہ بیمــاری کھانســی یــا چھینــک کــے وقــت نکلنــے والــی چھینٹــوں 

کــے توســط ســے منتقــل ہونــے والــے جراٰثیــم یــا وائــرس کــی وجــہ ســے ہوتــی ہیــں، اور ان کــی دو قســمیں ہیــں:

 اوپری نظام تنفس کی بیماریاں )جیسے کہ زکام، گلے کی سوزش، ہوائی نالیوں یا نالیوں کی جھلیوں میں سوزش(:. 1
اکثر اوقات ان کی وجہ سے پیچیدگیاں نہیں ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھار ان کی وجہ سے حاجی / معتمر کو نقصان 

 پہونچ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے تھکاوٹ، تھکن اور کمزوری ہو جاتی ہے۔

 نچلے نظام تنفس کی سوزشیں )جیسے کہ پھیپھڑوں کی سوزش(:. 2
اور یہ اوپری نظام تنفس کی پریشانیوں کے مقابلے میں کم، مگر زیادہ سنگین ہوتی ہے، اور اس کی عالمات یہ ہیں: 

بلغم یا جلن کے ساتھ کھانسی اور سانس لینے میں دقت، اور اگر اس کا عالج نہ کیا جائے تو کبھی کبھار اس سے 
سنگین پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔

اں مار�ی �ی ل�نے والی �ج ھ�ی ادہ �چ ں سب سے ز�ی حج اور عمرہ کے موسم م�ی
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نظام تنفس کی بیماریوں سے بچنے کے طریقے
ان میں مبتال افراد کے ساتھ اختالط سے احتراز کریں، اور مریض کے سامان اور اس کی مخصوص اشیاء استعمال نہ کریں۔	 
ہاتھوں کو دھونے کا اہتمام کریں، اور آنکھ اور ناک کو چھونے سے احتراز کریں۔	 
حتی المقدور بھیڑبھاڑ سے احتراز کریں۔	 
بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے احتراز کریں۔	 
ہــوا کــے بــراہ راســت بہــاؤ )مثــال ایئرکنڈیشــن کــے آالت( ســے دور رہیــں بالخصــوص جــب آپ کــے جســم ســے پســینے چھــوٹ رہــے 	 

ہــوں، کیونکــہ جســم کــے درجــہ حــرارت میــں شــدید فــرق کــی وجــہ ســے صحــت پــر اثــر پڑتــا ہــے۔

حج اور عمرہ میں زکام اور وبائی زکام سے متاثر شخص کے لیے مشورے:

پانی اور سیال مادے، بالخصوص گرم سیال، خوب پئیں، اور بہت زیادہ ٹھنڈ سیال اور مشروبات سے اجتناب کریں۔	 
حتی االمکان آرام کریں۔	 
صحــت ہدایــات کــے مطابــق ســکون آور اور گرمــی کــم کرنــے والــی چیزیــں کھائیــں )جــب تــک انھیــں منــع کرنــے والــی 	 

کوئــی چیــز موجــود نــہ ہــو(۔
تھــوڑی مــدت کــے لیــے نــاک کــی جکــڑن ختــم کرنــے والــی اشــیاء اســتعمال کریــں اگــر ان کــے اســتعمال ســے روکنــے والــی 	 

کوئــی حالــت نــہ ہــو )مثــال بلــڈ پریشــر یــا دل میــں خــون کــی فراہمــی کــم ہوجانــا(۔
ضــرورت پڑنــے پــر کھانســی کــو روکنــے والــی دوائیــں کھائیــں، بالخصــوص اگــر کھانســی خشــک ہــو، یــا نینــد میــں خلــل 	 

ڈالنــے لگــی ہــو۔
ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کسی بھی اینٹی بائیٹک کا استعمال نہ کریں۔	 

تنفس سے متعلق بیماریوں کا شمار حج کے دوران سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماریوں 
میں ہوتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ نچلے نظام تنفس کی سوزش )پھیپھڑے کی سوزش( کے 
مسائل اوپری نظام تنفس کے مسائل )زکام، سردی وغیرہ( سے کم مگر سنگینی میں ان سے 

بڑھے ہوتے ہیں۔
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کورونا وائرس جو مشرق وسطی کے تنفسی سنڈروم کا سبب ہے
انفیکشن کی نمایاں ترین عالمات:

-   کھانسی -  بخار           
-   اسہال -  سانس میں دشواری  

-  ناک اور حلق کی جکڑن
انفیکشن منتقل ہونے کے طریقے:

موســمی زکام جیســی بیماریــوں ســے متاثــرہ افــراد ســے بــراہ راســت اختــالط، کھانســی یــا چھینــک کــے دوران مریــض ســے اڑنــے والــے 
چھینٹــوں، اور مریــض یــا ســامانوں یــا آلــودہ ســطحوں کــو چھونــے کــے بعــد منــہ یــا نــاک یــا آنکــھ کــو چھونــے ســے منتقــل ہوتــی ہیــں، اور 

مانــا جاتــا ہــے کــہ کورونــا کــے انفیکشــن ســے متاثــر ہونــے کا اونــٹ ایــک وســیلہ ہــے۔

انفیکشن سے بچنے کے طریقے:
ہاتھــوں کــو پانــی اور صابــن یــا دیگــر جراثیــم کــش مــواد ســے اچھــی طــرح دھونــا، خــاص طــور پــر کھانــوں کــو اســتعمال کرنــے، انھیــں تیــار . 1

کرنــے، اور واش روم اســتعمال کرنــے ســے پہلــے۔
جہاں تک ہو سکے آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ سے براہ راست نہ چھوئیں۔. 2
اس بــات کــو یقینــی بنائیــں کــہ اونــٹ کا گوشــت اچھــی طــرح پــکا ہــوا ہــے، اور اس کــے دودھ کــو تنــاول کرنــے ســے پہلــے یقینــی بنــا لیــں کــہ . 3

اســے جراثیــم ســے پــاک کیــا گیــا ہــے یــا جــوش دیــا ہــوا ہــے۔
کھانســی یــا چھینــک آنــے پــر رومــال ســے منــہ اور نــاک کــو ڈھانپنــا، اور پھــر اســے فضلــے کــی ٹوکــری میــں ڈال دیــں، پھــر ہاتــھ اچھــی . 4

طــرح دھــو لیــں، اور اگــر رومــال نــہ ہــوں، تــو کھانســی یــا چھینــک کــے وقــت بہتــر ہــے کــہ بــازو کــے اوپــری حصــہ ســے، نــہ کــہ ہتھیلــی 
ســے، منــہ بنــد کــر لیــں۔

منــہ کــے ماســک اســتعمال کرنــا اور حتــی االمــکان متاثــرہ شــخص کــے ســاتھ بــراہ راســت اختــالط کرنــے، یــا ان کــے ســامان اســتعمال کرنــے . 5
ســے اجتنــاب کریــں۔

عمومی صفائی ستھرائی پر دھیان دیں۔. 6
پھلوں اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے انھیں بہتے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔. 7
متــوازن غــذا لینــے، جســمانی چســتی اور کافــی مقــدار میــں ســونے جیســی صحــت کــی دیگــر عادتیــں برقــرار رکھیــں، اس ســے جســم کــی قــوت . 8

مدافعــت بڑھتــی ہــے۔
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منہ کے ماسک استعمال کرنے کے متعلق اہم رہنمائیاں
انھیں کب استعمال کیا جائے؟

مریض سے مالقات پر	 
مرض میں مبتال ہونے پر	 
اجتماعات اور بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں	 

منہ کے ماسک استعمال کرنے کا صحیح طریقہ:
ماسک پکڑنے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا۔. 1
چہــرے کــی ســائز کــے اعتبــار ســے مناســب ماســک اســتعمال کرنــا، یــہ ماســک مختلــف طــرزوں اور ســائز میــں دســتیاب . 2

ہیــں، اور ایســا ماســک چننــا جــس میــں نــاک کــی جگــہ پــر دھــات کا ٹکــڑا ہــو۔
ماسک کو ایک ہاتھ سے پکڑیں، اور مضبوطی سے لگا کر ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ڈھانپ دیں۔. 3
نیچــے کا ربــڑ بینــڈ کھینچیــں اور اســے کانــوں کــے نیچــے لــگا دیــں، پھــر اوپــر کا ربــر بینــڈ کھینــچ کــر پیچھــے کــی . 4

جانــب ســے دوســرے ہاتــھ ســے ســر کــے اوپــری حصــہ پــر لــگا د یــں۔
دھــات کــے ٹکــڑے کــو آہســتہ ســے دبائیــں یہــاں تــک کــہ اس کــی شــکل نــاک جیســی ہــو جائــے اور ماســک چہــرہ کــی . 5

شــکل جیســا ہــو جائــے۔
ماســک کــی موزونیــت کــی حــد کــو جانچیــں، اور اس کــے لیــے ماســک کــے کنــاروں پــر ہاتــھ . 6

رکھیــں اور ســانس لیــں، اور یقینــی بنــا لیــں کــہ ماســک کــے کنــاروں ســے ہــوا نــکل کــر چہــرے 
پــر آتــی ہــے۔

ماسک کو کان کے پیچھے سے نکالنا نہ کہ سامنے کی طرف سے۔. 7
ہر چھ گھنٹہ استعمال کرنے کے بعد، یا گندہ ہو جانے پر ماسک تبدیل کر دینا۔. 8
ماسک نکالنے کے بعد ہاتھوں کو پانی اور صابن سے دھونا۔. 9
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نظام ہضم کے مسائل )اسہال، آنتوں کا وائرل انفیکشن اور قبض(
یــہ حالتیــں آلــودہ کھانــے اور پینــے کــی اشــیاء کــے ذریعــہ منتقــل ہونــے والــے جراثیــم یــا وائــرس یــا پھپھونــد ســے پیــدا ہوتــی 

ہیــں، اور ان میــں آنتــوں کا وائــرل انفیکشــن وغیــرہ شــامل ہیــں۔

احتیاط:
حاجی کے کھانے کی سالمتی اور صفائی کا اہتمام۔	 
ذاتــی صفائــی ســتھرائی جیســے کــہ ہاتھــوں کــو دھونــے کا اہتمــام کریــں اور دوســروں کــی چیــزوں کــو اســتعمال کرنــے 	 

ســے احتــراز کریــں۔
ــادہ تیــل اور شــکر والــے 	  ــہ بدلــے ہوئــے کھانــوں اور بہــت زی ــا ذائق ــہ کیــے گئــے دودھ اور رنــگ ی ــم ســے پــاک ن جراثی

ــں۔ ــکا لی ــا، اور مناســب ہــے کــہ گوشــت اچھــی طــرح پ ــراز کرن ــوں ســے احت کھان
بڑی مقدار میں سبزیاں اور تازے پھل کھائیں۔	 
پانی اور جوس جیسے سیاالت خوب پئیں۔	 

اسہال کا عالج:
مناســب ہــے کــہ جســم ســے جــس ســیال کــی کمــی ہوئــی ہــے اس کــی بھرپائــی کرنــے ســے شــروعات کریــں، اســی لیــے زیــادہ 
ســے زیــادہ پانــی پئیــں، لیکــن اگــر اســہال بہــت زیــادہ ہــو اور خشــکی کــی عالمــات نظــر آنــے لگیــں، تــو حاجــی کــو فــوری طــور 
پــر قریــب تریــن صحــت مرکــز یــا اســپتال ســے رجــوع کرنــا چاہئــے تــا کــہ رگ کــے ذریعــہ غذائیــت بخــش محلــول دیــے جــا 

ســکیں، نیــز کبھــی کبھــار مریــض کــو خشــکی کا محلــول بھــی دیــا جاتــا ہــے۔

آنتوں کے انفیکشن اور اسہال وغیرہ سے بچاؤ کے لیے حاجی اپنے کھانے کی سالمتی کا 
خیال رکھیں، اور ہاتھ دھونے جیسی ذاتی صفائی پر دھیان دیں اور دوسروں کے ذاتی سامان 

استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔
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ہیضہ 

عالمات:
ہیضــہ کــی عالمتیــں، پیــٹ ســے متعلــق کســی قســم کــی بیماریــاں نــہ ہونــے کــے باوجــود، اچانــک گاڑھــے ٓابــی دســت ٓانــے کــی صــورت 	 

میــں، شــروع ہوتــی ہیــں۔ اوریــہ دســت دھلــے ہوئــے چــاول کــے پانــی کــے مشــابہ ہــو تــا ہــے۔ دســت ٓانــے کــے ســاتھ ســاتھ قــے کا سلســلہ 
بھــی شــروع ہــو جاتــا ہــے۔

دســت اور قــے زیــادہ ہونــے کــی صــورت میــں انســانی جســم کــے ســیال مــادے نیــز نمــک ختــم جاتــے ہیــں اور جســم میــں خشــکی پیــدا 	 
ہوجاتــی ہــے، اوران ســیال مــادوں کــی بھرپائــی نــہ ہونــے کــی صــورت میــں جھٹــکا اور پھــر مــوت واقــع ہوجــا تــی ہــے۔

خــاص طــور ســے بچــوں میــں، مذکــورہ بیمــاری کــی پیچیدگیــاں ظاہــر ہوئــے بغیــر، بــس ہلکــے دســت ٓانــے ســے بھــی ہیضــہ کــی کچــھ 	 
کیفیــات پیــدا ہوجاتــی ہــے۔.

بچنے کی تدابیر:
کھانــے پینــے کــی چیــزوں اور رہائــش گاہ میــں صحیــح صحــت بخــش طریقــہ کاراپنانــے کــے ســاتھ ســاتھ، ذاتــی صفائــی 	 

ســتھرائی اور کھانــے ســے قبــل اور اس کــے بعــد دونــوں ہاتــھ پانــی یــا صابــن ســے اچھــی طــرح ســے دھونــے کا اہتمــام 
کریــں تاکــہ بیماریــاں جســم میــں ســرایت نــہ کریــں۔

قضائے حاجت کے بعد الزمی طور پر ہاتھ پانی یا صابن سے اچھی طرح سے دھوئیں۔	 
کافــی مقــدار میــں ٹیشــو پیپــر اســتعمال کرنــا تــا کــہ انگلیــوں پــر نجاســت کــم ســے کــم ہــو۔ بیــت الخــالء نــہ ہونــے کــی صــورت 	 

میــں رفــع حاجــت کــے لیــے ایســی جگــہ کا انتخــاب کرنــا جوپینــے کــے پانــی ســے کافــی دوری پــر ہــو۔ 
کھانــا بنانــے، کھالنــے اور مناســب طریقــے ســے اس کــے ٹھنــڈا کرنــے میــں صفائــی کا پــورا پــورا خیــال رکھیــں۔ ٹھنــڈا 	 

ہونــے کــے لیــے رکھــی ہوئــی ســبزیوں اور دوســری کھانــے پینــے کــی چیــزوں کــو صحیــح طریقــہ ســے رکھنــے کا اہتمــام 
کریــں۔ اور یــہ ہدایتیــں کھانــے پینــے کــی تمــام جگہــوں کــے لیــے ہیــں۔ اگــر اس بــات کا یقیــن ہوکــہ صحــت ســے متعلــق دی 
گئــی ہدایــات پرعمــل پیــرا ہونــا ممکــن نہیــں ہــے تــو ضــروری ہــے کــہ تیارکــردہ کھانــے لــے کــر انھیــں گــرم گــرم اســتعمال 

کــر لیــں۔
سبزیوں کو اچھی طرح دھوکراور پھلوں کے چھلکے اتار کر ہی استعمال کریں۔	 
کھانــے پینــے کــی چیــزوں کــے صحــت بخــش اورعمــدہ ہونــے پــر دھیــان دیــں اور یــہ چیزیــں مکھیــوں کــی آلودگــی ســے 	 

پــاک ہــوں۔ 
فضــالت کــو اکٹھــا کــر کــے انھیــں مناســب طــور پــر ٹھکانــے لگائیــں جــس ســے مکھیــوں اور ان کــی پیدائــش کــو ختــم کرنــے 	 

میــں مــدد ملــے گــی۔
بوتــل بنــد یــا ایســا پانــی اســتعمال کریــں جــو پینــے اور کھانــا بنانــے کــے لیــے پــاک صــاف کیــا گیــا ہــو۔ یــا پھــر پانــی اســتعمال 	 

کرنــے ســے قبــل اســے ضرورابــال لیــں۔
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ہیضہ سے بچاؤ کے ٹیکے:
ہیضــہ ســے حفاظــت کــے لیــے منــھ ســے دی جانــے والــی دوقســم کــی ویکســینز حــال ہــی میــں بــازار میــں دســتیاب ہوئــی ہیــں، 
جوانتہائــی محفــوظ و مامــون ســمجھی جاتــی ہیــں۔ یــہ دونــوں ویکســینز چنــد مہینــوں کــے لیــے اعلــی معیــار کــی حفاظــت فراہــم 

کرتــی ہیــں۔

معلومات کی اہمیت:
بیمــاری کــے منتقــل ہونــے کــے وســائل و ذرائــع ســے واقــف ہونــا )جیســے ٓابــی وســائل اورغذائــی مصنوعــات( اور اس . 1

کــے بعــد ان وســائل ســے مزیــد پیــدا ہونــے والــے حــاالت کــی روک تھــام کــے لیــے ممکنــہ اقدامــات کرنــا۔
بیماری میں مبتال افراد کا پتہ لگانا تاکہ ایسے لوگوں سے بیماری کے پھیلنے کا امکان نہ ہو۔. 2
ان ســے میــل جــول رکھنــے والــوں کا پتــہ لگانــا اور انفیکشــن کــو پھیلنــے ســے روکنــے کــے لیــے پچــاؤ کــے ضــروری . 3

ــات کرنا۔ اقدام

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں
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جلد کی بیماریاں
حــج یــا عمــرہ کــے موســم میــں درجــہ حــرارت بڑھنــے اور شــدید بھیڑبھــاڑ، نیــز مناســک حــج کــی ادائیگــی کــے دوران پســینے 
کــی کثــرت، شــرح رطوبــت بــڑھ جانــے اور تیــز دھــوپ کا ســامنا کرنــے کــی وجــہ ســے کچــھ بیماریــوں اور جلــد کــی پریشــانیوں 

میــں اضافــہ ہــو جاتــا ہــے۔.

حاجیوں کو الحق ہونے والی جلد کی اہم بیماریاں:

1.     دونوں رانوں کے درمیان سوزش اورچھالے پڑنا:
موســم حــج کــے دوران یــہ پریشــانیاں عــام ہیــں، اور خــاص طــور ســے ان لوگــوں میــں جــو موٹاپــے یــا ذیابیطــس کــے مــرض 
ــوں کــے  ــوں اور چھاتی ــوں، اور کبھــی کبھــار بغل ــں ســوزش اور ران ــں۔ اس بیمــاری ســے بیمــاری چمــڑے می ــال ہی ــں مبت می
نیچــے ســرخی  پیــدا ہوتــی ہــے؛ نیزکبھــی کبھــی بــڑے چھالــے پــڑ جاتــے ہیــں جــن میــں پریشــان کــن اور کبھــی کبھــار تکلیــف 

دہ خــارش ہوتــی ہــے۔. اس ســے بچــاؤ کــے لیــے:
جسم کے دو کناروں والے حصوں جیسے کہ رانوں بغل میں اچھی طرح سے ہوا کا پہونچانا۔	 
ذاتی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا۔	 
چلنے سے پہلے جسم پر مناسب مرہم کا استعمال کرنا۔	 
پسینے ٓانے کے بعد بدبو ختم کرنے والے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کرنا۔. 	 

اگــراس طــرح کــی پریشــانی ہــو تــو اس ســے متعلــق تجویــز کــردہ مرہــم اور لوشــن کا اســتعمال کریــں نیــز دوا لگانــے ســے قبــل اور 
ویســے بھــی متاثــرہ جگہــوں کــو پانــی یــا صابــن ســے اچھــی طــرح دھوئیــں۔.

٢. تیز دھوپ کی وجہ سے جلد پر پڑنے والے چھالے )ٓافتابی چھالے(:
جلــد کــی یــہ بیمــاری دیــر تــک دھــوپ میــں رہنــے کــی وجــہ ہوتــی ہــے، چنانچــہ جلــد میــں شــوزس اور ســرخی ہوجاتــی ہــے اور یــہ کھلــے 
آســمان کــے نیچــے رہنــے والــے یــا کچــھ ایســے حاجیــوں میــں دیکھنــے کــو ملتــی ہــے جــن کــے جســم پــر ســورج کــی کرنیــں بــراہ راســت 
پڑتــی ہیــں، لیکــن ٓافتابــی چھالــوں میــں شــدت ہونــے کــی صــورت میــں چمــڑے پــر ٓابــی پھــوڑے ظاہــر ہوتــے ہیــں جــن ســے کبھــی کبھــی 
بہــت زیــادہ تکلیــف ہوتــی ہــے۔ اور یــہ پریشــانی بالخصــوص اکثروبیشــتر ســفید جلــد والــے یــا معتــدل آب ہــوا والــی جگہــوں ســے آنــے 

والــے لوگــوں میــں ہوتــی ہــے۔ .

حج کے دوران جلد پر چھالے پڑنے سے اچھی ہواداری سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔
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ٓافتابی چھالوں سے بچاؤ:
ٓاجــب ســورج اپنــے عــروج پــر ہــو، خــاص طــور ســے صبــح دس بجــے ســے لیکــر دوپہــر تیــن بجــے کــے درمیــان، ہمیشــہ دھــوپ 	 

ــں۔ چھتــری اســتعمال کری
جسم کو صرف انہیں اوقات اورمقامات میں کھولیں جہاں مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔	 
دھوپ سے حفاظت والے مرہم اور لوشن استعمال کریں۔.	 

ٓافتابی چھالوں کا عالج:
ٹھنڈی پٹیاں اورتسکین پہونچانے والی کریمیں استعمال کرنا۔ 	 
ٓابلــے پڑنــے کــی صــورت میــں اس کــے خــود بخــود پھٹنــے تــک چھیڑچھــاڑ نــہ کریــں، جــب وہ خــود ســے پھــٹ جائــے تــو اس پــر 	 

ایســے جراثیــم کــش لوشــن اور کریــم اســتعمال کریــں۔ لیکــن مــرض بــڑھ جانــے کــی صــورت میــں ڈاکٹــر ســے الزمــاً رجــوع کریــں۔.

 3.  پھپھوند کی بیماریاں
یــہ گــرم عالقــوں میــں پائــی جانــے والــی بیماریــاں ہیــں۔ ان میــں اہــم تریــن بیمــاری داد ہــے۔ یــہ بعــض پھپھونــد کــی وجــہ ســے 
ہونــے واال ایــک جلــدی مــرض ہــے جــس میــں عــام طــور ســے گہــرے رنــگ کــے گــول دھبــے پــڑ جاتــے ہیــں اورعــام طــور 
پــر دھبــے کــے ارد گــرد کا عالقــہ اس کــے درمیانــی عالقــہ ســے زیــادہ گہــرے رنــگ کا ہوتــا ہــے۔ یــہ بیمــاری بڑھتــے ہوئــے 
درجــہ حــرارت، پســینے کــی کثــرت اور زیــادہ بھیڑبھــاڑ کــی وجــہ ســے حجــاج میــں بہــت زیــادہ پھیلتــی ہــے اور بیمــاری میــں 

مبتــال افــراد کــے کپــڑوں اور تولیــوں کــو اســتعمال کرنــے کــی وجــہ ســے دوســروں میــں بھــی منتقــل ہوجاتــی ہــے۔

داد سے بچاؤ:
ذاتــی صفائــی کا خیــال رکھیــں اس طورپــر کــہ باضابطــہ غســل کریــں، اندرونــی کپــڑے صــاف ســتھرا رکھیــں، اور دوســروں کــے کپــڑے 

اور تولیــے اســتعمال کرنــے ســے گریــز کریــں۔

داد کا عالج:
اس بیمــاری کا عــالج اس کــی نوعیــت کــے اعتبارســے الــگ الــگ ہوتــا ہــے، چنانچــہ کبھــی 
تــو مرہــم لــگا کــر اورکبھــی دوائیــاں کھــا کــر کیــا جاتــا ہــے، بہــر دوصــورت عــالج کــے 

لیــے کســی ماہرڈاکٹــر کا مشــورہ بــے حــد ضــروری ہــے۔.

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں
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گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں
 

مناســک حــج کــی ادائیگــی کــے دوران حــج اور عمــرہ کرنــے والــوں کــے لیــے گرمیــاں عــام پریشــانیاں ســمجھی جاتــی ہیــں اس 
کــی وجــہ وہــاں کــی نقــل و حرکــت، پســینے کــی کثــرت نیــز وہــاں پائــی جانــے والــی درجــہ حــرارت کــی زیادتــی ہــے۔

وہ مقامات جہاں سے گرمی کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں:
طواف، خاص طور سے دوپہر کے اوقات میں۔	 
صفا و مروہ، بالخصوص بھیڑ اور درجہ حرارت زیادہ ہونے کے وقت۔	 
میدان عرفات، خاص طور سے دوپہر کے وقت۔	 
منــی )ذبــح اور کنکریــاں مارنــے کــے مقامــات( کیونکــہ یہــاں کــی مســافت طویــل اور کنکریــاں مارنــے کــی جگــہ پــر بھیــڑ بہــت ہوتــی 	 

. ہے۔

گرمی کی بیماریوں کے اقسام:

1.  لولگنا
یعنــی زیــادہ وقــت تــک ســورج کــی تپــش میــں رہنــے کــی وجــہ ســے جســم کــے درجــہ حــرارت میــں اضافــہ ہــو جانــا، بســا اوقــات یــہ 
ــا ہــے جــو کــہ انســانی جســم کــے لیــے انتہائــی خطرنــاک ہــے کیونکــہ نظــام جســم اس طــرح کــی  اضافــہ چالیــس ڈگــری تــک ہــو جات
حــرارت کــو برداشــت کرنــے ســے بالــکل قاصــر ہــے، اور اس کــے ســاتھ درد ســراور چکــر جیســی کیفیــات پیــدا ہوجاتــی ہیــں نیــز جســم 
میــں خشــکی پیــدا ہــو جاتــی ہــے، جلــد ســرخ ہونــے لگتــی ہــے اور حــرارت کــم نــہ ہونــے کــی صــورت میــں مریــض کــو غشــی اور پیــٹ 
درد کا عارضــہ الحــق ہــو جاتــا ہــے، کبھــی کبھــار قــے اور پیچــش ہونــے لگتــی ہــے، کچــھ صورتــوں میــں تــو دل کــی کارکردگــی میــں 

بــے ترتیبــی آجاتــی ہــے، مــروڑ یــا پٹھــوں میــں اکــڑن ہونــے لگتــی ہــے اور بســا اوقــات انجــام کار مــوت آجاتــی ہــے۔ .
ــا ہنگامــی طبــی حالــت ہــے جــس میــں فــی الفــور مــدد کــی ضــرورت ہوتــی ہــے اور یــہ مــدد مندرجــہ ذیــل طریقــے ســے کــی  ــو لگن ل

جاســکتی ہــے: 
مریض کو کسی ٹھنڈی جگہ لے جانا۔	 
اس کے جسم سے اوپری کپڑے اتارنا اور پانی سے اسے ٹھنڈا کرنا۔	 
اے سی یا پنکھے کے نیچے لٹانا۔	 
اسے سیال چیزیں پالنا۔	 
قریب ترین صحت مرکز لے جانا اور ضرورت پڑنے پر ایمبولینس بال لیں۔.	 
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٢.  گرمیوں سے ہونے والی تھکن
یــہ لــو لگنــے کــے مقابلــہ میــں ہلکــی حالــت ہــے جــس کــی وجــہ ســے ســخت گرمــی کــے اوقــات میــں جســم میــں بہــت زیــادہ کمــزوری آ 
جاتــی ہــے، جلــد ٹھنــڈی اور مرطــوب ہــو جاتــی ہــے، بہــت زیــادہ پســینہ آتــا ہــے، نبــض سســت پــڑ جاتــی ہــے، ســانس تیــز اور اوپــر اوپــر 

ســے آنــے لگتــی ہــے ، پیــاس کــی شــدت ہــو تــی اور ســر چکرانــے لگتــا ہــے یــا بیہوشــی طــاری ہــو جاتــی ہــے۔
گرمیــوں ســے ہونــے والــی تھکــن کــی عالمتیــں لــو جیســی ہــی ہیــں لیکــن دونــوں کــے درمیــان بنیــادی فــرق یــہ ہــے کــہ لــو لگنــے کــی 
وجــہ سےجســم  کا درجــہ حــرارت بہــت زیــادہ درجــہ بــڑھ جاتــا ہــے جبکــہ گرمــی ســے ہونــے والــی تھکــن میــں جســم ســے بہــت زیــادہ 

پســینہ اور نمــک نکلنــے کــی وجــہ ســے تھــکاوٹ اور کمــزوری آ جاتــی ہــے۔

3.   گرمی سے جسم کی اینٹھن یا درد
بڑھــے ہوئــے درجــہ حــرارت میــں ســخت جســمانی محنــت کرنــے کــی وجــہ ســے پٹھــوں میــں درد ہوتــا ہــے کیونکــہ پســینہ نکلنــے کــی 

وجــہ ســے جســم کــے بعــض دھاتــی عناصــر میــں خلــل پیــدا ہــو جاتــا ہــے۔. 
گرمی سے پیدا ہونے والی ہر قسم کی بیماریوں سے بچاؤ:

زیادہ دیر تک براہ راست دھوپ میں رہنے سے احتراز کریں۔	 
دھوپ کی چھتری استعمال کریں، بہتر ہے کہ چھتری ہلکے رنگ کی ہو۔	 
کثیرمقدار میں سیال چیزیں )جیسے کہ پانی اور جوس( استعمال کریں۔	 
حجاج کرام اپنے ٓاپ کو زیادہ نہ تھکائیں، حتی المقدور ہر رکن کی ادائیگی کے بعد کچھ وقفہ کے لیے ٓارام کریں۔	 
اگــر ممکــن ہــو تــو بہتــر ہــے کــہ ہلکــے پھلکــے صــاف ســتھرے ســوتی کپــڑے اســتعمال کریــں اور بھــاری بھرکــم اور تیــز رنــگ 	 

والــے کپــڑے اســتعمال کرنــے ســے گریــز کریــں۔.

گرمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا عالج
عالمات ظاہر ہونے کے وقت مندرجہ ذیل ہدایات پرعمل کیا جائے:

مریض کو تیز دھوپ سے دور رکھیں اور اسے کسی ٹھنڈی جگہ لے جائیں۔	 
فــی الفــور مریــض کــو ٹھنــڈک پہونچائیــں اور اس کــے لیــےاس کــے جســم ســے 	 

کپــڑے اتاردیــں، اس پــر پانــی کــے چھینٹــے ماریــں )نیــز ممکــن ہوتــو اســے اے 
ســی یــا پنکھــے کــی ہــوا میــں الئیــں( یــا اس کــے جســم کــو بھیگــی ہوئــی جالــی 

دار پٹــی یــا کپــڑوں ســے ڈھــک دیــں۔
ہــوش ختــم ہونــے ســے قبــل مریــض کــو ایســی ٓارام پہونچانــے والــی چیزیــں دیــں 	 

جــو اس کــی حــرارت میــں تخفیــف پیــدا کریــں۔
ــو 	  ــدی ممکــن ہ ــی جل ــی خاطــر جتن ــض عــالج ک ــں مری ــاال حــاالت می مندرجــہ ب

قریــب تریــن طبــی مرکزلــے جائیــں یــا پھرضــرورت پڑنــے پــر ایمبولینــس بــال 
لیــں۔.

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں
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گردن توڑ یا دماغی بخار) سرسام(
حــج  کــے موســم کا شــمار ان موســموں میــں ٓاتــا ہــے جــب دماغــی بخــار بکثــرت پھیلتــا ہــے کیونکــہ حجــاج کــرام اس بیمــاری کــے پھیــالؤ 
والــے دنیــا کــے مختلــف عالقــوں بالخصــوص کچــھ افریقــی ممالــک ســے آتــے ہیــں، مزیــد بــرٓاں موســم حــج میــں لوگــوں کــی بہــت زیــادہ 

بھیــڑ، صفائــی ســتھرائی ســے بــے اعتنائــی، ســخت محنــت و مشــقت بھــی اس طــرح کــی بیماریــوں کا باعــث ہوتــی ہیــں۔
دماغــی بخــار کــو خطرنــا ک اورمہلــک  بیمــاری ســمجھا جاتــا ہــے۔ اس بخــار میــں دمــاغ  اور مغــز حــرام کــی کھلیــوں میــں شــدید ســوزش 
)ورم پــردہ دمــاغ( ہــو جاتــی ہــے جــس ســے عصبــی نظــام متاثــر ہوتــا ہــے، اور فــی الفورمناســب عــالج نــہ ہونــے کــی صــورت میــں یــہ 

مــوت کا باعــث بھــی بــن جاتــا ہــے۔

منتقل ہونے کے طریقے:
بخار یا جسم کا درجہ حرارت بڑھ جانا۔	 
گردن کا سخت ہونا یا اکڑ جانا۔	 
سر میں تیز درد۔	 
ہوشمندی کی سطح میں کچھ تبدیلی )دیوانہ پن(۔	 
قے ٓانا۔	 
روشنی برداشت نہ کرپانا۔	 
جلد میں کھنچاؤ پیدا ہونا یا سرخ دانے نکل آنا، بالخصوص بچوں میں۔	 
کبھی کبھی جلد پرسرخ دانے یا دھبے پڑ جاتے ہیں۔	 

مرض پیدا ہونے کے اسباب و وجوہات:
انفیکشــن پھیالنــے والــے جراثیــم یــا وائــرس کا شــکار ہــو جانــا دماغــی بخــار میــں مبتــال ہونــے کا مشــہور تریــن ســبب ہــے۔ اور یــہ انفیکشــن 

بالواســطہ یــا کبھــی کبھــار طفیلــی کیــڑوں کــے توســط ســے بالواســطہ ہوتــا ہــے۔

دماغی بخار سے بچنے کی صورتیں:
دماغی بخار روکنے والے ٹیکے اور ویکسینز لگائی جائیں، جن کا اثر تقریبا تین سالوں تک رہتا ہے۔	 
ذاتــی صفائــی ســتھرائی برقــرار رکھنــے اور مہلــک امــراض کــے منتقــل ہونــے کــو روکنــے کــے لیــے دی گئــی صحــت ہدایــات پرعمــل 	 

کریں۔
بھیڑبھاڑ کے اوقات سے گریز کریں۔	 
رہاش گاہ میں اچھی ہواداری کا خیال رکھیں۔	 
مریض کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھیں نیز اس کے جسم سے نکلنے والی رطوبتوں کو مناسب طور پر ٹھکانے لگائیں۔	 
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ایبوال وائرس
یــہ ایــک انتہائــی خطرنــاک بیمــاری ہــے جــس کــی وجــہ ســے مریــض کــو ایســا بخارہوتــا ہــے جــس میــں اس کــے جســم ســے خــون رســنے 
لگتــا ہــے اور اس میــں مــوت کــی شــرح بــڑھ جاتــی ہــے، یــہ بیمــاری جــس طــرح انســان کــو الحــق ہوتــی ہــے اســی طــرح چمپانــزی ، بــن 
مانــوس اور گوریــال جیســے بعــض جانــوروں کــو  بھــی ہوجاتــی ہــے، مملکــت میــں اس مــرض کــے منتقــل ہونــے کا امــکان اگرچــہ کــہ بہــت 
ہــی کــم ہــے اوراس ســے کوئــی بــڑی ســنگینی الحــق نہیــں ہــے تاہــم اس ســے بچنــے کــے لیــے ضــروری احتیــاط  کا اپنانــا ناگزیــر ہــے، 

خــاص طــور ســے حجــاج اور معتمریــن کــے لیــے کیونکــہ وہ بیــرون مملکــت ســے آنــے والــے افــراد کــے ربــط میــں آتــے رہتــے ہیــں۔.

منتقل ہونے کے طریقے:
مرض میں مبتال جانوروں سےاختالط، ان کے اعضاء، رطوبتوں اور ٓاالئیشوں کا سامنا کرنا۔	 
کٹــی ہوئــی جلــد یــا میوکــس جھلیــوں کا مــرض ســے متاثــرہ افــراد کــے بــول وبــراز، خــون،  لعــاب اور مــادہ منویــہ جیســی ســیال چیــزوں 	 

اور رطوبتــوں ســے رابطــہ میــں آنــا۔ 
مریض کی سیال اشیاء سے آلودہ چیزوں جیسے کہ رومال، دیگر کپڑے، شیونگ ٓاالت اور استعمال شدہ بلیڈ کو چھونا۔	 
مردوں کی تجہیز و تکفین اور دفن کرنے کے درمیان غیر محفوظ طریقوں سے کام کرنا۔	 

ممکــن ہــے کــہ بیمــاری کــی عالمتیــں، وائــرس  لگنــے کــے 2 ســے 21 دنــوں کــے درمیــان ظاہــر ہــوں، لیکــن اکثــر وبیشــتر یــہ 
عالمتیــں 8 ســے 10 دن میــں ظاہــر ہوجاتــی ہیــں۔.

عالمات:
اچانک بخارٓانا۔	 
درد سر اور بہت زیادہ کمزوری اورتھکاوٹ ہونا۔	 
حلق میں جلن ہونا۔	 
پٹھوں میں درد ہونا۔	 
قے، دست اور پیچش کا ہونا، گردہ اور کلیجی کی کاردگی متآثر ہونا اور بسا اوقات جسم میں اندر اور باہر خون بہتا ہے۔	 

ایبوال وائرس کا عالج:
اب تــک اس مــرض کــے لیــے کوئــی مناســب عــالج ســامنے نہیــں ٓایــا ہــے اور اس سلســلے 
میــں جــو بھــی کوششــیں کــی گئیــں وہ ســب اس کــی عالمتــوں کــو کــم کرنــے، ســیال مــادوں 
کــی بھرپائــی کرنــے اور ضــرورت پڑنــے پــر خصوصــی توجــہ دینــے ســے عبــارت ہیــں۔.

کیا اس بیماری کی کوئی دوا یا ویکسین دستیاب ہے؟
اب تــک اس مــرض کــے لیــے کوئــی الئســنس شــدہ دوا یــا ویکســین دســتیاب نہیــں ہوئــی، 
لیکــن بہــت ســے تحقیقــی مراکــز اس کــی دوا اور ویکســین بنانــے کــی لیــے کوشــاں ہیــں۔.

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں



حج اور عمرہ38
میں آپ کی صحت

ایبوال وائرس سے بچنے اور اسے روکنے کی تدابیر 
عــام صفائــی ســتھرائی کا خیــال رکھنــا، جیســے پانــی اور صابــن یــا ہاتــھ صــاف کرنــے کــی دیگــر جراثیــم کــش اشــیاء ســے 	 

دونــوں ہاتھــوں کــو اچھــی طــرح دھونــا، خــاص طــور ســے پاخانــہ پیشــاب ســے فراغــت کــے بعــد یــا مریــض کــے جســم کــے 
ســیال مــادوں یــا رطوبتــوں ســے لگــے ہوئــے سازوســامان کــو چھونــے کــے بعــد، کھانــا کھانــے اور اس کــے بنانــے ســے 

پہلــے اور اس کــے بعــد، چھینــک یــا کھانســی کــے بعــد۔
مرض میں مبتال جانوروں )جیسے وبائی عالقوں کے چمگاڈر، بن مانوس اور بندر( کو چھونے سے بچنا۔	 
جانوروں سے تیار مصنوعات کھانے سے قبل اچھی انھیں طرح پکانا۔	 
مــرض میــں مبتــال لوگــوں ســے میــل جــول نــہ کرنــا اور ان کــے ذاتــی اســتعمال کــی چیــزوں )مثــال تولیــوں، شــیونگ کــی 	 

چیــزوں، پیالیــوں اور چمچــے وغیــرہ( میــں مشــارکت ســے پرہیــز کرنــا۔
ایبــوال ســے مرنــے والــے لوگــوں کــے پــاس جاتــے وقــت احتیــاط ســے کام لیــں، لہــذا ان کــے لیــے مناســب حفاظتــی ســامان 	 

اســتعمال کریــں نیــز ان کــی تدفیــن میــں عجلــت کریــں۔
وزارت صحت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔	 

جسم کےجوڑوں اور پٹھوں کی تھکن
ارکان حــج کــی ادائیگــی کــے دوران زیــادہ نقــل وحرکــت کرنــے کــی وجــہ ســے بســا اوقــات بعــض لوگــوں کــو جســم کــے جــوڑوں 

اور پٹھــوں میــں تھکــن کا احســاس ہوتــا ہــے۔ 

عالمات:
پٹھوں کی تھکن کی شدت انسان کی طاقت و قوت اور اس کے نقل و حرکت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔

جــوڑوں کــی تھکــن: اس کــی عالمتیــں درد اور ورم کــی صــورت میــں ہوتــی ہیــں حتــی کــہ محســوس ہونــے لگتــا کــہ ہــر 	 
ہــر جــوڑ ٹــوٹ رہــا ہــے۔

پٹھــوں کــی تھکــن: اس کــی عالمــات پٹھــوں میــں ســختی اور درد کــی صــورت میــں ظاہــر ہوتــی ہیــں، یــہ تکلیــف کبھــی کــم 	 
اورکبھــی زیــادہ ہوتــی رہتــی ہــے۔

ایبوال وائرس کی مذکورہ عالمتوں میں سے کسی عالمت کے ظاہر ہونے کی صورت میں 
قریب ترین طبی مراکز سے رابطہ کریں کیونکہ وزارت صحت کی جانب سے حجاج کرام کے 

لیے مفت طبی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔
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جوڑوں اور پٹھوں کی تھکن کے اسباب:
بدن کی دفاعی صالحیتوں کا کمزور ہوجانا۔	 
بہت زیادہ مشقت اٹھانا۔	 
مسلسل تیز چلتے رہنا۔.	 

جوڑوں اور پٹھوں کی تھکن کا عالج:
درد محسوس ہوتے ہی نقل و حرکت بند کردینا۔	 
درد کــم کرنــے اور خــون و ســیال مــادوں کــے منجمــد ہونــے کــو روکنــے کــے لیــے متاثــرہ جگہــوں کــو دبانــا۔ نیــز اس کــے 	 

لیــے میڈیــکل اســٹور پــر دســتیاب جــوڑوں کــو دبانــے والــے آالت کا اســتعمال کیــا جــا  ســکتا ہــے۔
تکلیف کم کرنے کے لیے متاثرہ جگہوں پربرف یا ٹھنڈا پانی ڈالنا۔	 
ورم کــم کرنــے کــے لیــے متاثــرہ عضــو کــو اوپــر اٹھانــا، نیــز ســوتے وقــت یــا پھــر رہائــش گاہ میــں رہتــے وقــت متاثــرہ 	 

عضــو کــو اٹھایــا جــا ســکتا ہــے۔
ضرورت کے وقت طبی مشورے لینا۔.	 

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں
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�چے �ج ں عورت اور  حج اور عمرہ م�ی
حــج مشــقت بھــرا ســفر ہــے جــس میــں بــڑی مشــقت کرنــی پڑتــی ہــے، خــاص طورپرعورتــوں کــو کیونکــہ ہــو ســکتا ہــے کــہ حــج 
کــے دوران وہ حاملــہ ہــوں یــا ماہــواری آنــے لگــے یــا اپنــی جســمانی ســاخت کــی وجــہ ســے انھیــں مزیــد پریشــانیوں کا ســامنا ہــو۔.

ماہواری:
اگــر حــج یــا عمــرہ کــی نیــت کرنــے والــی عــورت چاہتــی ہــے کــہ وہ مناســک کــی بحســن و خوبــی ادائیگــی کــر پانــے کــے لیــے 

مانــع حیــض گولیــاں اســتعمال کــرے تــو اس کــے لیــے مندرجــہ ذیــل ہدایــات پــر عمــل کرنــا ناگزیــر ہــے۔:
حــج  پــر جانــے ســے کافــی وقــت پہلــے ) کــم از کــم 7 دن یــا پھــر ڈاکٹرکــے مشــورہ کــے مطابــق( کســی ماہــر طبیــب ســے 	 

مشــورہ طلــب کرلــے تاکــہ معلــوم ہوجائــے کــہ دوائیــاں کیســے، کــب اور کتنــی خــوراک میــں اســتعمال کرنــی ہــے۔
ماہر طبیب کی ہدایات کے مطابق مقررہ اوقات میں دوائیاں ضرور استعمال کریں۔	 
ان دوائیــوں کــے کچــھ منفــی اثــرات بھــی  ہوتــے ہیــں جــن میــں اہــم تریــن چکــر، درد ســر، پســتانوں میــں تکالیــف، مــزاج 	 

میــں چڑپڑاپــن اور عصبــی نظــام میــں تبدیلــی ہــے۔.

ایام حمل میں حج اور عمرہ:
حاملــہ عــورت کا حــج پــر جانــا مناســب نہیــں ہــے، تاہــم بعــض اســباب کــی بنــا پــر اســے حمــل کــے دوران ہــی حــج پــر نکلنــا ہــو تــو 
خطــرات ســے بچنــے کــے لیــے اســے صحــت ســے متعلــق بتائــی گئــی احتیاطــی تدابیــر اپنانــی چاہئــے۔ حــج کــے دوران مشــقتوں 

کــی وجــہ ســے حاملــہ عــورت اور اس کــے جنیــن کــو بہــت ســے خطــرات الحــق ہوتــے ہیــں جــن میــں ســے اہــم تریــن یــہ ہیــں:
قبل ازوقت والدت۔	 
والدت کے بعد بچے کی خاص نگہداشت۔	 
حاملہ عورتیں قوت مدافعت کی کمی اور بھیڑبھاڑ کے باعث متعدی امراض کا شکار ہوجاتی ہیں۔	 
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مندرجہ ذیل حاالت میں حاملہ عورتیں الزمی طور پر حج کی ادائیگی مؤخر کردیں:
ماضی میں قبل از وقت والدتیں ہوئی ہوں۔	 
ماضی میں سقوط حمل ہوا ہو۔	 
حاملہ ذیابطیس میں مبتال ہو۔	 
)حمل کے دوران یا اس سے پہلے( امراض قلب، بلند فشار خون یا گردے وغیرہ کی بیماری میں مبتال ہونا۔	 
حمل کے ساتھ ساتھ خون ٓانا۔	 
آنول کا اترنا۔	 

حاملہ کے لیے حج اور عمرہ پرجانے سے پہلے صحت ہدایات:
ڈاکٹرسے مشورہ کرنا تاکہ معلوم ہو سکے کہ بغیر کسی صحت پیچیدگی کے حج اور عمرے پر جانا ممکن ہے۔	 
حــج  یــا عمــرہ پــر جانــے ســے کــم ســے کــم دس روز قبــل دماغــی بخــار اور فلــو ســے بچــاؤ ٹیکــہ لگوانــے کــے امــکان کــے متعلــق ڈاکٹــر 	 

ســے مشــورہ طلــب کرنــا۔
تمــام ضــروری دوائیــاں اتنــی مقــدار میــں اپنــے ســاتھ رکھیــں کــہ وہ مــدت ســفر کــے لیــے کافــی ہــوں، نیــز حاملــہ عــورت ڈاکٹــر کا لکھــا ہــوا 	 

نســخہ بھــی اپنــے ســاتھ رکھــے تاکــہ دوا ختــم ہونــے پــر میڈیــکل ســے حاصــل کــی جــا ســکے۔

حاملہ عورتوں کے لیے سفر کے دوران طبی ہدایات:
وافر مقدار میں سیال چیزیں استعمال کریں۔	 
سیٹ پر بیٹھنے کے دوران پنڈلیوں کو مختلف طرح سے حرکت دیتے رہیں، اس سے رگوں میں خون نہیں جمے گا۔	 
ہوائــی جہــاز اور بــس میــں گھنٹــہ دوگھنٹــہ کــے فاصلــے ســے چہــل قدمــی کریــں اور اگــر ســفر حــج اپنــی گاڑی ســے ہوتــو بہتــر ہــے کــہ ہــر 	 

دوگھنٹــے میــں گاڑی ســے اتــر کــر تھــوڑی چہــل قدمــی کرلیــں۔

ہنگامی حالت میں، 
911کال کریں

حاملہ عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی بھیڑ بھاڑ والی جگہوں اور حاالت 
سے پورے طور پر احتراز کریں جہاں ان کے جسم کے بہت زیادہ دبنے کا اندیشہ ہو، اور 

مناسک حج کی ادائیگی کے لیے ٓارام دہ اور مناسب اوقات کا انتخاب کریں۔
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حج اور عمرہ کے دوران حاملہ عورتوں کے لیے طبی ہدایات:
خــاص طــور ســے حمــل کــے ابتدائــی دنــوں میــں مسلســل قــے ہونــے کــی وجــہ ســے حاملــہ عورتــوں کــو خشــکی محســوس ہــو 
ســکتی ہــے، اور کبھــی کبھــی محنــت اوربھیڑبھــاڑ کــی وجــہ ســے حمــل شــروع کــے ایــام میــں ہــی ســاقط ہوجاتــا ہــے اســی لیــے 

حاملــہ عورتــوں کــے لیــے مندرجــہ ذیــل ہدایــات پــر دھیــان دینــا بــے حــد ضــروری ہــے:
حاملــہ عورتیــں وہ ایســی بھیڑبھــاڑ والــی جگہــوں ســے مکمــل طــور پــر احتــراز کریــں جہــاں ان کــے جســم کــے بہــت زیــادہ دبنــے کا 	 

اندیشــہ ہــو، اور مناســک حــج کــی ادائیگــی کــے لیــے ٓارام دہ اور مناســب اوقــات کا انتخــاب کریــں۔ 
ســوتی اور ڈھیلــے ڈھالــے کپــڑے پہننــے کا اہتمــام کریــں تاکــہ ایســا نــہ ہــو کــہ جســم ســے بہــت زیــادہ پســینہ نکلنــے کــی وجــہ ســے 	 

ســیال مــادوں کــی کمــی ہــو جائــے۔
ٓارام دہ اور مناسب جوتیوں کا انتخاب کریں۔	 
وافر مقدار میں سیال چیزیں استعمال کریں۔ اور زیادہ گرمیوں سے گریز کریں۔	 
گھنٹہ دو گھنٹہ کے فاصلے سے چہل قدمی کریں تاکہ پنڈلیوں کی رگوں میں خون نہ جمے۔	 
جــب حاملــہ کــو خــون بہنــے، پیــٹ میــں مــڑور، شــدید درد کا احســاس ہــو یــا اس کا درجــہ حــرارت بــڑھ جائــے تــو فــورا قریــب تریــن 	 

طبــی مرکــز یــا اســپتال میــں جائــے۔
بہــت زیــادہ بدنــی محنــت کرنــے ســے گریــز کریــں اورشــرائط کــو ملحــوظ رکھتــے ہوئــے، شــریعت کــی جانــب ســے دی گئــی رخصــت 	 

کا فائــدہ اٹھائــے مثــال تھــکاوٹ محســوس ہونــے کــی صــورت میــں طــواف اور ســعی کــے دوران وہیــل چئیــر اســتعمال کرنــا۔

حج اور عمرہ کے دوران دودھ پالنا اور شیرخوار بچہ:
بہتر یہ ہے کہ شیرخوار اور کم سن بچوں کو حج میں ساتھ نہ الئیں۔ اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں:

بچے نظام تنفس یا نظام ہاضمہ یا آنتوں میں سوزش جیسے انفیکشن سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔	 
بــڑوں کــے مقابلــے بچــوں میــں ســیال مــادوں کا فقــدان زیــادہ ہوتــا ہــے، اور اس کــی وجــہ درجــہ حــرارت میــں اضافــہ یــا بچــوں کا کــم 	 

مقــدار میــں پانــی اســتعمال کرنــا ہــے۔
حــج کــے دوران مشــقت کــی وجــہ بچــے بہــت تھــک جاتــے ہیــں اور کبھــی کبھــار تــو ان کــی بھــوک بھــی کــم ہــو جاتــی ہــے، نتیجــہ 	 

کــے طــور پــر جســم کا ســیال مــادہ ختــم ہوجــا تــا ہــے۔
حج کے دنوں میں بہت بھیڑبھاڑ کی وجہ سے بچوں کے گم ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔	 

حاملہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ درجہ ذیل عالمتیں محسوس ہونے پر فورا قریب 
ترین طبی مرکز کا رخ کریں:

خون ٓانا، اندام نہانی سے غیر معمولی طور پر سیال مادوں کا نکلنا۔	 
پیٹ میں شدید مڑور۔	 
شدید درد سر کے ساتھ ساتھ بصارت میں خلل۔ 	 
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والدین اگر بچوں کو ساتھ الئیں تو انھیں مندرجہ ذیل ہدایات پرعمل کرنا چاہئے:

بچــے کــی کالئــی میــں ایــک کــڑا پہنــا دیــں جــس پــر اس کا پــورا نــام، رہائــش گاہ کا پتــہ، فــون یــا موبائــل نمبــر اور مہــم کا 	 
نــام درج ہــو۔

بچوں کو بنیادی ٹیکے لگے ہوئے ہوں اور دوسرے ٹیکوں کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔	 
سیال چیزیں زیادہ سے زیادہ مقدارمیں پالئیں تاکہ جسم میں خشکی نہ ہو۔	 
ہاتھوں کو برابر دھوتے رہے۔	 
بچــوں کــی دونــوں رانــوں کــے درمیانــی حصــہ کــو صــاف کرنــے اور اس کــے خشــک رکھنــے کا خــاص خیــال رکھــے 	 

تاکــہ جلــد کــی بیماریــوں ســے محفــوظ رہیــں۔
کھانے پینے کی چیزوں کی صفائی پر توجہ رکھیں۔	 
حتی المقدور بچوں کو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں میں لے جانے سے احتراز کریں۔	 
پیچش، قے، اور بچہ کے درجہ حرارت بڑھنے جیسی صحت پریشانیوں کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔	 

حج میں بچوں کو ساتھ النے کی صورت میں اس بات کو یقینی بنا لیں کہ بچوں کو حج کے 
ساتھ مخصوص ٹیکوں کے ساتھ ساتھ بنیادی ٹیکے لگے ہوئے ہیں۔



حج اور عمرہ44
میں آپ کی صحت

اں �ی ا�ن سش �د کی �چر�ی حج کے �ج
ــم حــج کــے بعــد کــی  ــں ہ ــا ہــے جنہی کچــھ حجــاج کــو اپنــے وطــن واپــس ہونــے کــے بعــد بہــت ســاری عالمــات کا ســامنا ہوت
پریشــانیوں ســے تعبیــر کــر ســکتے ہیــں، مگــر فــی نفســہ یــہ کوئــی بیمــاری کــی حالــت نہیــں ہــے بلکــہ یــہ عــام عالمــات ہیــں جــو 
دوران حــج مناســک کــی ادائیگــی میــں کــی جانــے والــی محنــت، مشــقت، تھکــن اور باربــار نقــل و حرکــت کــی وجــہ ســے حجــاج 
کــو الحــق ہوتــی ہیــں، لیکــن یــہ عالمــات وقــت گرزنــے، ٓارام کرنــے اور ســکون آور اشــیاء کھانــے ســے جلــد ہــی دور ہــو جاتــی 

ہیــں۔ یــہ عالمــات مندرجــہ ذیــل ہیــں:
تھکن، مشقت اور سستی۔	 
پٹھوں میں مختلف طرح کے درد اور پریشانیاں۔	 
درد سر اور تناؤ۔	 
جلد کا سیاہ ہونا۔	 
زکام۔	 
بے خوابی ہونا۔	 

یہ عالمات مختلف اسباب سے پیدا ہوتی ہیں:
تیز دھوپ میں بہت زیادہ وقت تک رہنا۔	 
بہت زیادہ نقل و حرکت کرنا۔	 
زکام اور فلو کے وائرس کی زد میں آنا۔	 

جیســا کــہ ہــم نــے پہلــے ہــی اشــارہ کیــا ہــے کــہ یــہ عالمــات وقــت گرزنــے، ٓارام کرنــے اور ســکون آور اشــیاء کھانــے ســے جلــد 
ہــی دور ہــو جاتــی ہیــں؛ پھــر اگــر عالمــات میــں شــدت آ جائــے یــا لمبــے وقــت تــک باقــی رہیــں تــو ڈاکٹــر ســے رجــوع کریــں۔.

حج / عمرہ کرنے والے وطن واپس کے وقت اگر زکام، فلو اور سردی میں مبتال ہیں تو 
دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول سے اجتناب کریں، اور عالمات میں اگر شدت آ جائے تو 

ڈاکٹر سے رجوع کریں۔



ذ کی �نہرست مآحن
1-   سعودی وزارت صحت - سرکاری ویب سائٹ  

  www.moh.gov.sa      

٢-    عالمی انجمن برائے صحت
www.who.it      

3-   یورپی ویب سائٹ برائے نگرانی و معائنہ
www.eurosurveillance.org      

4-    ملک عبدہللا بن عبدالعزیز کا عربی انسائیکلوپیڈیا برائے صحت مشموالت
    www.kaahe.org      

٥-    بیماریوں سے لڑنے اور ان سے بچنے کے امریکی مراکز
www.cdc.gov      

٦-    برطانوی قومی صحت خدمات
  www.nhs.uk      



وزارت صحت
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