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عمره 49-49

دستورالعمل انجام معاينات عمره 49-49

کلیــــــات :
هدف از انجام معاینات پزشکی پس از ثبت نام اولیه متقاضیان زیارت
معاینات و آزمایشات پزشکی بدو ثبت نام به دو منظور اصلی انجام میگیرد :
-1
-2

حفظ و ارتقای سالمت زائرین و کاهش مرگ و میر و ناتوانی .
شناسایی زائرین پرخطر و برنامهریزی جهت کنترل بیماری آنان قبل از اعزام تا پایان سفر .

چگونگی انجام معاینات پزشکی
الف -انجام معاينات قبل از اعزام متقاضیان عمره
 -1فرم وضعیت سالمت (پیوست  ) 1بصورت شتوو ر تر ثیر و ر ات یار ولت م وا یرنلقو ل رو یت ا روا ثول
صفحه اول و دوم آ تی شخصلً ثیم ل ر ییضلء ر ربل یز ثبو نلم جهو ثأی د ر جمع آرتی بوا ولتاریت یررو م یتی وا
نملیند.
 -2م ا یرنلق ل بلالی  05سلل ر ی یای ا ب یسلس یظهلتی ارا ات م رقع و سالیو با ییی یز ب ملتیهولی
یذ رت یل ه ارنا رقع و ثهدید ننده سالیری ایگ یبرال ییبلشند ،الزم یسو شس یز ثیم ل بخو

ی بور ثرسو

لتاریت ،جهو یعلینا ر اتیل و ثرص اهلی اتیلنی ربل یز سف با ییی یز شرشیل یعرمد شه سرل اورا وا یسولیی
آنل یز سوری ی ور ش رشویی جوو ر زیولت ی والم اریهود شود ی یجعوا ر شوس یز یاوذ ثأی دیوا سوالیو ر ثیم ول
فرم معاينات قبل از تشرف (پیوست  )2ثرس شرشک ر یه ر ییضلی آ ثرس

ولتاریت نبوبو بوا ین ولم ایگو

ی یجل ثبو نلم یردیم نملیند.
 نکته  :1لتاریت یرظف یسو اتصرت یتیرک شد با ب ملتی جبمی -ترینی یل رقع و ثهدید ننده ایگ ی ات
یرنلقی ر یل زنل بلتایت ،م غم دم یظهلت ا ،یر تی جهو یاذ ثأی دیا شرشیی (فرم معايناات) بوا شرشوک یعرمود
یرتانظ یتجلع اهد.
 نکته  :2لتاریت م ه بلید نظ ارا تی ش ییر بالیلنع برا ی ریم ر یل ن لز یرنلقوی بوا یاوذ ثلی دیوا یز شرشوک
یعرمد ،ات ربمو ی برطا م اتج ر ب یسلس آ یردیم نملید.
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 -3لتاریت م ه الزم یسو م یعلینل تی یسین ر یز ط یق  Linkسلزیل تری سلیو ی برطا ر یت اهند.
 -4ی یا یعرلا با لرلظ یتیال جدی ر اسرگ یهلی ابر اه ر ررین ن یرجرا ات ترت ی ربل  ،الزم یسو با ی ی ر
ی لز ث ک ی ر لا یع ی ر ات صرت ین لم ی یجل ث ک ر یتی ا اریهی دم ی ر لا ،جهو ی ریم ثلی د ا اند ر ات غ و
یین صرت یز ثلی د آنل جهو ی ریم اراایتی شرا.
 -0لتاریتی یرر م الزم یسو یز ی ریم یرنلق لنی ا شرشک یعرمد ات جلل جلق سف با م ه یف اه تی بوا صوال
آنل نمیایند اراایتی ر ی ریم آنل تی با شس یز نر ل ب ملتی ر ثلی د شرشک یر رل نملیند.
 -6م ا ثرص ا هلی اتج شده ر یردییل اتاریسو شده ات م یز سری شرشیل یعرمد بلید برس ما ولتاریت ر یودی
یرر م تیهنمل یرتا ثل د ر یت ا را ر ت لیو آ یز زی ین اتاریسو شرا( .بب لت ق رتی یسو)

ب -مقدمات الزم جهت اعزام بیماران ديالیزی به عمره
الزم با ذ

یسو ا ص ف ایلل ر شد ینعی ب یی ی ریم ا با م ه نمیبلشد بمیا ات صورت ب اورتایتی ب مولت یز

سلی ش یی جبمی -ترینی ییثری بل ین لم یریتا زی یرنلقی تی ی ریم نمرا:
 .1ب ملت تی بلید ربل یز سف  ،با یرخصص م ا یتجلع نمرا ثل قمن ثأی د یییل ی ریم ری ،فرم دياایی (پیوسات )3
با زبل الث ن جلری یطال ل الزم یز رب ل رقع و ممی ا م ا ،ثبوهلی آ ر ثعدیا نربو ایلل ر ات هفرا ییبلشود
تی صلات نملید ر ب ملت م یذ رت تی با هم یه شلسخ آزیلیتل  ،Hbهپلث و ( )Hbs Agر ییدز ( )HIVبا ببرل بب ا.
 .2لتاریت یرظف یسو ثصری

م ثیم ل شده ایولل ر تی بوا سورلا یبورن ات یدینوا ینورته جهوو یرودییل بعودی

یتسلل نملید.
 .3ب ملت ات بدر رترا با شه هلی یندس یدینا ر ییا بل ات اسو ایشرن یریتا رق ر اذتنلیا ارا ات یع و یدی یول
یعلر

لتری با ی ر شرشیی جو ی یجعا نملید ثل با هم یه شرشک ب زبل ب یی یاوذ نربوو ر ین ولم یرلو ن نربوو

ایلل ر با ب ملتسرل هلی سعرای ی ریم شرند.
تذکر  : 1م ا یعلینل ییبلیبو ثرس شرشک ر ات یرل یطب یل اتیلنگلههولی جمع وو هوالل یجمو

وا یخورص

یعلینل زی ین ییبلشد ،صرت ا ا.
تذکر  : 2ثع ا یعلینل شرشیی ب یی یک بلت ر ب یسلس ثع ا ی الم شده یز سلزیل نظلم شرشیی اتیل و ییا اا.
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فرایند کلی معاینات متقاضیان زیارت
ثبت نام متقاضی در دفاتر زيارتی سطح کشور
زائرين باالی  05سال
کلیه متقاضیان عمره

در صورت داشتن بیماری خاص

مراجعه به پزشک با فرم معرفی

انجام معاينات و آزمايشات اولیه

دفتر زيارتی حداکثر تا  9روز بعد

توسط پزشک دراولین زمان ممکن

در صورت مشکوك بودن
کارگزار به بیماری يا اعتیاد زائر

سالم
عدم وجود مشکل پزشکی

وجود مشکل پزشکی

تـــــــأيید
ارجاع افراد در حال بررسی جهت

عدم وجود مشکل پزشکی

توصیه به عدم تشرف تا رفع مشکل پزشکی

مشاوره و کنترل وضعیت جسمی

وجود مشکل پزشکی

پزشکان معتمد پس از انجام معاینات و در صورت لزوم آزمایشات و یا مشاورههای تخصصيی منيدر در
این دستورالعمل با پزشکان متخصص معتمد ،نسبت به تأیید یا توصیه به عدم تشرف تا رفع مشکل پزشکی
زائر اقدام خواهند نمود .البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که یکی از فلسفه هيای اصيلی وجيود
معاینات پزشکی رساندن افراد به مرز سالمت و توان انجام زیارت و برناميه ریيزی بيرای حفيظ و ارتقيای
سالمت آنان است.
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نحوة انجام معاينات توسط پزشکان معتمد
:

معاینات قبل از اعزام زائرین و عوامل ثابت از مهمترین مسئولیتهای پزشکان معتميد ميیباشيد ،لياا
:
ضروری است که دستورالعمل نحوه انجام معاینات به کرات مطالعه شده و درصورت وجود هرگونه سئوال
یا ابهامی با نمایندگان مرکز پزشکی دراستانها و یا دفتر مرکز در تهران از طریق پست الکترونیي ایين
مرکز به نشانی  hamkar@hmc.irمطرح نموده پاسخ خود را دریافت نمایند .کلیة دستورالعملهای
الزم و مطالب آموزشی و توجیهی نیز متعاقباً از طریق پایگاه اینترنتی مرکز پزشيکی در دسيترش شيما
قرار خواهد گرفت  .نحوه انجام معاینات سطح اول به شرح ذیل میباشد:

‹‹ جدول نحوه انجام معاينات و آزمايشات بر حسب سن و جنس ››
رديف

دستورالعمل

سن زائر

تكمیل فرم خوداظهاري براي کلیه زائران باالي  05سال در صورت وجود

1

کلیه متقاضیان تشرف به عمره

2

کلیه متقاضیان داراي سن باالي  05سال

 معاينات بالیني معمول الزامیست

يا افرادي که به علت وجود بیماري يا

 ولي آزمايشات Cr, F.B.S, CBC

بیماري يا شك کارگزار به بیماري يا اعتیاد زائر ،به پزشك معتمد معرفي
ميشود .

شك کارگزار به بیماري يا اعتیاد

 C.X.Rو  EKGبنا به تشخیص و در صورت لزوم
افراد ديابتیك و پرفشاري کنترل نشده و يا بیش از  0سال سابقه اين بیماري

4

افراد ديابتیك و فشار خوني

0

افراد مبتال به بیماريهاي مغز و اعصاب،

مشاوره مغز و اعصاب ،اعصاب و روان ،قلب و عروق و يا داخلي برحسب

بیماريهاي رواني ،ريوي ،قلب و عروق،

هر بیماري الزامي مي باشد.

را دارند مشاوره داخلي الزامي است .

کلیوي و کبدي

6

متقاضیان کلیه سنین که جهت معاينه به

آزمايشات تكمیلي ومشاورۀ تخصصي درهررشته براساس احساس نیاز و بنا

پزشك معتمد معرفي مي شوند.

به تشخیص پزشك.
تست اعتیاد) Opium Testبه روش  (T.L.Cدر صورت وجود هرگونه
شك به اين موضوع توسط پزشك درخواست خواهد شد.
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تـــذکـــرات :
 .1پزشکان معتميد شخصياً مسيئول دقيت در مطابقيت عکيس الصياقی روی فيرم معاینيات پزشيکی
زائرمعاینه شونده در هنگام معاینه و کلیه مراحل بعدی میباشند.
 .2درصورت نیاز به انجام مشاوره  ،پزشکان معاینه کننده میباید از نظرات متخصصيین دارای سيابقة
تشرف استفاده نمایند.
 .3اقييدامات تشخیصييی زائييرین ( آزمایشييگاه ،رادیولييوتی ،تسييت ورزك ،اکوکيياردیوگرافی و…)
ترجیحاً باید در مراکز دانشگاهی و دولتی دارای کیفیت مطلوب انجام پایرد.
 .4پزشييکان معاینييه کننييده بایييد بييرای کلیييه زائييرین مب يتال بييه بیماریهييای مييزمن و یييا پرخطيير
(  (High-Riskحتماً برنامه کنترل وضعیت سالمت جسمی و آموزكهای ویژه آنان را اعمال نمایند.
 .0ویزیت و معاینههای پزشکی زائرین با تعرفيه دولتيی بيوده و سيایر هزینيههيا از قبیيل آزمایشيات،
نوارقلب ،رادیوگرافی ،تست ورزك ،ویزیت پزشکان مشاور و غیره مطابق با تعرفههای قانونی از زائر اخيا
میگردد.
 .6کلیه زائرین میبایست پس از انجام معاینات پزشکی ،علیه بیمياری مننژیيت بيا واکسين پليیواالن
چهارظرفیتی واکسینه شوند و انجام آن نیز با مهراستاندارد بینالمللی در محل مشخص شيده درکيارت
مخصوص ایمن سازی با ذکر تاریخ به زبان انگلیسی تأیید گردد .ضمناً به زائرین تأکیيدگردد کيه کيارت
ماکوررا در زمان خرو از کشور و در قسمت های گمرکی بهمراه داشيته باشيند .انجيام واکسیناسيیون
برای کلیه افراد عازم کشور عربستان اعم از زائر ،عوامل ثابت ،مدیر راهنميا ،معياون ،روحيانی ،پزشيکان
و… الزامی میباشد.
 .7کلیه زائرین مبتال به بیماریهای تنفسی ،کلیوی ،کبدی ،قلبی ،دیابيت و همننيین افيراد بياالی05
سال میبایست نسبت به تلقیح واکسن آنفلوانزا توصیه گردند.
 .8الزم است فرم معاینات پزشکی زائرین با رعایت دستورالعمل معاینات ،به طور کامل و خوانا تنظيیم
و نسخه را به زائر تقدیم تا به کارگزار تحویل دهند .
 .9تست اعتیاد کلیه افراد مشکوک حتماً بيه روك  T.L.Cو در مراکيز آزمایشيگاهی معتبير و قابيل
وثوق انجام و ضمیمه گردد .
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موارد دارای حساسیت ويژه
همانگونه که مستحضرید و بررسی عملکرد سنوات گاشته نیز مؤیيد آن ميیباشيد ،مهمتيرین عاميل
کاهش مرگ و میر و ناتوانی در جریان زیارت ،دقت در معاینات قبل از اعزام زائرین میباشد ،از آنجائیکه
مسئولیت اصلی انجام این معاینات با پزشکان معتمد است ،لاا یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی پزش
ماکور شناسایی این موارد است و پزشکانی که در بین زائرین معرفی شده به آنهيا ،هيی یي از ميوارد
ذیل مشاهده نشود ؛ از امتیاز ارزشیابی باالیی بعنوان مالک همکاری های آتی با مرکز پزشکی برخيوردار
خواهند گشت .
 -1اعتیاد
 -2مرگ و میر در طول سفر در صورت ارتباط علت مرگ با بیماری زمینيهای قابيل تشيخیص در زميان
قبل از اعزام مانند بیماریهای سرطانی End stage
 -3حاملگی
 -4بیماری روانی مزمن و یا غیر کنترل شده .
 -5بیماری واگیردار( بویژه در میان عوامل ثابت که از اهمیت بسیار باال چه از جهت خطر انتشار بیماری
و چه از حیث دیگر ،برخوردار خواهد بود).

لذا مجدداً از كلیه همکاران و دستاندركاران درخواست مینمائیم :
كه نهایت كوشش خود را در راستای شناسایی این موارد بعمل آورند.
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چک لیست معاينات
گواهی سالمت خدمه

در این بخش ضمن ارائه چ لیست معاینات و سوابق  ،بیماریهای مهمی که ميیتواننيد در ایيام زیيارت بيرای زائير
ساز گردند و یا بیماریهایی که ممکن است در طول سفر تشدید شوند را از باب یادآوری و جهت سهولت و تسریع
مشکل :
کار ،خاطرنشان می سازیم .الزم باکر است که روح کلی انجام این معاینات در قالب بررسی توانایی جسمی و روحی زائر
برای انجام :اعمال میباشد تا با شناخت دقیق از سالمت زائر و یافتن نقاط آسیبپایر احتمالی قبل از سفر ،پیشگیری و
یا درمانهای پروفیالکتی توسط تیم پزشکی (اعم از پزشکان معتمد یا مشاوران تخصصی آنها) به زائرین ارائه گردیده
و در حفظ و ارتقای سالمت زائرین کوشا باشیم .
بیماریهای پوستی واگیردار ،ضایعات قارچی ،کهیر مزمن ،آنژیوادم  ،پمفیگوش و …
( مربيييوط بيييه معاینيييه سييير ،گيييردن ،گيييوك ،حليييق و بینيييی و چشمهاسيييت) بیماریهيييای اوتیيييت ميييزمن،
سینوزیت مزمن،اپیستاکسیهای شدید و مکرر ،رینیت آلرتی  ،وضعیت سالمت کلی دندانها(چون امکان ارائيه خيدمات
دندانپزشکی در عربستان میسر نیست)ارزیابی کل ی شنوائی ،سرگیجه و وزوز گوك ،سرطانهای نواحی مربوطيه ،ارزیيابی
کلی حدت بینایی و میدان بینائی ،کاتاراکت ،گلوکوم ،عیوب انکساری و مناسب بودن عیني لنزهيای تماسيی ،بزرگيی
غدد لنفاوی گردنی و تیروئید و…
آسم ، CF ، COPD ،آمبولی ریه  ،عفونتهای ریوی  ،سرطان ریه T.B ،و ...
( شایعترین علت مرگ و میر در سنوات گاشته بیماریهای قلبی و ریوی بوده است)

skin

HEENT

Respiratory

بیماریهييای ایسييکیم قلبی(آنييژین قلبييی و ،CHF،)M.Iاخييتالالت ریتم(حملييهای یييا دائييم) ،بیماریهييای مييادرزادی
ودرینهای ،HTN،آنوریسم و دیسکسیون آئورت  ،سابقه جراحی قلبی و …

Cardiovascular

بیماریهای پپتی  ،IBD , IBS ،اسهال و یبوست مزمن( Gl Bleeding ،زمینهها مشخص شود) ،سرطانهای دستگاه
گوارك،زردی ،هپاتیت ،کله سیستیت ،سنگهای صفراوی  ،ضایعات دردناک مقعد و …

Gastrointestinal

هیپوتیروئیدی ،هیپرتیروئیدی،اختالالت آدرنال  ،دیابت DMملیتوش ،اسيتئوپورز پیشرفته(بخصيوص در زنيان یائسيه)
چاقیهای شدید ،هیپرلیپدمی و …

Endocrine

آنمی شدید  ،اختالالت انعقادی  ،مصرف انتی کواگوالنها  ،سرطانها و …

Hematology

هرنييييييی دیسيييي ي بييييييین مهييييييره ای ،اسييييييتئوآرتروز( بخصييييييوص در مفاصييييييل زانييييييو و لگيييييين
( ،)Weight Bearingسابقه تروما و شکسيتگی در انيدامها و سيتون فقيرات ،لوپيوش ،اسيکلروز سیسيتمی  ،پليی
میوپاتیها ،واسکولیتها ،آرتریت روماتوئید ،اسپوندیلوآرتروپاتیهيا  ،کریسيتال آرتروپياتی هيا (نقيرش ونقيرش کياذب) ،
آمپوتاسیونها و …

Musculoskeletal

اختالالت خلقی(دپرشن و مانیا) ،اختالالت اضطرابی ،اختالالت وسواسی  ،دیلیریيوم ،اسيکیزوفرنی ،سيابقه خودکشيی ،
داروهای روانپزشکی مصرفی ،سابقه  PTSDو سابقه بستری در بخشهای روانپزشکی *و …...

Psychiatry

تشنج  ،حوادث عروق مغزی ) ، ( C.V.Aسنکوپ  ،پارکینسون  ،اختالالت حرکتی  ،سرطانها  ،مولتیپل MSاسيکلروز
و ...

Neurology

حاملگی  ،سرطانها  ،خونریزی های نرميال یيا غیرنرميال ( حتمي ًا بيه متخصيص زنيان معرفيی شوند)مصيرف OCPهيا
عفونتهای ادراری،سنگهای ادراری،BP ،بیاختیاری ادراری ،پیوند کلیه ، CRF ،دیالیز و …

Genitourinary
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* در صورت وجود بیماریهای ذکر شده در جدول و یا سایر بیماریها ،مشياوره تخصصيی بيا متخصصيان
مربوطه انجام گرفته و نتیجه منعکس گردد.
* با توجه به اینکه در موارد ذیل عدم سالمت فرد متقاضی محرز ميیباشيد ميیبایسيت زائيرین پيس از
اطالع رسانی از میزان خطرات سفر به توصیههای پزشکان توجه فرمایند .
 ناتوانی جسمی شدید( .عدم توانایی در انجام امور شخصی روزانه)
 سرطان کنترل نشده و یا تحت درمان فعال .
 اعتیاد به مواد مخدر به هر شکل و به هر میزان.
 بیماریهای عفونی واگیردار کنترل نشده (مثل  ،TB :هپاتیت و ) ...
 حامگلی (مگر اینکه تا  05روز قبل از اعزام زایمان واقع شود).
 بیماریهای روانی کنترل نشده .
 بروز سکته قلبی یا مغزی ظرف  1ماه قبل از اعزام .
 نارسایی قلبی با فانکشن کالش  3یا . 0
 عمل جراحی قلب باز تا  3ماه قبل از اعزام .
 COPD و آسم پیشرفته.
 سیروز پیشرفته.
 عقب ماندگی ذهنی متوسط و شدید .

و من ا ...الشفاء
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