
  2022 انجو 28دقيقة حج 

حاجة  3106موسم، سجلنا وصول المنذ انطالق 
وحاج قادمين من مطارات تونس قرطاج والمنستير 

. رحلة جوية 12و جربة وصفاقس و طبرقة عبر 
 2068 ،ويتوزع هؤالء الحجيج بين مكة المكرمة

 .   المتبقون 1038الـوالمدينة المنورة  ،حاجة و حاج
تاريخ    2022جويلية  7جوان  إلى  21الفترة األولى من الحج والتي تمتد من خالل هذه و 

إلى  منذ بداية الموسموالبعثة الصحية  ، أمنت)عرفة و منى(التنقل إلى المشاعر المقدسة 
   :29-28 ليلة منتصف
 417 عيادة طبية  
 27 عناية صحية في وحدة المراقبة والعزل  
 10 شفات معمقةتحويالت للمستشفيات للقيام بك  
 وتمت مرافقتها حالة إيواء وحيدة تم إجالؤها بعد التأكد من سالمة شرايينها التاجية ،

  عند التنقل و عند أداء المناسك 
ال يتطلب ( كما مكنت زيارة الفنادق من التفطن لحالة عجز كلوي متقدم غير نهائي

  . ، و تم اتخاذ اإلجراءات الصحية للحيلولة دون تعكر الحالة خالل أداء المناسك)التصفية

   
قامت البعثة الصحية بإستكمال البحث الميداني لمعرفة كيفية 

. بين الحجيج COVID19حصول و انتشار العدوى بمرض 
واتضح حصول عدوى لدى حاجة تونسية أثناء زيارتها 

  .معنويات طيبة وهي حاليا تتمتع بصحة و. المسجد النبوي
تواصلت البعثة الصحية مع وحدة متابعة المكاتب الطبية 

و تبادل  .حاالت المستكشفةالبمكة المكرمة في موضوع 
لى قيام وأفضى ذلك إ. الطرفان التجارب لكسر حلقة العدوى

الوقائية بزيارة ميدانية، عززت المهارات  الشؤونفريق من 
 .لدى جميع األطراف



تم تركيز سيارة إسعاف في 
غزة و أخرى في المسفلة، 

إلى سيارة إسعاف  باإلضافة
 .ثالثة في المدينة المنورة

وتوظف هذه الوحدات في 
نقل المرضى إلى 
المستشفيات للقيام بالكشفات 

وتسعى البعثة . المعمقة
الصحية للحصول على 
تراخيص لدى الهالل األحمر 
السعودي للنفاذ إلى المشاعر 

أيام )عرفة و مزدلفة ومنى(
).   ذوالحجة 12-8(التشريق 

أدى طبيب وخبير زائر تابع لجنة التراخيص بمكتب 
زيارة السعودية شؤون الحجاج بوزارة الصحة 

ميدانية للمستشفى الميداني بغزة و العيادة الثانوية 
بعد المعاينة والمداوالت مع  ،وأقر المقيم. بالمسفلة

ضمانا  اإلجراءات مطابقةب ،فريق البعثة الصحية
يدعم حصول البعثة  و رفع تقريرا. لسالمة المرضى

 ةالصحية التونسية على الترخيص المؤقت لممارس
عالجي ووقائي خالل موسم حج ميداني نشاط صحي 
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