
Съобщение

Дата: 10 март 2014 г.

До: висшите ръководители, областните 
седемдесетници, президентите на 
кол, мисия и окръг, епископите и 
президентите на клон

От: Мисионерски отдел (801-240-2222)

Относно: Тест за туберкулоза за завърнали се мисионери

Туберкулозата е сериозна бактериална инфекция, която може да 
унищожи белите дробове и други жизненоважни органи. Много важно 
е завърналите се мисионери да бъдат тествани за туберкулоза, защото 
е възможно да са били заразени с болестта без да са развили външни 
симптоми.

Прилага се писмо, което да бъде давано на завръщащите се 
мисионери с цел те да бъдат поканени да бъдат тествани за туберкулоза 
след завръщането си у дома. Електронни екземпляри на това писмо 
могат да бъдат теглени от президентите на мисия от Портала за 
президенти на мисия (missionary.lds.org/presidents) или от персонала 
към офиса на мисията от медицинската страница за мисионери 
(missionarymedical.org).

Желаем местните свещенически ръководители да насърчават 
завърналите се мисионери да бъдат тествани за туберкулоза, когато 
се завърнат у дома, и да се погрижат те да имат средствата за това в 
случай на нужда.
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Скъпи старейшина/Скъпа сестра ________________:

Относно: Тестване за туберкулоза

Туберкулозата е сериозна бактериална инфекция, която може 
да унищожи белите дробове и други жизненоважни органи. Тази 
бактерия се среща често, като почти една трета от световното 
население е неин носител. Носителите на заразата често 
разпространяват бактерията чрез кашляне.

Повечето хора се заразяват с туберкулоза без да развият външни 
симптоми. Това състояние се нарича латентна туберкулоза. При 
хората с латентна туберкулоза има 10 % шанс по-късно да развият 
заболяване.

За да не развиете сериозни симптоми от възможно излагане на 
бактерията е изключително важно да бъдете тествани за туберкулоза 
веднага след завръщането си от мисия. Независимо от резултата 
от тестването за туберкулоза преди мисията (отрицателен или 
положителен), Вие отново имате нужда да бъдете тествани от лекар 
след завръщането си у дома. Може да се наложи да бъдете подложени 
на допълнително тестване.

Ако Ви бъде поставена диагноза латентна туберкулоза, следвайте 
указанията на Вашия лекар и здравните правила на страната. 
Благодарим Ви, че се грижите за здравето си. Така ще се радвате на 
здравето, необходимо да служите на Господ през целия си живот.

С уважение,

Президент на мисия


