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Feladó: Misszionáriusi Részleg (00-1-801-240-2222)

Tárgy: A visszatérő misszionáriusok tbc-vizsgálata

A tuberkulózis egy súlyos bakteriális fertőzés, mely tönkreteheti a tüdőt 
és az egyéb létfontosságú szerveket. Elengedhetetlen, hogy a visszatérő 
misszionáriusokat teszteljék tbc-re, mert előfordulhat, hogy meg vannak 
fertőzve, annak ellenére, hogy nem produkálnak azonnali tüneteket.

Mellékeltük a levelet, melyet a misszióelnökök adnak majd át a visszatérő 
misszionáriusoknak, melyben arra utasítják őket, hogy a visszatérésük 
után mihamarabb végeztessék el magukon a tuberkulózis-vizsgálatot. A 
levél elektronikus másolatát a misszióelnökök letölthetik a misszióelnök 
portáljáról (missionary.lds.org/presidents), vagy a misszióiroda munkatársai a 
misszionáriusi orvosi honlapról (missionarymedical.org).

Kérjük a helyi vezetőket, buzdítsák a visszatérő és visszatért misszionáriusokat, 
hogy a hazatérésüket követően menjenek el tbc-szűrésre, és győződjenek meg 
arról, hogy van-e elegendő forrásuk a vizsgálat elvégeztetéséhez.
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Kedves ________________ elder/nővér!

Tárgy: Tuberkulózis-szűrés

A tuberkulózis egy súlyos bakteriális fertőzés, mely tönkreteheti a tüdőt 
és az egyéb létfontosságú szerveket. Ez gyakori fertőzés, mely a világ 
népességének 1/3-át érinti. A fertőzöttek gyakran cseppfertőzés útján (köhögés, 
tüsszentés stb.) adják át másnak a kórt.

Legtöbb esetben a tuberkulózissal fertőzött személyek nem produkálják 
azonnal a betegség tüneteit. Ezt úgy nevezik, hogy látens tuberkulózis. 
A látens tbc-hordozók esetében 10 százalék az esélye annak, hogy később 
kialakul a betegség a szervezetükben.

Ezért, hogy ne alakuljanak ki benned komoly tünetek, ha esetleg ki voltál 
téve a tbc-fertőzés veszélyének, rendkívül fontos, hogy miután hazatértél, 
minél hamarabb elmenj tbc-vizsgálatra. Tekintet nélkül arra, hogy a 
missziód előtt mi volt a tbc-teszted eredménye (akár pozitív, akár negatív), 
el kell menned az orvosodhoz vagy betegellátó intézményedhez, hogy újra 
megvizsgáljanak, miután hazajöttél. Lehet, hogy további vizsgálatokra vagy 
kezelésekre is szükség lesz.

Amennyiben látens tuberkulózist diagnosztizálnak nálad, kövesd az orvosod 
vagy a helyi betegellátó intézményed javaslatait, az országodban alkalmazott 
egészségügyi eljárásmódnak megfelelően. Köszönjük, hogy odafigyelsz 
az egészségedre, hogy egész életed során az Úr erős és egészséges szolgája 
maradhass.

         Őszinte tisztelettel:

  misszióelnök


