
Paziņojums

Datums: 2014. gada 10. martā

Kam: Augstākajiem pilnvarotajiem; reģionu 
Septiņdesmitajiem; misiju, stabu un 
apgabalu prezidentiem; bīskapiem un 
draudžu prezidentiem

No: Misionāru departamenta (801 240 2222)

Tēma: Tuberkulozes skrīnings misionāriem, kas beidz savu misiju

Tuberkuloze ir smaga bakteriāla infekcija, kas var radīt neatgriezenisku 
plaušu un citu dzīvībai svarīgu orgānu bojājumu. Tas ir ļoti svarīgi, lai visi 
atgriezušies misionāri tiktu pārbaudīti pret tuberkulozi, jo viņi varēja inficēties 
ar šo slimību, neattīstot tūlītējus slimības simptomus.

Pielikumā ir vēstule, ko misiju prezidenti dos misionāriem, kas beidz savu 
misiju, norādot viņiem veikt tuberkulozes pārbaudi neilgi pēc atgriešanās 
mājās. Šīs vēstules elektronisko kopiju var lejupielādēt misijas prezidenti no 
Misijas prezidenta portāla (missionary.lds.org/presidents) vai misijas biroja 
personāls no Missionary Medical tīmekļa vietnes (missionarymedical.org).

Mēs lūdzam vietējos priesterības vadītājus mudināt atgriezušos misionārus 
veikt tuberkulozes skrīningu, kad viņi atgriežas mājās, un pārliecināties, ka 
viņiem ir pietiekami resursu, lai saņemtu šādu aprūpi.
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Dārgais (-ā) elder/māsa ________________:

Tēma: Tuberkulozes skrīnings

Tuberkuloze ir smaga bakteriāla infekcija, kas var radīt neatgriezenisku 
plaušu un citu dzīvībai svarīgu orgānu bojājumu. Šī ir bieži sastopama 
infekcija, un tās nēsātāji ir trešdaļa pasaules iedzīvotāju. Inficētās personas, 
kad klepo, bieži izplata šo infekciju uz citiem.

Vairumam cilvēku, kas inficējas ar tuberkulozi, neparādās tūlītēji slimības 
simptomi. To sauc par latento tuberkulozi. Tiem, kuriem ir latentā tuberkuloze, 
ir 10 procentu iespēja saslimt ar šo slimību vēlāk.

Lai jums neparādītos smagi simptomi no iespējamas saskarsmes ar 
tuberkulozi, ārkārtīgi svarīgi ir veikt tuberkulozes skrīningu pēc iespējas 
ātrāk pēc jūsu atgriešanās mājās. Neatkarīgi no tuberkulozes testa rezultātiem 
(pozitīviem vai negatīviem) pirms jūsu misijas, jums tik un tā ir nepieciešams 
apmeklēt ārstu vai veselības iestādi, lai veiktu atkārtotu pārbaudi pēc jūsu 
atgriešanās mājās. Varētu būt nepieciešams veikt papildus pārbaudes vai 
ārstēšanu.

Ja jums tiek diagnosticēta latentā tuberkuloze, jums vajadzētu rīkoties 
saskaņā ar sava ārsta vai veselības iestādes ieteikumiem, kas pamatoti jūsu 
valsts veselības aizsardzības politikā. Paldies, ka rūpējaties par savu veselību, 
lai varētu palikt spēcīgs (-a) un vesels (-a) Tā Kunga kalps/kalpone visu savu 
dzīvi.

Ar sirsnīgu sveicienu,

Misijas prezidents


