
Meddelelse

Dato: 10. mars 2014

Til: Generalautoriteter, områdesyttier, misjons-, 
stavs- og distriktspresidenter, biskoper og 
grenspresidenter

Fra: Misjonæravdelingen (801-240-2222)

Emne: Tuberkuloseundersøkelse for hjemvendte misjonærer

Tuberkulose er en alvorlig bakteriell infeksjon som kan ødelegge lungene og 
andre vitale organer. Det er viktig at alle hjemvendte misjonærer blir testet for 
tuberkulose fordi de kan ha blitt smittet med sykdommen uten å ha utviklet 
umiddelbare symptomer.

Vedlagt finner du brevet som misjonspresidenter vil gi til hjemvendende 
misjonærer, med instruksjon om å bli testet for tuberkulose kort tid etter 
at de kommer hjem. Elektroniske kopier av dette brevet kan lastes ned av 
misjonspresidenter fra Mission President’s Portal (missionary.lds.org/presidents) 
eller av personalet ved misjonskontoret gjennom nettstedet Missionary Medical 
(missionarymedical.org).

Vi ber lokale prestedømsledere oppmuntre hjemvendte misjonærer til å la 
seg undersøke for tuberkulose når de kommer hjem, og forsikre seg om at 
misjonærene har tilstrekkelige ressurser til å gjøre dette.

Oversettelse av Notice, 10 March 2014: Tuberculosis Screening for Returning Missionaries. Norwegian. 12100 170



Kjære eldste/søster ________________

Emne: Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose er en alvorlig bakteriell infeksjon som kan ødelegge lungene og 
andre vitale organer. Det er en vanlig infeksjon, og så mye som en tredjedel av 
verdens befolkning er smittebærere. Smittede personer som hoster, sprer ofte 
smitte til andre.

De fleste blir smittet med tuberkulose uten å utvikle umiddelbare 
symptomer. Dette kalles latent tuberkulose. De som har latent tuberkulose, 
har 10 prosent sjanse for å pådra seg sykdommen senere.

For å unngå å utvikle alvorlige symptomer etter mulig eksponering 
for tuberkulose, er det ekstremt viktig at du undersøkes for tuberkulose så 
snart som mulig etter at du kommer hjem. Uavhengig av resultatene av 
tuberkuloseundersøkelsen før din misjon (enten den var positiv eller negativ), 
bes du fortsatt gå til legen eller helsestasjonen for å bli testet igjen når du 
kommer hjem. Ytterligere testing eller behandling kan også være nødvendig.

Hvis du blir diagnostisert med latent tuberkulose, bør du følge anbefalingene 
fra din lege eller lokale helsestasjon basert på landets helseretningslinjer. Takk 
for at du tar vare på helsen din, slik at du kan fortsette å være en sterk og sunn 
Herrens tjener gjennom hele livet.

Vennlig hilsen

Misjonspresident


