
Înştiinţare

Data: 10 martie 2014

Către: autorităţile generale, autorităţile zonei-Cei 
Şaptezeci, preşedinţii de ţăruş, de misiune şi 
de district, episcopi şi preşedinţii de ramură

De la: Departamentul pentru misionari (801-240-2222)

Subiect: Screening pentru tuberculoză necesar pentru misionarii care se 
întorc din misiune

Tuberculoza este o infecţie bacteriană gravă care poate distruge plămânii şi 
alte organe vitale. Este foarte important ca toţi misionarii care se întorc din 
misiune să fie testaţi pentru tuberculoză, deoarece ei ar fi putut să fie infectaţi 
fără să aibă simptome imediate. 

Se anexează scrisoarea pe care preşedinţii de misiune o vor înmâna misionarilor 
care se întorc din misiune, scrisoare care cuprinde instrucţiunile privind necesitatea 
testării lor pentru tuberculoză de îndată ce se întorc acasă. Copii electronice 
ale acestei scrisori pot fi descărcate de preşedinţii de misiune de pe  site-ul 
preşedinţilor de misiune (missionary.lds.org/presidents) sau de personalul biroului 
misiunii prin site-ul Missionary Medical (missionarymedical.org).

Îi rugăm pe conducătorii locali ai preoţiei să-i îndrume pe misionarii întorşi 
din misiune să facă testul pentru tuberculoză atunci când se întorc acasă şi 
să se asigure că aceştia au suficiente resurse pentru a beneficia de această 
îngrijire.
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Drag vârstnic/Dragă soră______________

Subiect: Screening pentru tuberculoză

Tuberculoza este o infecţie bacteriană gravă care poate distruge plămânii 
şi alte organe vitale. Este o infecţie larg răspândită, care afectează aproape o 
treime din populaţia lumii. Persoanele infectate care tuşesc împrăştie, deseori, 
infecţia către alţii.

Cei  mai mulţi  oameni sunt infectaţi cu tuberculoză fără să manifeste 
imediat simptome. În acest caz, ne referim la tuberculoză latentă. Cei care au 
o tuberculoză latentă au un risc de 10 la sută de a contracta boala mai târziu.

De aceea, pentru a nu ajunge la situaţii grave din cauza unei posibile 
expuneri la tuberculoză, este extrem de important să fii testat/testată pentru 
tuberculoză cât mai curând posibil după întoarcerea acasă.  Indiferent de 
rezultatele testului tău pentru tuberculoză înainte de plecarea în misiune (fie 
că a fost pozitiv sau negativ), este necesar să consulţi un medic sau o clinică 
locală  pentru a fi testat/testată din nou, când te întorci acasă.  De asemenea, 
pot fi necesare testări sau tratamente suplimentare.

Dacă eşti diagnosticat/diagnosticată cu tuberculoză latentă, trebuie să 
urmezi recomandările medicului tău sau ale clinicii locale pe baza regulilor 
de sănătate din ţara ta. Îţi mulţumesc pentru că ai grijă de sănătatea ta, astfel 
încât să poţi rămâne un slujitor puternic şi sănătos al Domnului de-a lungul 
întregii tale vieţi. 

Cu stimă,

Preşedinte de misiune


