
Pemberitahuan

Tanggal: 10 Maret 2014

Kepada: Para Pembesar Umum; Tujuh Puluh Area; 
Presiden Misi, Pasak, dan Distrik; Uskup 
serta Presiden Cabang

Dari: Departemen Misionaris (801-240-2222)

Perihal: Pemeriksaan Tuberkulosis untuk Purnamisionaris

Tuberkulosis adalah infeksi bakteri serius yang dapat merusak paru-paru dan 
organ vital lainnya. Adalah penting bahwa semua purnamisionaris diperiksa 
untuk tuberkulosis karena mereka dapat saja terinfeksi penyakit ini tanpa 
gejala-gejala langsung.

Terlampir adalah surat yang presiden misi akan berikan kepada 
purnamisionaris, yang memerintahkan mereka agar diperiksa untuk 
tuberkulosis segera setelah mereka kembali ke rumah. Kopi elektronik dari 
surat ini dapat diunduh oleh presiden misi dari Mission President’s Portal 
(missionary.lds.org/presidents) atau oleh staf kantor misi melalui situs web 
Missionary Medical (missionarymedical.org).

Kami meminta para pemimpin imamat lokal untuk mengimbau para 
purnamisionaris agar diperiksa untuk tuberkulosis sewaktu mereka kembali 
ke rumah dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber-sumber yang 
memadai untuk memperoleh pemeriksaan ini.
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Elder/Sister Terkasih ________________,

Perihal: Pemeriksaan Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah infeksi bakteri serius yang dapat merusak paru-paru 
dan organ vital lainnya. Ini adalah infeksi umum, dengan sebanyak sepertiga 
populasi dunia terinfeksi. Orang-orang terinfeksi yang batuk sering kali 
menyebarkan infeksi ini kepada orang lain.

Kebanyakan orang terinfeksi tuberkulosis tanpa gejala-gejala langsung. Ini 
dirujuk sebagai tuberkulosis laten. Mereka dengan tuberkulosis laten memiliki 
10 persen kemungkinan untuk menderita penyakit ini kemudian.

Agar Anda tidak mengembangkan gejala serius dari kemungkinan terpapar 
tuberkulosis, adalah sangat penting agar Anda diperiksa untuk tuberkulosis 
sesegera mungkin setelah Anda kembali ke rumah. Terlepas dari hasil 
pemeriksaan Anda sebelum misi untuk tuberkulosis (baik itu positif maupuan 
negatif), Anda masih perlu untuk menemui dokter atau departemen kesehatan 
Anda untuk diperiksa lagi sewaktu Anda kembali ke rumah. Pemeriksaan atau 
perawatan tambahan mungkin juga diperlukan.

Jika Anda didiagnosa dengan tuberkulosis laten, Anda hendaknya mengikuti 
rekomendasi dokter atau departemen kesehatan lokal Anda sesuai kebijakan 
kesehatan negara Anda. Terima kasih untuk menjaga kesehatan Anda sehingga 
Anda dapat tetap menjadi hamba Tuhan yang kuat dan sehat di sepanjang 
kehidupan Anda.

Hormat kami,

Presiden Misi


