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Bệnh lao là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng mà có thể hủy hoại phổi và 
các cơ quan thiết yếu khác. Là điều quan trọng để tất cả những người truyền 
giáo được giải nhiệm trở về nhà được thử nghiệm về bệnh lao vì họ có thể đã 
bị nhiễm bệnh lao mà không có hiện ra các triệu chứng ngay lập tức. 

Kèm theo đây là bức thư mà các chủ tịch phái bộ truyền giáo sẽ đưa cho 
những người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà, chỉ dẫn cho họ phải đi 
thử nghiệm về bệnh lao ngay sau khi họ trở về nhà. Bản sao điện tử của bức 
thư này có thể được tải xuống từ Cổng của Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo 
(missionary.lds.org/presidents) bởi các chủ tịch phái bộ truyền giáo hoặc bởi 
các nhân viên văn phòng phái bộ truyền giáo qua trang mạng Y Tế Truyền 
Giáo (missionarymedical.org).

Chúng tôi yêu cầu các vị lãnh đạo chức tư tế địa phương nên khuyến khích 
những người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà phải được thử nghiệm 
về bệnh lao khi họ trở về nhà và để bảo đảm rằng họ có đủ phương tiện để 
nhận được sự chăm sóc này .
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Anh Cả/Chị ____________ thân mến,

Về việc: Kiểm Tra Bệnh Lao 

Bệnh lao là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng mà có thể hủy hoại phổi và 
các cơ quan thiết yếu khác. Đó là một bệnh phổ biến, nhiều đến nỗi một phần 
ba dân số thế giới bị mắc bệnh lao. Những người bị nhiễm bệnh này thường 
bị ho và lây bệnh cho người khác.

Hầu hết những người bị nhiễm lao mà không có hiện ra các triệu chứng 
ngay lập tức. Điều này được gọi là bệnh lao tiềm ẩn.  Những người mắc bệnh 
lao tiềm ẩn đều có 10 phần trăm cơ hội mắc bệnh sau này.

Vậy nên, anh (chị em) không có các triệu chứng nghiêm trọng khi có thể 
tiếp xúc với bệnh lao, điều  vô cùng quan trọng là anh (chị em) phải được 
kiểm tra bệnh lao càng sớm càng tốt sau khi trở về nhà. Bất luận kết quả của 
cuộc thử nghiệm về bệnh lao trước đây là gì (cho dù đó là dương tính hoặc 
âm tính), anh (chị, em) vẫn cần phải gặp bác sĩ hoặc sở y tế của mình để được 
thử nghiệm một lần nữa khi anh (chị, em) trở về nhà. Cũng có thể cần phải 
thử nghiệm hoặc điều trị thêm.

Nếu được chẩn đoán là mắc bệnh lao tiềm ẩn, thì anh (chị, em) nên tuân 
theo lời đề nghị của bác sĩ hoặc sở y tế địa phương dựa trên chính sách y tế 
của quốc gia mình. Cám ơn anh (chị, em) vì đã chăm sóc sức khỏe của mình 
để anh (chị, em) có thể vẫn luôn là một tôi tớ khỏe mạnh của Chúa trong suốt 
cuộc đời của anh (chị, em).

Thân ái,

Chủ tịch phái bộ truyền giáo


