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Emne: Tuberkulosescreening for hjemvendte missionærer

Tuberkulose er en alvorlig bakterieinfektion, der kan ødelægge lungerne og 
andre livsvigtige organer. Det er vigtigt, at alle hjemvendte missionærer bliver 
undersøgt for tuberkulose, fordi de kan være blevet inficeret med sygdommen 
uden at udvikle umiddelbare symptomer.

Vi vedlægger et brev, som missionspræsidenter vil give til missionærer, der 
er på vej hjem, som instruerer dem i at blive undersøgt for tuberkulose kort tid 
efter deres hjemkomst. Elektroniske kopier af dette brev kan downloades af 
missionspræsidenter fra Mission President’s Portal (missionary.lds.org/presidents) 
eller af missionskontorers medarbejdere på hjemmesiden Missionary Medical 
(missionarymedical.org).

Vi beder lokale præstedømmeledere om at opfordre hjemvendte missionærer 
til at blive undersøgt for tuberkulose, når de kommer hjem, og til at sikre, at 
de har tilstrækkelig økonomiske midler til at få denne undersøgelse.
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Kære ældste/søster ________________

Emne: Tuberkulosescreening

Tuberkulose er en alvorlig bakterieinfektion, der kan ødelægge lungerne og 
andre livsvigtige organer. Det er en almindelig infektion, og op til en tredjedel 
af verdens befolkning har infektionen. Inficerede personer, der hoster, kan ofte 
sprede infektionen til andre.

De fleste bliver inficeret med tuberkulose uden at udvikle umiddelbare 
symptomer. Dette omtales som latent tuberkulose. Personer med latent 
tuberkulose har 10 procent sandsynlighed for at få aktiv tuberkulose senere.

Det er derfor meget vigtigt, at du bliver screenet for tuberkulose hurtigst 
muligt efter din hjemkomst, så du ikke udvikler alvorlige symptomer på grund 
af mulig eksponering for tuberkulose. Uanset resultaterne fra din undersøgelse 
for tuberkulose før din mission (om den var positiv eller negativ) skal du stadig 
besøge en læge eller en klinik for at blive undersøgt igen, når du kommer hjem. 
Yderligere prøver eller behandling kan også være nødvendig.

Hvis du bliver diagnosticeret med latent tuberkulose, skal du følge 
anbefalingerne fra din læge eller lokale sundhedsmyndigheder baseret på dit 
lands sundhedspolitik. Tak for at tage vare på dit helbred, så du kan forblive 
en stærk og sund tjener for Herren hele livet.

Med kærlig hilsen

Missionspræsident


