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Zasílá: Misionářské oddělení (801-240-2222)

Věc: Vyšetření na TBC u navrátivších se misionářů

Tuberkulóza je závažná bakteriální infekce, která dokáže zničit plíce i jiné 
životně důležité orgány. Je nesmírně důležité, aby se všichni navrátivší se 
misionáři nechali na tuberkulózu otestovat, protože mohou být touto nemocí 
nakaženi, aniž by se u nich bezprostředně rozvinuly její příznaky.

V  příloze naleznete dopis, který obdrží navrátivší se misionáři od 
presidenta misie a ve kterém jsou vyzýváni, aby se brzy po svém návratu 
domů nechali otestovat na tuberkulózu. Presidenti misií si mohou tento 
dopis stáhnout v elektronické podobě na stránkách pro misijní presidenty 
(missionary.lds.org/presidents), popřípadě si ho mohou stáhnout pracovníci 
misijní kanceláře na stránkách misionářského zdravotního oddělení 
(missionarymedical.org).

Žádáme místní vedoucí kněžství, aby vyzývali navrátivší se misionáře 
k tomu, aby se po svém návratu domů podrobili vyšetření na tuberkulózu a aby 
se postarali o to, že tito misionáři budou mít k získání této péče dostatečné 
prostředky.
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Drahý starší/Drahá sestro ________________:

Věc: Vyšetření na tuberkulózu

Tuberkulóza je závažná bakteriální infekce, která dokáže zničit plíce i jiné 
životně důležité orgány. Jedná se o hojně rozšířenou infekci, kterou je nakažena 
celá třetina světové populace. Infikovaní lidé při kašli často rozšiřují tuto 
nákazu na druhé.

U většiny lidí, kteří se tuberkulózou nakazí, se neobjeví žádné bezprostřední 
příznaky této choroby. V těchto případech se hovoří o latentní tuberkulóze. 
Mezi lidmi, kteří trpí latentní tuberkulózou, existuje desetiprocentní 
pravděpodobnost, že u nich tato choroba propukne později.

Aby se u  Vás následkem možného vystavení se nákaze tuberkulózou 
nerozvinuly závažné příznaky, je nesmírně důležité, abyste se po svém návratu 
domů nechal/a hned, jak to bude možné, na tuto nemoc vyšetřit. Bez ohledu 
na výsledek testu na tuberkulózu, který jste absolvoval/a před misií (ať již byl 
pozitivní, či negativní), je i tak potřeba, abyste navštívil/a svého lékaře nebo 
zdravotnické zařízení a nechal/a se po svém návratu domů znovu vyšetřit. 
Možná bude rovněž nezbytné, abyste se podrobil/a i dalším vyšetřením nebo 
léčbě.

Pokud Vám bude diagnostikována latentní tuberkulóza, je potřeba, abyste 
se řídil/a doporučeními svého lékaře nebo místního zdravotnického zařízení, 
která vycházejí z programu ochrany zdraví Vaší země. Děkujeme Vám za to, že 
pečujete o své zdraví, abyste tak po celý život mohl/a zůstat silným a zdravým 
služebníkem Páně.

S pozdravem

President misie


