
Γνωστοποίηση

Ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2014

Προς: Τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας, 
Μέλη Ευρύτερης Περιοχής-Μέλη 
των Εβδομήκοντα, προέδρους 
ιεραποστολής, πασσάλου και περιφερείας,  
επισκόπους και προέδρους κλάδου

Από: Τμήμα Ιεραποστολής (801-240-2222)

Θέμα: Εξέταση για φυματίωση σε επιστρέφοντες ιεραποστόλους

Η φυματίωση είναι μία σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να 
καταστρέψει τους πνεύμονες και άλλα ζωτικά όργανα. Είναι καίριας 
σημασίας να εξετασθούν όλοι οι επιστρέφοντες ιεραπόστολοι για 
φυματίωση, διότι μπορεί να έχουν μολυνθεί από την ασθένεια χωρίς να 
έχουν αναπτύξει άμεσα συμπτώματα.

Εσωκλείεται η επιστολή την οποία θα δώσουν οι πρόεδροι ιεραποστολής 
σε επιστρέφοντες ιεραποστόλους, δίδοντάς τους οδηγίες να εξετασθούν 
για φυματίωση λίγο μετά την επιστροφή τους στο σπίτι. Ηλεκτρονικά 
αντίγραφα αυτής της επιστολής μπορούν να μεταφορτωθούν από 
τους προέδρους ιεραποστολής από την Πύλη Προέδρου Ιεραποστολής 
(missionary.lds.org/presidents) ή από το προσωπικό του ιεραποστολικού 
γραφείου μέσω του Ιεραποστολικού Ιατρικού ιστοτόπου (missionarymedical.
org).

Ζητούμε από τους τοπικούς ηγέτες της ιεροσύνης να παροτρύνουν 
τους επιστρέφοντες ιεραποστόλους να εξετασθούν για φυματίωση, όταν 
επιστρέψουν σπίτι και να διασφαλίσουν ότι έχουν επαρκή μέσα για να 
έχουν αυτήν την περίθαλψη.
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Αγαπητέ/ή πρεσβύτερε/αδελφή ________________:

Θέμα: Εξέταση για φυματίωση

Η φυματίωση είναι μία σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να 
καταστρέψει τους πνεύμονες και άλλα ζωτικά όργανα. Είναι μία κοινή 
λοίμωξη, με σχεδόν το ένα τρίτο του πληθυσμού του κόσμου να έχει 
μολυνθεί από αυτήν. Τα μολυσμένα άτομα που βήχουν, συχνά μεταδίδουν 
τη λοίμωξη σε άλλους.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται από τη φυματίωση χωρίς να 
αναπτύσσουν άμεσα συμπτώματα. Αυτό αναφέρεται ως λανθάνουσα 
φυματίωση. Όσοι έχουν λανθάνουσα φυματίωση, έχουν 10 τοις εκατό 
πιθανότητα να κολλήσουν την ασθένεια αργότερα.

Ώστε να μην αναπτύξεις σοβαρά συμπτώματα από πιθανή έκθεση στη 
φυματίωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξετασθείς για φυματίωση 
όσο το δυνατόν συντομότερα, αφού επιστρέψεις σπίτι. Ασχέτως των 
αποτελεσμάτων της εξέτασης πριν από την ιεραποστολή σου για 
φυματίωση (είτε ήταν θετική είτε ήταν αρνητική), χρειάζεσαι ακόμη να 
δεις έναν ιατρό ή το τμήμα ιατρικής, προκειμένου να εξετασθείς ξανά, όταν 
επιστρέψεις σπίτι. Επιπρόσθετη εξέταση ή αγωγή μπορεί να είναι επίσης 
απαραίτητη.

Αν διαγνωσθείς με λανθάνουσα φυματίωση, θα πρέπει να ακολουθήσεις 
τις συστάσεις του ιατρού σου ή του τοπικού τμήματος υγείας βάσει των 
πολιτικών υγείας της χώρας σου. Σε ευχαριστώ που φροντίζεις την υγεία 
σου, ούτως ώστε να παραμείνεις δυνατός/η και υγιής υπηρέτης/τρια του 
Κυρίου σε όλη σου τη ζωή.

Ειλικρινώς,

Ο Πρόεδρος ιεραποστολής


