
Zawiadomienie

Data: 10 marca 2014 r.

Do: Władz Naczelnych, Siedemdziesiątych 
Obszaru, Prezydentów misji, 
palików i dystryktów, Biskupów oraz 
Prezydentów gmin

Z: Departamentu ds. misjonarskich (801-240-2222)

Temat: Badanie przesiewowe w kierunku gruźlicy u misjonarzy 
powracających z misji

Gruźlica jest poważną infekcją bakteryjną, która może uszkodzić płuca i 
inne niezbędne do życia organy. Bardzo ważne jest, aby wszyscy misjonarze 
powracający z misji zostali przebadani w kierunku gruźlicy, gdyż mogli zostać 
zarażeni, a choroba ta nie wykazuje od razu widocznych symptomów.

W załączeniu znajduje się list zawierający instrukcje dotyczące wykonania 
badań w kierunku gruźlicy, które misjonarze powracający z misji powinni 
wykonać niezwłocznie po powrocie do domu. List ten dostaną oni od swoich 
prezydentów misji. Elektroniczną kopię tego listu prezydenci misji mogą 
pobrać z Mission President’s Portal [Portalu Prezydenta Misji] (missionary.
lds.org/presidents), a personel biura misji — ze strony internetowej: Missionary 
Medical [Opieka medyczna nad misjonarzami] (missionarymedical.org).

Prosimy lokalnych przywódców kapłańskich o zachęcenie misjonarzy 
powracających z misji do wykonania badań w kierunku gruźlicy, gdy 
wrócą już do domów, i o upewnienie się, że mają wystarczające środki do 
zapewnienia sobie tych badań.

Tłumaczenie z: Notice, 10 March 2014: Tuberculosis Screening for Returning Missionaries. Polish. 12100 166



Drogi Starszy/Droga Siostro ________________,

Temat: Badanie przesiewowe w kierunku gruźlicy

Gruźlica jest poważną infekcją bakteryjną, która może uszkodzić płuca i 
inne niezbędne do życia organy. Jest to powszechna infekcja, której nosicielami 
jest około jedna trzecia populacji świata. Zarażone osoby często roznoszą 
zarazki poprzez kaszel.

Większość ludzi zarażonych gruźlicą nie wykazuje od razu symptomów tej 
choroby. Nazywa się to gruźlica utajona. Osoby z utajoną gruźlicą mają 10% 
szans na to, że uaktywni się ona w późniejszym okresie.

Zatem, nawet jeśli nie występują u Ciebie poważne symptomy wynikające 
z możliwego narażenia na gruźlicę, jest to niezwykle ważne, abyś poddał/
poddała się badaniom w kierunku gruźlicy niezwłocznie po Twoim powrocie 
do domu. Bez względu na wyniki Twojego badania w kierunku gruźlicy sprzed 
misji (z wynikiem pozytywnym lub negatywnym), musisz udać się do lekarza 
rodzinnego lub pójść do twojego ośrodka opieki zdrowotnej, by po powrocie 
z misji ponownie się przebadać. Być może konieczne będzie przeprowadzenie 
dodatkowych badań lub leczenie.

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie utajoną gruźlicę, powinieneś/powinnaś 
postępować według zaleceń Twojego lekarza lub lokalnego ośrodka opieki 
zdrowotnej w oparciu o zasady opieki zdrowotnej obowiązujące w Twoim 
kraju. Dziękuję, że dbasz o swoje zdrowie, co umożliwi Ci służbę Panu przez 
całe Twoje życie w zdrowiu i pełni sił.

Z poważaniem,

Prezydent misji


