
Meddelande

Datum: 10 mars 2014

Till: Generalauktoriteter, områdessjuttio, 
missions-, stavs- och distriktspresidenter, 
biskopar och grenspresidenter

Från: Missionärsavdelningen (001-801-240-2222)

Ämne: Tuberkulinprov för hemvändande missionärer

Tuberkulos är en allvarlig bakteriell infektion som kan förstöra lungorna och 
andra livsviktiga organ.  Det är viktigt att hemvändande missionärer testas för 
tuberkulos eftersom de kan ha smittats med sjukdomen utan att ha utvecklat 
några omedelbara symptom.

Se bifogat brev som missionspresidenter ska ge hemvändande missionärer, 
med instruktioner om att de ska göra ett tuberkulinprov efter att de har 
återvänt hem. Elektroniska exemplar av det här brevet kan hämtas från Mission 
President’s Portal (missionary.lds.org/presidents) eller av missionskontorets 
personal via webbplatsen Missionary Medical (missionarymedical.org).

Vi ber  lokala prästadömsledare att uppmana hemvändande missionärer att 
testas för tuberkulos när de återvänt hem och se till att de har tillräckliga 
resurser för att få  denna omvårdnad.

Originalets titel: Notice, 10 March 2014: Tuberculosis Screening for Returning Missionaries. Swedish. 12100 180



Kära äldste/syster ________________:

Ämne: Tuberkulinprov

Tuberkulos är en allvarlig bakteriell infektion som kan förstöra lungorna och 
andra livsviktiga organ. Det är en vanlig infektion. En tredjedel av världens 
befolkning är smittade. Smittade personer som hostar sprider ofta infektionen 
till andra.

De flesta är smittade av tuberkulos utan att utveckla omedelbara symptom. 
Det kallas för latent tuberkulos. De med latent tuberkulos har tio procents 
chans att få sjukdomen senare.

För att du inte ska utveckla allvarliga symptom efter att ha utsatts för 
smittorisk är det oerhört viktigt att du testas för tuberkulos så fort som möjligt 
efter att du återvänt hem. Oavsett om resultaten av ditt tuberkulinprov före 
missionen var positiva eller negativa behöver du fortfarande besöka en läkare 
eller din sjukvårdsavdelning för att testas igen när du kommer hem. Ytterligare 
prov eller behandling kan också behövas.

Om du har latent tuberkulos bör du följa din läkares eller lokala 
sjukvårdsavdelnings rekommendationer, baserade på ditt lands 
hälsoföreskrifter. Tack för att du tar hand om din hälsa så att du kan vara en 
stark och frisk Herrens tjänare hela livet.

Vänligen,

Missionspresident


