
Повідомлення

Дата: 10 березня 2014 р.

Кому: генеральним авторитетам, 
територіальним сімдесятникам, 
президентам колів, місій та округів, 
єпископам і президентам філій

Від: Місіонерського відділу (801-240-2222)

Тема: Обстеження на туберкульоз місіонерів, які повернулися з місії

Туберкульоз---це серйозна бактеріальна інфекція, яка може знищити 
легені та інші життєво важливі органи. Дуже важливо, щоб місіонери, 
які повернулися з місії, пройшли обстеження на туберкульоз, оскільки 
вони могли заразитися цією хворобою, симптоми якої ще не виявилися.

В додатку знаходиться лист, який президенти місій даватимуть 
місіонерам, хто повертається додому, з інструкцією пройти обстеження 
на туберкульоз невдовзі після повернення. Електронні копії цього 
листа можуть завантажуватися президентами місій з порталу для 
президентів місій (missionary.lds.org/presidents) або персоналом офісу 
місії через місіонерський медичний веб-сайт (missionarymedical.org).

Ми просимо місцевих провідників священства заохочувати 
місіонерів, які повернулися з місії, обстежитися на туберкульоз, коли 
вони повернулися додому, і впевнитися, що у них є достатня сума 
коштів, щоб пройти цей огляд.
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Дорогий старійшина/сестра __________________:

Тема: Обстеження на туберкульоз

Туберкульоз---це серйозна бактеріальна інфекція, яка може знищити 
легені та інші життєво важливі органи. Це загальнопоширена інфекція, 
якою інфікована одна третина населення світу. Інфіковані особи, які 
кашляють, часто розповсюджують інфекцію на інших людей.

У більшості інфікованих туберкульозом людей симптоми хвороби 
проявляються не відразу. Це називається латентним туберкульозом. 
Люди інфіковані латентним туберкульозом мають 10-и відсотковий 
шанс розвинення цієї хвороби в майбутньому.

Щоб у вас не розвинулися серйозні симптоми від можливого 
захворювання на туберкульоз, надзвичайно важливо, щоб ви пройшли 
обстеження на туберкульоз якомога швидше після повернення додому. 
Незалежно від результатів обстеження на туберкульоз до вашої місії 
(був він позитивний чи негативний), вам все ще потрібно записатися 
на прийом до лікаря або відвідати місцеву лікарню, щоб знову пройти 
обстеження, коли ви повернетеся додому. Можливо також потрібне 
буде додаткове обстеження або лікування.

Якщо вам поставлять діагноз латентного туберкульозу, вам потрібно 
виконати рекомендації свого лікаря або місцевої лікарні згідно з 
політикою охорони здоров’я вашої країни. Дякую, що ви піклуєтеся 
про своє здоров’я, аби залишатися сильним і здоровим слугою Господа 
протягом вашого життя.

Щиро Ваш,

Президент місії


