তথ্য পত্র: মাল্টিল্টিস্টেম ইনস্টেস্টমটল্টি ল্টিস্টরাম ইন ল্টিলস্টেন (MIS-C)
মাল্টিল্টিস্টেম ইনস্টেস্টমটল্টি ল্টিস্টরাম ইন ল্টিলস্টেন কী?
মাল্টিল্টিস্টেম ইনস্টেস্টমটল্টি ল্টিস্টরাম ইন ল্টিলস্টেন (MIS-C) হল COVID-19 এি িাস্টে িংযুক্ত একটি নতু ন
রিাগ যা ল্টনউ ইয়কক ল্টিটি (NYC) অনয জায়গাগুল্টলস্টতও রেখস্টত পাওয়া যাস্টে। ল্টিস্টরামটিস্টক আস্টগ বলা
রপল্টিয়াল্টিক মাল্টিল্টিস্টেম ইনস্টেমটল্টি ল্টিস্টরাম বা (Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome,
PMIS)।
MIS-C অনযানয গুরুতি প্রোহ িৃল্টিকািী রিাগ রযমন কাওয়ািাল্টক রিাগ এবং টল্টিক শক ল্টিস্টরাস্টমি মস্টতাই।
রকাস্টনা ল্টশশুি MIS-C রিাগ োকস্টল তাস্টেি হাটক এবং অনযানয অস্টেি িমিযা হস্টত পাস্টি এবং তাস্টেি
ল্টিল্টকৎিা কিাস্টত হিল্টপটাস্টল ল্টনস্টয় রযস্টত হয়।
MIS-C একটি ল্টবিল রিাগ। যাইস্টহাক, রযস্টহতু এই ল্টিস্টরাম োকা ল্টশশুিা গুরুতি অিুস্থ হস্টয় পড়স্টত পাস্টি
তাই ল্টশশুস্টেি রয লক্ষণ ও উপিগকগুল্টল রেখা রযস্টত পাস্টি তা তাস্টেি বাবা মাস্টয়স্টেি রজস্টন িাখা জরুল্টি, যাস্টত
তািা িস্টে িস্টে িহায়তা রপস্টত পাস্টিন।
MIS-C এি লক্ষণ এবং উপির্গ গুল্টল কী?
রবল্টশি ভাগ ল্টশশুি জ্বি হয় (100.4 ল্টিগ্রী ফাস্টিনহাইট অেবা 38.0 ল্টিগ্রী রিলল্টিয়াি বা তাি রবল্টশ) যা
অনযানয উপিস্টগকি িাস্টে রবশ ল্টকছু ল্টেন োস্টক।
অনযানয িাধািণ উপিগকগুল্টলি মস্টধয িস্টয়স্টছ:
• ঘ্যানঘ্যান কিা বা িঞ্চলতা কস্টম যাওয়া
বা ল্টিল্টমস্টয় পড়া
• অনয রকাস্টনা কািণ ছাড়াই তলস্টপস্টট বযো
• িায়াল্টিয়া
• বল্টম হওয়া
• ত্বস্টক ফু িকুল্টড় হওয়া

•
•
•
•

কঞ্াংল্টিভাইটিি (লাল বা রগালাল্টপ রিাখ)
খাওয়াি ইস্টে না োকা
লাল, রফস্টট যাওয়া র াোঁট অেবা লাল,
স্ট্রস্টবল্টিি মস্টতা অমিৃণ ল্টজভ।
ফু স্টল যাওয়া হাত এবং পা, যা লালও হস্টত
পাস্টি

কখন আমাি ল্টিশুি ডাক্তািস্টক ডাকা উল্টিৎ বা জরুল্টি পল্টিির্গ া ননওয়া উল্টিত?
আপনাি ল্টশশুি জ্বি না কমস্টল এবং উপস্টিি রকাস্টনা একটি উপিগক োকস্টল অল্টবলস্টে আপনাি িাক্তািস্টক
রফান করুন। িাক্তাি আপনাি ল্টশশুি উপিগকগুল্টল িম্পস্টকক ল্টজজ্ঞািা কিস্টবন এবং ওই তস্টেযি উপি ল্টভল্টি
কস্টি পিবতী পেস্টক্ষস্টপি পিামশক রেস্টবন। আপনাি ল্টশশু যল্টে গুরুতি অিুস্থ হয়, অল্টবলস্টে ল্টনকটবতী
এমাস্টজকল্টি রুস্টম ল্টনস্টয় যান অেবা 911 নেস্টি কল করুন।
MIS-C ল্টক ন াোঁয়াস্টি?
MIS-C রছাোঁয়াস্টি নয়, ল্টকন্তু হস্টত পাস্টি আপনাি ল্টশশুি COVID-19 অেবা অনয রকান িংক্রমণ আস্টছ যা
রছাোঁয়াস্টি। এই কািস্টণ হািপাতালগুল্টল আপনাি ল্টশশুি ল্টিল্টকৎিা কিাি িময় িংক্রমণ ল্টনয়ন্ত্রণ বযবস্থা অবলেন
কিস্টব।
MIS-C এি ল্টক নকাস্টনা ল্টিল্টকৎিা আস্ট ?
Bengali

বতক মাস্টন, MIS-C রত আক্রান্ত ল্টশশুস্টেি ল্টবল্টভন্ন রেিাল্টপ ল্টেস্টয় ল্টিল্টকৎিা কিা হস্টে, যাি মস্টধয ওষুধ যা
শিীস্টিি রিাগ প্রল্টতস্টিাধ ক্ষমতা এবং প্রোস্টহি ল্টবরুস্টে লড়াই কিাি ক্ষমতা বৃল্টেি ল্টেস্টক লক্ষয িাস্টখ। হৃেযন্ত্র,
ল্টকিল্টন এবং অনযানয অেগুল্টল িুিল্টক্ষত িাখাি জনয ল্টশশুস্টেি অনয ওষুধও রেওয়া হস্টত পাস্টি।
কীভাস্টব আল্টম আমাি ল্টিশুি MIS-C হওয়া প্রল্টতস্টিাধ কিস্টত পাল্টি?
আপনাি িন্তান রযন COVID-19 এি িংস্পস্টশক না আস্টি রিইজনয আপনাস্টক প্রল্টতস্টিাধক পেস্টক্ষপ ল্টনস্টত হস্টব।
মুস্টখি আবিণ, হাস্টতি স্বাস্থযল্টবল্টধ এবং শািীল্টিক েূিত্ব বজায় িাখা হল COVID-19 প্রল্টতস্টিাধ কিাি রিিা
উপায়। রমৌল্টলক শািীল্টিক িমিযা োকা ল্টশশুস্টেি COVID-19 এি জনয শািীল্টিক অবনল্টত হওয়াি িম্ভাবনা
রবল্টশ, তাই প্রল্টতস্টিাধ বযবস্থা অবলেন কিা আস্টিা রবল্টশ জরুল্টি।
পল্টিল্টিল্টতি উপি ল্টনভগি কস্টি ল্টনউ ইয়কগ ল্টিটি স্বািয দপ্তি (NYC Health Department) পিামিগ গুল্টল পল্টিবতগন কিস্টত
পাস্টি।
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