तथ्य पत्र: मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रम इन सिल्ड्र न (एमआइएि-सि)
मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रम इन सिल्ड्र न के हो?
मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रम इन सिल्ड्रन कोसिड-१९ िँग िम्बन्धित एउटा नयाँ स्वास्थ्य िमस्या हो जो न्यु योकक िहर र
अन्यत्रका बच्चाहरूमा दे न्धिइरहे को छ। पसहले यि सिन्ड्रमलाई पेसडयासटर क मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रम वा सपएमआइएि
िसनन्थ्यो।
एमआइएि-सि कावािाकी रोग र टन्धिक िक सिन्ड्रम जस्तै गम्भीर इन्फ्लेमेटरी िमस्या हो। एमआइएि-सि भएका बच्चाहरूलाई
उनीहरूको मुटु र अन्य अङ्कहरूको िमस्या हुन्छ र उनीहरूले अस्पतालमा मेसिकल स्याहार सलनु पछछ ।
एमआइएि-सि एउटा सिरलै हुने िमस्या हो। यद्यसप, यि सिन्ड्रम भएका बच्चाहरू गम्भीर सबरामी हुन िक्ने भएकाले,
आमाबाबुहरूले आफ्ना बच्चाहरूमा हुन िक्ने यिका िङ्केतहरू र लक्षणहरू थाहा पाउनु जरुरी छ, जिले गर्ाछ तुरुन्त मद्दत
प्राप्त गनछ िसकयोि्।
एमआइएि-सि का िङ् केतहरू र लक्षणहरू केके हुन्?
धेरैजिो बालबासलकाहरूलाई अन्य लक्षणहरू िसहत ज्वरो आउँ छ (तापक्रम १००.४ सडग्री फरे नहाइट वा ३८.० सडग्री िेन्धियि वा
मासि) जुन लामो िमय कायम रहन्छ।
अन्य िामान्य लक्षणहरूमा सनम्न िामेल छन्:
•
•
•
•
•

झको लाग्ने वा कम सियाकलापहरू
कुनै कारण निै पेट दु ख्ने
पिाला
उल्टी
फोकाफोकी

•

कङ् जङ् टीिाइसटि (रातो िा गुलाबी आँ खा)

•
•

कमजोर िोजन
रातो, फुटे का ओठहरू िा रातो, िुसिएको सजभ्रो

•

जुन स्ट्र बेरी जस्तो र्े खखन्छ
िुसिएका हात िुट्टा, जो राता पसन हुन िक्छन्

मैले कसत बेला मेरो बच्चाको डाक्टर वा आकस्मिक स्याहारलाइइ फोन गननइ पर्इ ?
यसद तपाईँको बच्चालाई सनरन्तर ज्वरो आएको छ र मासिका केही लक्षणहरू दे न्धिएका छन् िने, आफ्नो बच्चाको िाक्टरलाई
तुरुन्तै फोन गनुछहोि्। िाक्टरले तपाईँलाई तपाईँका बच्िाहरूका लक्षणहरूका बारे मा िोध्नेछन् र त्यो जानकारीलाई आगामी
कदमहरू सिफाररि गनकका लासग प्रयोग गनेछन्। यसद तपाईँको बच्चा गम्भीर रूपमा सबरामी छ िने, िबैभन्दा नसजकको
आकखिक कक्षमा जानुहोि् िा तुरुन्त ९११ मा फोन गनुकहोि्।
के एमआइएि-सि िङ् रामक हो?
एमआइएि-सि िङ् िामक होइन, तर तपाईँको बच्चालाई कोसिड-१९ वा अन्य कुनै िङ् िमण िएको हुन िक्छ जुन िङ् िामक
पसन हुन िक्छ। त्यिैले तपाईँको बच्चाको उपिार गदाक अस्पतालहरूले िङ् िमण सनयन्त्रणका उपायहरू अपनाउँ छन्।
एमआइएि-सिको कुनै उपचार छ सक छै न?
हाल, एमआ इएि-सि िएका बच्चाहरूलाई सवसिि िेरापीहरू प्रयोग गरे र उपिार गररइरहेको छ र यिमा शरीरको रोगप्रसतरोधक
प्रणाली र इन्फ्लेमेटरी प्रसतसिया लन्धित औषसधहरू छन्। बच्चाहरूले उनीहरूको मुटु, समगौला र अन्य अङ्गहरूलाई िुरसक्षत राख्न
अन्य औषसिहरू पसन प्राप्त गनछ िक्नेछन्।
मैले मेरो बच्चालाई एमआइएि-सि लाग्नबाट किरी बचाउन िक्छु ?

तपाईँलो आफ्नो बच्चालाई कोसिड-१९ मा अनावृत्त हुनबाट जोगाउन कदमहरू िाल्नु पनेछ। अनुहारको आवरण, हातको
िरिफाई र शारीररक पृिकीकरण नै कोसिड-१९ बाट बच्ने िवोत्तम सवसधहरू हुन्। अन्तसनकहीत स्वास्थ्य िमस्या िएका बच्चाहरू
कोसिड-१९को कमजोर पररणामको उच्च जोन्धिममा हुन्फ्छ, जिले सनषेधात्मक उपायहरूलाई अझ महत्त्वपूणक बनाउँ छन्।
एनवाइसि स्वास्थ्य सवभागले पररस्मथिसतहरू सवकसित हुुँदै जाुँदा सिफाररिहरू पररवतइन गनइ िक्नेर्।
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