ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ: ਬੱ ਚਿਆਂ ਚ ੱ ਿ ਮਲਟੀਚਿਿਟਮ ਇਨਫਲੈ ਮੇਟਰੀ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ (MIS-C)
ਬੱ ਚਿਆਂ ਚ ੱ ਿ ਮਲਟੀਚਿਿਟਮ ਇਨਫਲੈ ਮੇਟਰੀ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ ਕੀ ਹੈ?
ਬੱ ਚਿਆਂ ਚ ੱ ਿ ਮਲਟੀਚਿਿਟਮ ਇਨਫਲੈ ਮੇਟਰੀ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ (MIS-C) COVID-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱ ਕ ਨ ੀਂ ਚਿਹਤ ਿਚਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਨਊ
ਯਾਰਕ ਚਿਟੀ (NYC) ਅਤੇ ਚਕਤੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਚ ੱ ਿ ਚਿਖਾਈ ਿੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ ਨਿੰ ਪਚਹਲਾਂ ਪੀਡੀਐਚਟਿਕ ਮਲਟੀਚਿਿਟਮ
ਇਨਫਲੈ ਮੇਟਰੀ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ ਜਾਂ PMIS ਚਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਿੀ।

MIS-C ਕਾ ਾਿਾਕੀ ਚਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਟੌਕਚਿਕ ਸ਼ੌਕ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ ਰਗੀਆਂ ਿਜੀਆਂ ਗਿੰ ਭੀਰ ਿੋਜਸ਼ਕਾਰੀ ਿਚਿਤੀਆਂ ਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। MIS-C
ਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਿੰ ਚਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿੰ ਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਿਮੱ ਚਿਆ ਾਂ ਹੋ ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂਨਿੰ ਹਿਪਤਾਲ ਚ ੱ ਿ ਡਾਕਟਰੀ

ਿੇਖਭਾਲ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਿੀ ਹੈ।

MIS-C ਇੱ ਕ ਿੁਰਲੱਭ ਿਚਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਚਕ, ਚਕਉਂਚਕ ਇਿ ਚਿਿੰ ਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀਚੜਤ ਬੱ ਿੇ ਗਿੰ ਭੀਰ ਰਪ ਚ ੱ ਿ ਚਬਮਾਰ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਇਹ
ਮਹੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਚਕ ਮਾਪੇ ਉਨਹਾਂ ਿਿੰ ਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿੇ ਹੋਣ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਚ ੱ ਿ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਰਿੰਤ
ਮਿਿ ਿਹਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਣ।

MIS-C ਦੇ ਿਿੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਚਿਆਿਾਤਰ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਿੰ , ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਚਿਨ ਬੁਖਾਰ (100.4 ਚਡਗਿੀ F ਜਾਂ 38.0 ਚਡਗਿੀ C ਜਾਂ ਉਿ ਤੋਂ ੱ ਧ ਤਾਪਮਾਨ)
ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਚ ੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਚਕਚਰਆ ਾਂ ਚ ੱ ਿ ਕਮੀ
• ਚਕਿੇ ਹੋਰ ਚਬਓਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚ ੱ ਡ ਚ ੱ ਿ ਿਰਿ
• ਿਿਤ
• ਉਲਟੀ
• ਧੱ ਫ਼ੜ

•
•
•
•

ਕਿੰ ਨਜਕਚਟ ਾਇਚਟਿ (ਅੱ ਖਾਂ ਿਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ
ਹੋਣਾ)
ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ
ਬੁੱ ਲਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰੇੜ ਜਾਂ ਲਾਲ, ਿੁੱ ਜੀ ਹੋਈ
ਜੀਭ ਜੋ ਿਟਿਾਬੈਰੀ ਾਂਗ ਚਿਿਿੀ ਹੈ
ਿੁੱ ਜੇ ਹੋਏ ਹੱ ਿ-ਪੈਰ, ਜੋ ਲਾਲ ੀ ਹੋ ਿਕਿੇ ਹਨ

ਮੈਨਿੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈ ਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨਿੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਿੇ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਚ ੱ ਿੋਂ ਕੋਈ ੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿੰ
ਤੁਰਿੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿੁਝਾਅ ਿੇਣ ਲਈ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ
ਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਿਾ ਗਿੰ ਭੀਰ ਰਪ ਚ ੱ ਿ ਚਬਮਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਿੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰਮ ਚ ੱ ਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਰਿੰਤ 911 ’ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕੀ MIS-C ਛਤਕਾਰੀ ਹੈ?
MIS-C ਛਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਚਕਨ ਹੈ ਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਨਿੰ COVID-19 ਜਾਂ ਅਚਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਛਤਕਾਰੀ ਹੋ
ਿਕਿੀ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਿੇ ਿਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲ
ੇ ੇ ਹਿਪਤਾਲ ਲਾਗ ਨਿੰ ਚਨਯਿੰ ਤਚਰਤ ਕਰਨ ਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ MIS-C ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ?
ਇਿ ੇਲੇ, ੱ ਖੋ- ੱ ਖ ਉਪਿਾਰਾਂ ਿੇ ਨਾਲ MIS-C ਤੋਂ ਪੀਚੜਤ ਬੱ ਚਿਆਂ ਿਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਰਹਾ ਹੈ, ਚਜਨਹਾਂ ਚ ੱ ਿ ਿਰੀਰ ਿੇ ਇਚਮਊਨ
ਚਿਿਟਮ ਅਤੇ ਿੋਜਸ਼ਕਾਰੀ ਪਿਚਤਚਕਚਰਆ ’ਤੇ ਕੇਂਚਿਿਤ ਿ ਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਿੇ ਚਿਲ, ਗੁਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਅਿੰ ਗਾਂ ਨਿੰ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿ ਾਈਆਂ ੀ ਚਮਲ ਿਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਿੰ MIS-C ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਕ ੇਂ ਬਿਾ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹਾਂ?
Punjabi (India)

ਤੁਹਾਨਿੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਨਿੰ COVID-19 ਿੇ ਿਿੰ ਪਰਕ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਕਿਮ ਿੁੱ ਕਣੇ ਿਾਹੀਿੇ ਹਨ। ਨਕਾਬ, ਹੱ ਿਾਂ ਿੀ ਿਾਫ਼-ਿਫ਼ਾਈ ਅਤੇ
ਿਮਾਜਕ ਿਰੀ COVID-19 ਨਿੰ ਰੋਕਣ ਿੇ ਿਭ ਤੋਂ ਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਅਿੰ ਿਰਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਚਿਤੀਆਂ ਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਿੰ
COVID-19 ਿੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਚਜਆਂ ਿਾ ਾਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਿਕਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਕਿਾਮ ਿੇ ਉਪਾ ਾਂ ਨਿੰ ਹੋਰ ੀ ਮਹੱ ਤ ਪਰਨ ਬਣਾਉਂਿਾ ਹੈ।
ਿਚਥਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NYC ਚਿਹਤ ਚ ਭਾਗ ਚਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿੰ ਬਦਲ ਿਕਦਾ ਹੈ।
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