حقائق نامہ :باالں وچ ملٹی سسٹم سوزش دا سنڈروم
())Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C
باالں وچ ملٹی سسٹم سوزش دا سنڈروم کیی اے؟

باالں وچ ملٹی سسٹم سوزش دا سنڈروم  (MIS-C) COVID-19تُوں متعلقہ صحت دی اک نویں حالت اے جیہڑی
نیویارک شہر ( )NYCاتے دوجیاں تھاواں تے باالں وچ ظاہر ہو رہی اے۔ ایہہ سنڈروم پہالں باالں دا ملٹی سسٹم
سوزش دا سنڈروم ( )pediatric multisystem inflammatory syndromeیا  PMISکہالندا سی۔
 MIS-Cدوجیاں خطرناک سوزش دیاں حالتاں جیداں کہ  Kawasakiدی بماری اتے زہریلے شاک دے
سنڈروم( )toxic shock syndromeورگا اے۔  MIS-Cوچ باالں نُوں اپنے دل اتے دوجے اعضاء دے مسئلے ہو
سکدے نیں اتے معاونت لئی ہسپتال وچ طبی نگہداشت دی لوڑ ہوندی اے۔
 MIS-Cاک نایاب حالت اے۔ پر ،جیداں کہ ایس سنڈروم دا شکار بال شدید بمار ہو سکدے نیں ،ایس لئی ماں پیاں
نُوں جاننا چاہیدا اے کہ اونہاں دے بال کیی عالمتاں ظاہر کر رہے نیں ،تاں جے اوہ فوری مدد حاصل کر سکن۔

 MIS-Cدیاں نشانیاں اتے عالمتاں کیی نیں؟

بہتیاں باالں وچ ہور عالمتاں نال ،بہتے دناں تیکر رہن آال تاپ (درجہ حرارت  100.4ڈگریز  Fیا  38.0ڈگریز  Cیا ایہدے
تُوں ودھ)۔
ہور عمومی عالمتاں وچ شامل نیں:
• گھٹ کھانا
• الل ،پھٹے ُبل یا الل زبان جیہڑی سٹرابیری
وانگوں نظر آندی اے
• سوجے ہوئے ہتھ یا پیر ،جیہڑے الل وی ہو
سکدے نیں

•
•
•
•
•
•

چڑچڑاپن یا ُ
سستی
ہور مسئلیاں نال ڈھیڈ وچ پیڑ
اسہال
الٹی
ریش
آشوب چشم (الل یا گالبی اکھاں)

میں اپنے بال دے ڈاکٹر نُوں کیدوں کال کراں یا کیدوں ہنگامی نگہدشت طلب کراں؟
جے تہاڈے بال نُوں اوتے درج عالمتاں نال متواتر طور تے تاپ اے تے اپنے بال دے ڈاکٹر نُوں فوری طور تے کال کرو۔
ڈاکٹر تہاڈے بال تے ظاہر عالمتاں بارے ُپچھے گا اتے اوس جانکاری نُوں اگلے مرحلیاں دی تجویز کرن لئی ورتے گا۔
جے تہاڈا بال شدید بمار اے ،تے فوری طور تے قریبی ہنگامی کمرے وچ جاوو یا  911تے کال کرو۔
کیی  MIS-Cوبائی اے؟
ُ
 MIS-Cوبائی نہیں اے ،پر ممکن اے کہ تہاڈے بال نوں  COVID-19یا کوئی ہور انفیکشن اے جیہڑا وبائی ہو سکدا
اے۔ ایس لئی تہاڈے بال دا عالج کردیاں ہسپتال انفیکشن نُوں روکن آلے اقدامات لووے گا۔
کیی  MIS-Cدا کوئی عالج اے؟
موجودہ طور تے MIS-C ،دے شکار باالں دا وکھریاں تھراپیز نال عالج کیتا جا رہیا اے ،بشمول جسم دے مدافعتی
نظام نُوں نشانہ بناندیاں دوائیاں اتے سوزش تے ردعمل۔ دل ،گردیاں اتے ہور اعضاء نُوں محفوظ کرن لئی باالں نُوں
ہور دوائیاں وی دتیاں جا سکدیاں نیں۔
میں کیداں اپنے بال نُوں  MIS-Cدا شکار ہون تُوں بچا سکدا آں؟
تہانوں اپنے بال نُوں  COVID-19دی زد وچ آون تُوں بچاون لئی اقدامات کرنے چاہیدے نیں۔ منہ ڈھکنا ،ہتھاں دی
صفائی ،اتے جسمانی فاصلہ بندی  COVID-19تُوں محفوظ رہن دے سب تُوں ودھیا طریقے نیں۔پہلے تُوں بمار بال
 COVID-19دا شکار ہون دے ودھ خطرے وچ ہو سکدے نیں،
جیہڑا حفاظت دے اقدامات دی پیروی نُوں ہور ضروری بنا دیندا اے۔
 NYC Health Departmentبدلدے حاالت دے مطابق تجویزاں بدل سکدا اے۔
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