פאקט בויגן :מולטי-סיסטעם אינפלעמעטארי סינדראם אין קינדער )(MIS-C
וואס איז מולטי-סיסטעם אינפלעמעטארי סינדראם אין קינדער?
מולטי-סיסטעם אינפלעמעטארי סינדראם אין קינדער ) (MIS-Cאיז א נייע געזונטהייט צושטאנד פארבינדן מיט
קאוויד 19-וואס באווייזט זיך ביי קינדער אין ניו יארק סיטי און אין אנדערע פלעצער .די סינדראם איז קודם גערופן
געווארן פידיעטריק מולטי-סיסטעם אינפלעמעטארי סינדראם ,אדער .PMIS
 MIS-Cאיז ענליך צו אנדערע ערנסטע אנטצינדונג צושטאנדן ווי "קאוואסאקי דיזיז" און "טאקסיק שאק סינדראם".
קינדער מיט  MIS-Cקענען האבן פראבלעמען מיט זייער הארץ און אנדערע איברים און דארפן באקומען
מעדיצינישע באהאנדלונג אין א שפיטאל.
 MIS-Cאיז א זעלטענע צושטאנד .פון דעסט וועגן ,וויבאלד קינדער מיט דעם סינדראם קענען ווערן ערנסט קראנק,
איז וויכטיג אז עלטערן זאלן וויסן די צייכענעס און סימפטאמען וואס זייערע קינדער קענען האבן ,כדי זיי זאלן קענען
באקומען באלדיגע הילף.
וואס זענען די צייכענעס און סימפטאמען פון ?MIS-C
רוב קינדער האבן פיבער (טעמפעראטור פון  100.4דעגרי פערנהייט ,אדער  38.0דעגרי צעלסיוס ,אדער העכער)
וואס האלט אן עטליכע טעג ,צוזאמען מיט אנדערע סימפטאמען.
אנדערע אלגעמיינע סימפטאמען רעכנט אריין:
• אומרואיגקייט און ווייניגער טעטיג
• בויך וויי אן קיין אנדערע ערקלערונג
• שלשול
• ברעכן
• אויסשלאג
• רויטע אדער פינקע אויגן

• עסט שוואך
• רויטע ,געשפאלטענע ליפן אדער רויטע,
אומגלייכע צינג וואס קוקט אויס ווי א
סטראבערי
• געשוואלענע הענט און פיס ,וואס קען אויך
זיין רויט

ווען זאל איך אנרופן מיין קינד'ס דאקטאר אדער באקומען עמוירדזשענסי באהאנדלונג?
רופט אן אייער קינד'ס דאקטאר זאפארט אויב אייער קינד האט אן אנהאלטענדע פיבער אין צוגאב צו איינס פון די
אויבנדערמאנטע סימפטאמען .דער דאקטאר וועט פרעגן איבער די סימפטאמען וואס אייער קינד האט און נוצן די
אינפארמאציע צו רעקאמענדירן די קומענדיגע שריט .אויב אייער קינד איז שטארק קראנק ,גייט צום נענטסטן
עמוירדזשענסי רום אדער רופט זאפארט .911
איז  MIS-Cאנשטעקיג?
 MIS-Cאיז נישט אנשטעקיג ,אבער עס איז מעגליך אז אייער קינד האט קאוויד 19-אדער אן אנדערע אינפעקציע
וואס קען זיין אנשטעקיג .דאס איז די סיבה פארוואס שפיטעלער וועלן נעמען אינפעקציע-קאנטראל מאסנאמען
ביים באהאנדלען אייער קינד.
איז דא א באהאנדלונג פאר MIS-C

Yiddish

מאמענטאל ווערן קינדער מיט  MIS-Cבאהאנדלט מיט פארשידענע טעראפיס ,אריינגערעכנט מעדיקעישאנס
וואס צילן די קערפער'ס אימיון סיסטעם און אנטצינדונג-רעאקציע .קינדער קענען אויך באקומען אנדערע
מעדיקעישאנס צו באשיצן זייער הארץ ,נירן און אנדערע איברים.
וויאזוי קען איך פארמיידן מיין קינד פון באקומען ?MIS-C
איר זאלט נעמען שריט צו פארמיידן אייער קינד פון זיין אויסגעשטעלט צו קאוויד .19-באדעקן דעם פנים ,הענט-
היגיענע און פיזישע דערווייטערונגען זענען די בעסטע וועגן צו פארמיידן קאוויד .19-קינדער מיט אונטערליגענדע
מעדיקל -קאנדישאנס קענען זיי אין א גרעסערע ריזיקע פאר שווערע תוצאות פון קאוויד ,19-וואס מאכט די
פארמיידונגס מאסנאמען נאך מער וויכטיג.
דער  NYCהעלט דעפארטמענט קענען מעגלעך טוישן די רעקאמענדאציעס לויט ווי דער מצב פארלאנגט
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