
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ
ਜਦੋੋਂ ਕਕ ਕਕਸ ੇਨੰੂ ਵੀ ਮਕੰੀਪੌਕਸ (MPX) ਹੋ ਸਕਦੋਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਹਾਲੇ ਜਨਤਾ ਕਵੱਚ ਮਜੂੌਦੋਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੋਰਾ ਂਘਟੱ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਕਹਲਾ MPX ਤੋਂ 
ਬਹਤੁ ਕਬਮਾਰ ਹ ੋਸਕਦੋੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਛੱਣਾ ਂਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇੋ ਉਪਾਵਾ ਂਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹ।ੈ

MPX ਕੀ ਹੁਦੰੋਾ ਹੈ?
MPX ਇੱਕ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਕਾਰਨ MPX ਵਾਇਰਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਖੱ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ-ਤੋਂ-ਚਮੜੀ ਦ ੇਸਪੰਰਕ 
(ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਚੰੁਮਣਾ, ਵਜਨਸੀ ਗਤੀਵਵਧੀ) ਰਾਹੀਂ ਫਲੈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸ ੇਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂ(ਵਬਸਤਰਾ, ਤੌਲੀਏ, ਕਪੱੜੇ, ਕਪੱ, 
ਭਾਡੇਂ) ਸਾਝਂ ੇਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂ ੰMPX ਹੋਵ।ੇ

MPX ਦੋੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

MPX ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਜਨ੍ਹਾ ਂਕਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਕਹਲਾਵਾ ਂਵੀ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ, ਕਵੱਚ ਹਠੇਾ ਂਕਲਖ ੇਲਛੱਣਾ ਂਕਵਕਕਸਤ ਹ ੋਸਕਦੇੋ ਹਨ। ਇਕੱ ਮੁਖੱ ਲਛੱਣ 
ਇਕੱ ਧਫੱੜ ਹ ੈਜੋ ਕਕ ਮੁਹਾਸੇ ਜਾ ਂਛਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕਦੋਖਾਈ ਦੇੋ ਸਕਦੋਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਚਹਰ ੇ'ਤੇ, ਮੂਹੰ ਦੇੋ ਅਦੰੋਰ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇੋ ਦੂੋਜੇ ਕਹਕੱਸਆਂ ਕਜਵੇਂ 
ਕਕ ਹਥੱ, ਪੈਰ, ਛਾਤੀ, ਜਣਨ ਅਗੰਾ ਂਅਤੇ ਗਦੁੋਾ 'ਤੇ ਕਦੋਖਾਈ ਦੇੋ ਸਕਦੋ ੇਹਨ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣ

ਬੁਖ਼ਾਰ ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਦੋਰਦੋ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਕਲੰਫ ਨੋਡਸ ਕਸਰ ਦੋਰਦੋ ਠੰਢ ਲਗਣਾ ਥਕਾਵਟ

MPX ਕਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਕਹਲਾ ਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦੋਾ ਹੈ?
MPX ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਭਰਣੂ ਨੂ ੰਜਾ ਂਜਨਮ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵੱਚ MPX ਧਫੱੜ ਜਾ ਂਜ਼ਖਮਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਵਜੰਮ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਵਚੱ MPX ਗਰਭਪਾਤ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਨਮ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਜੰਮਣਾ), ਜਾ ਂਜਣੇਪ ੇਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਭਰਣੂ ਦੀ ਮਤੌ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ MPX ਦੋੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਕਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੋੇ ਹੋ?
• ਅਵਜਹੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ ਵਜਸ ਨੰ MPX ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜਸ ਨੰ ਅਣਜਾਣ ਧੱਫੜ ਜਾਂ  

ਫੋੜੇ ਹਨ।
ੂ ੂ

• ਆਪਣ ਵਜਨਸੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰ ਪੁੱਛੋ ਵਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਜਾਂ MPX ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ੇ ੂ ੂ

• ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲ ਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਦਵਜਆਂ ਦਆਰਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ 
ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ੇ ੋ ੂ ੂ ੁ ੂ

• ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਕੋਈ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤ ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੋ ਵਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੀਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣ ਘਰ ਵਵੱਚ ਦਵਜਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੜ ਹੈ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬੱਵਚਆਂ 
ਜਾਂ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ), ਤਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ/ਧੱਫੜਾਂ ਨੰ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ।

ੁ ੂ ੋ ੂ
ੂ ੁ ੁ ੂ ੇ ੂ ੋ

ੂ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਕਹਲਾ ਲਈ MPX ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੌਜਦੂੋ ਹੈ?
MPX ਦੇੋ ਸਪੰਰਕ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਲਈ ਇਕੱ ਵੈਕਸੀਨ ਹ ੈਜੋ ਲਾਗ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਜਾ ਂਕਬਮਾਰੀ ਦੋੀ ਗਭੰੀਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮਦੋਦੋ ਕਰ ਸਕਦੋੀ ਹ।ੈ ਲਛੱਣ 
ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਕਉਂਕਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਕਹਲਾ ਨੰੂ MPX ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਕ਼ਿਆਦੋਾ ਕਬਮਾਰ ਹਣੋ ਦੋਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਦੰੋਾ ਹ,ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਛੱਣ ਨ਼ਿਰ ਆਉਂਦੇੋ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਪੰਰਕ ਕਵੱਚ 
ਆਈ ਹ ੋਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਕਕਸੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦੋਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹੈ।
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