১২ বছরেে ঊরব ড
ে াউন সিররামযুক্ত বযক্তক্তরেে ক াসিড-১৯
টি া েণ: ট্রাইরিাসম ২১ সেিার্ে কিািাইটিে এ টি িমীক্ষা
মূল িািো

িমীক্ষায়
১২ িেন্ড্রর ঊন্ড্ব ে
১৮৯৫ জন অংশগ্রহেকারী

িাযারে জনন্ড্িাষ্ঠীর মিই ১৭০৮ জন টিকাপ্রাপ্ত ডাউন

১৭০৮ (৯০.১%) জন অন্তি ১টি যডাজ সনন্ড্য়ন্ড্েন

•

সিন্ড্রাম যুক্ত িযাক্তক্তন্ড্ের সনন্ড্য় িংঘটিি িমীক্ষায় যেখা

•

সিন্ড্য়ন্ড্ে যয যকাসিড ১৯-এর টিকা যনওয়া সনরাপে এিং

অংশগ্রহেকারী
টিকা প্রস্তুিকারী
িংস্থা

১৪৮২ (৮৬.৭%) জন সদ্বিীয় যডাজ সনন্ড্য়ন্ড্েন

১৮৭ (৯.৮%) জন টিকা যননসন

•

ডাউন সিন্ড্রাম যুক্ত িযাক্তক্তন্ড্ের জন্ড্নয খুিই কাযকর:
ে

•

৩৬ (২০%) জন টিকা পানসন

• টিকা যনওয়ার পর যিসশরিান্ড্ির মন্ড্যয খুি হাল্কা

•

১৫ (৯%) জন স্বাস্থযজসনি কারন্ড্ের জনয যননসন

প্রসিক্তিয়া হন্ড্য়ন্ড্ে িা যকান্ড্না প্রসিক্তিয়াই হয়সন

•

১২৯ (৭০%) অনযানয কারন্ড্ে

ফাইজার৫৮.১% িান্ড্য়াএনন্ড্িক

১৯.১% মডানা ে

• টিকাপ্রাপ্ত ডাউন সিন্ড্রাম যুক্ত িযাক্তক্তন্ড্ের মন্ড্যয ১%

মাস ন
ে যুক্তোষ্ট্র: ৭৫১
ব্রাক্তিল: ২০৯
সব্রটিশ যুক্তোিয: ২০২
ানাডা: ১২৩
ইতাসল: ১০৯
ফ্রান্স: ৯১
িােত: ৫১
কেন: ৩৫
অনযানয: ১২৭

মানুষ টিকা পাওয়ার পর যকাসিড ১৯ দ্বারা আিান্ত
হন্ড্য়ন্ড্েন
• টিকাপ্রাপ্ত ডাউন সিন্ড্রাম যুক্ত িযাক্তক্তন্ড্ের মন্ড্যয যারা
টিকা পাওয়ার পর যকাসিড আিান্ত হন্ড্য়সেন্ড্লন,
িকন্ড্লই িম্পূে ি
ে ুস্থ হন্ড্য় উন্ড্েন্ড্েন

অক্সন্ড্ফাডে১৯.৫% অযাস্ত্রান্ড্জন্ড্নকা /
যকাসিসশল্ড
জনিন অযান্ড
১.৩% জনিন

২%

অনযানয

িয়িসিসিক ফলাফল
১৮ িের িয়ন্ড্ির ঊন্ড্ব (ে ১৩৭৯ জন)

১২ – ১৭ িের িয়ন্ড্ির মন্ড্যয (৩২৯ জন)

ডাউন সিন্ড্রাম সিহীন এিং ডাউন সিন্ড্রাম যুক্ত িযক্তক্তন্ড্ের মন্ড্যয অনুরূপ যযিকল প্রসিক্তিয়া যেখা সিন্ড্য়ন্ড্ে
প্রসিক্তিয়াহীন
ইন্ড্েকশন্ড্নর জায়িায় িযো
ক্লাসন্ত
ইন্ড্েকশন্ড্নর জায়িায় লাল িাি

প্রসিক্তিয়াহীন
ইন্ড্েকশন্ড্নর জায়িায় িযো
ক্লাসন্ত
ইন্ড্েকশন্ড্নর জায়িায় লাল িাি
মাোিযো
জ্বর

মাোিযো
জ্বর

িান্ড্য় িযো
কাঁপুসন
অনযানয

িান্ড্য় িযো
কাঁপুসন
অনযানয
িা-িসম িাি, িসম িা যপি খারাপ

িা-িসম িাি, িসম িা যপি খারাপ

মাো যঘারা িা জ্ঞান হারান্ড্না

মাো যঘারা িা জ্ঞান হারান্ড্না

খুি কম িংখযক প্রসিক্তিয়ার যক্ষন্ড্ে সিসকৎিার প্রন্ড্য়াজন হন্ড্য়ন্ড্ে

যযিকল প্রসিক্তিয়ার জন্ড্নয সিসকৎিার প্রন্ড্য়াজন হন্ড্য়ন্ড্ে:

ডাক্তান্ড্রর কান্ড্ে িা সিসকৎিান্ড্কন্ড্ে যযন্ড্ি হন্ড্য়ন্ড্ে:
হািপািান্ড্লর জরুসর সিিান্ড্ি সনন্ড্য় যযন্ড্ি হন্ড্য়ন্ড্ে :
অনযানয:
অজানা:

৯৮.১%
০.৮%
০.০%
০.০%
১.১%

যযিকল প্রসিক্তিয়ার জন্ড্নয সিসকৎিার প্রন্ড্য়াজন হন্ড্য়ন্ড্ে:
ডাক্তান্ড্রর কান্ড্ে িা সিসকৎিান্ড্কন্ড্ে যযন্ড্ি হন্ড্য়ন্ড্ে:
হািপািান্ড্লর জরুসর সিিান্ড্ি সনন্ড্য় যযন্ড্ি হন্ড্য়ন্ড্ে :
অনযানয:
অজানা:

৯৫.০%
০.৮%
০.০%
০.০%
১.১%

টিকাপ্রাপ্ত িযাক্তক্তন্ড্ের মন্ড্যয ০.৮% মানুষ টিকাকরন্ড্ের পর যকাসিড ১৯ দ্বারা আিান্ত হন্ড্য়ন্ড্েন
এঁন্ড্ের মন্ড্যয ০.৩% মানুন্ড্ষর িয়ি ১২ যেন্ড্ক ১৭র মন্ড্যয
সদ্বিীয় যডান্ড্জর পর ১জন আিান্ত
• সদ্বিীয় যডান্ড্জর পর ৬০ সেন অসিিান্ত হওয়ার
পর আিান্ত হন্ড্য়ন্ড্েন
• হািপািান্ড্ল িসিে করন্ড্ি হয়সন
• যরান্ড্ির লক্ষে ১০ সেন অিসয সেল
• িম্পূে ি
ে ুস্থ হন্ড্য় উন্ড্েন্ড্েন

এঁন্ড্ের মন্ড্যয ০.৩% মানুন্ড্ষর িয়ি ১৮র যিশী
প্রেম যডান্ড্জর পর ৮জন
আিান্ত
• ২জন যক হািপািান্ড্ল
িসিে করন্ড্ি হন্ড্য়ন্ড্ে
• িকন্ড্লই িম্পূে ি
ে ুস্থ হন্ড্য়
উন্ড্েন্ড্েন

সদ্বিীয় যডান্ড্জর পর ৫জন
আিান্ত
• িকন্ড্লই সদ্বিীয় যডান্ড্জর পর
৬০ সেন পর আিান্ত হন্ড্য়ন্ড্েন
• কাউন্ড্কই হািপািান্ড্ল িসিে
করন্ড্ি হয়সন
• িকন্ড্লই িম্পূে ি
ে ুস্থ হন্ড্য়
উন্ড্েন্ড্েন

িীমািদ্ধিা
• িমীক্ষায় অংশগ্রহেকারীরা সিসিন্ন যেন্ড্শর সিসিন্ন যরন্ড্নর স্বাস্থয িযিস্থা ও পসরন্ড্ষিা যপন্ড্য়ন্ড্েন; অিএি এই িমীক্ষার ফল িকন্ড্লর
যক্ষন্ড্ে িমানিান্ড্ি প্রন্ড্যাজয নয়
• যিশীরিাি অংশগ্রহেকারীই প্রাপ্তিয়স্ক (৮১%)
• সদ্বিীয় যডাজ প্রাসপ্ত এিং িমীক্ষায় অংশগ্রহে করার মন্ড্যয িড় ১১২ সেন্ড্নর িযিযান সেল; অিএি এর দ্বারা েীঘস্থায়ী
ে
িুরক্ষার িযাপান্ড্র
এই িমীক্ষার ফল প্রন্ড্যাজয নয়
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