ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশু-ভ ড্িোরড্ের (<১৮ িছর) মড্যে ক োভিড ১৯:
ট্রোইড্সোভম ২১ ভরসোিি কসোসোইভির সমীক্ষো
মূল িোতিো

সমীক্ষোয় অংিগ্রহণ োরী

মহোমোরীর প্রথম পযিোড্য় (এভপ্রল অড্টোির ২০২০) প্রোপ্ত তড্থের উপর
ভিভি ড্র এই িোতিো

৩২৮ জন ক োভিড ১৯ আক্রোন্ত ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশু-ভ ড্িোর
(১২৭ জনড্ হোসপোতোড্ল িভতি হড্ত হড্য়ড্ছ)
বয়স

দেশ

• ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশু-ভ ড্িোর, ভিড্িষত ভ ড্িোর-ভ ড্িোরীড্ের
Other
12-17
<1 Year
India
15%
কক্ষড্ত্র ক োভিড ১৯ দ্বোরো গুরুতরিোড্ি আক্রোন্ত হওয়োর সম্ভোিনো
Years
4%
43%
42%
অড্ন কিভি এিং তোড্ের ভি ো রড্ণর জনে অগ্রোভয োর কেওয়ো
1 Years Spain
প্রড্য়োজন
5%
4%
• ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশুড্ের মড্যে যোড্ের িয়স তুলনোমুল কিিী
2-4 United
অথিো যোড্ের স্থূলতো িো মৃগী করোগ রড্য়ড্ছ, তোড্ের ক োভিড ১৯
years States
9%
এর জনে হোসপোতোড্ল িভতি হওয়োর সম্ভোিনো অড্ন কিিী
13%
United
• আমোড্ের এই সমীক্ষোয় অংিগ্রহণ োরী ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত
5-11
Kingdom
Brazil
Years
ভিশুরো কিভিরিোগই ম িো মযে উপোজিন ক্ষমতোসম্পন্ন কেড্ির
11%
18%
36%
হওয়োিো এই সমীক্ষোর এ ভি গুরুত্বপূণি সীমোিদ্ধতো
• ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশুড্ের কক্ষড্ত্র ক োভিড ১৯ এর জনে মৃতুের ভনয়ভিত েল (US COVID-NET): ২২৮ জন ডোউন ভসনড্রোম ভিহীন
হোর ম িো মযে উপোজিন ক্ষমতোসম্পন্ন কেিগুভলড্তও ম
ভিশু-ভ ড্িোর যোরো ক োভিড ১৯ দ্বোরো আক্রোন্ত হড্য় হোসপোতোড্ল িভতি
হড্য়ভছল [1]

হোসপোতোড্ল িভতি হওয়ো ক োভিড ১৯ আক্রোন্ত করোগীড্ের মড্যে করোড্গর লক্ষণ এিং জভিলতো
ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশু-ভ ড্িোরড্ের মড্যে ভনউড্মোভনয়ো,
অেোভ উি করভিড্রিভর ভডড্েস ভসনড্রোম (ARDS),
অেোভ উি করনোল কেভলওর অড্ন কিিী মোত্রোয় কেখো
ভগড্য়ড্ছ।

হোসপোতোড্ল িভতি ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশু-ভ ড্িোরড্ের
মড্যে োভি, জ্বর, নো িন্ধ হওয়ো এিং শ্বোস ষ্ট অড্ন
কিিী মোত্রোয় কেখো ভগড্য়ড্ছ।
ক োভিড ১৯ সম্পভ ত
ি লক্ষণসমূহ
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ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশুরো

35%

94%

54%

জভিলতো

19%

10%

12% 15%

11%

11%

5%
0%

0%

Pneumonia

3%

2%

ARDS

Acute renal failure

৩২৮ জন ডোউন ভসনড্রোম যুক্ত ভিশু-ভ ড্িোরড্ের মড্যে ৪ জড্নর (১.৩%) মৃতুে হড্য়ড্ছ। সি ভি মৃতুেই
ক্ষমতোসম্পন্ন কেিগুভলড্ত হড্য়ড্ছ।

কযসড্ির জনে গুরুতর ক োভিড ১৯ হওয়োর ঝুভুঁ
হোসপোতোড্ল িভতি হওয়োর কক্ষড্ত্র

অেোভ উি করভিড্রিভর ভডড্েস
ভসনড্রোম-এর কক্ষড্ত্র

িয়স (ভ ড্িোর-ভ ড্িোরী)

িয়স (ভ ড্িোর-ভ ড্িোরী)

স্থূলতো

থোইরড্য়ড গ্রভির সমসেো

2%

Multisystem
inflammatory syndrome

ম অথিো মযে উপোজিন

িৃভদ্ধ পোয়

শ্বোস ড্ষ্টর কক্ষড্ত্র
িয়স (ভ ড্িোর-ভ ড্িোরী)

মৃগী/ ভখুঁিুভন

সীমোিদ্ধতো

• সমীক্ষোয় অংিগ্রহণ োরীরো ভিভিন্ন কেড্ির ভিভিন্ন যরড্নর স্বোস্থে িেিস্থো ও পভরড্ষিো কপড্য়ড্ছন; অতএি এই সমীক্ষোর েল স ড্লর কক্ষড্ত্র
সমোনিোড্ি প্রড্যোজে নয়।
• এই সমীক্ষোয় অংিগ্রহণ োরীড্ের মড্যে উচ্চ উপোজিন ক্ষমতোসম্পন্ন কেিগুভল কথড্ ২৩ জন ক োভিড ১৯ আক্রোন্তড্ হোসপোতোড্ল িভতি
রড্ত হড্য়ড্ছ, অনেভেড্
ম অথিো মযে উপোজিন ক্ষমতোসম্পন্ন কেিগুভলর ১০০ জনড্ এ ই োরড্ন হোসপোতোড্ল িভতি রড্ত হড্য়ড্ছ।
কেিভিভি এই তুলনো আমোড্ের ভপ্রভপ্রড্ে আরও ভিিড্ে রড্য়ড্ছ। [2]
• স ল তথেসমূহ মহোমোরীর প্রথম পযিোয় সংগ্রহ রো হড্য়ভছল, েড্ল উপসগিহীন করোগীড্ের, অথিো নতুন কেন দ্বোরো আক্রোন্ত করোগীড্ের
সংখেো এই সমীক্ষোয় নগণে।
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