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তথ্য সূত্র

T21RS সমীক্ষা – ক াভিড ১৯ আক্রান্ত ডাউন ভসনড্রাম ক াগীীড্র জনয

সমীক্ষার সীমাবদ্ধতাাঃ

-বততমাড্ন ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত ক াগীীড্র আয়ু গীড্ে প্রায় ৬০ বছ । ভ ন্তু সাধা ণ জনসংখ্যা মড্ধয ক াভিড সংক্রান্ত মৃতুয ঝুুঁ ভ ৮০ বছ বয়সীড্র মড্ধয সবড্থ্ড্ কবভি। এই  া ড্ণ ডাউন ভসড্রাম
আক্রান্ত এবং ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত নন এ  ম জনড্গীাষ্ঠী মড্ধয ক াভিড্ড মৃতুয ঝুুঁভ  তুলনামূল আড্লাচনা   া কবি  ভিন।
- ভিশুড্র এবং বয়ঃসভিপ্রাপ্ত ভ ড্িা ড্র ওপ  ক াভিড ১৯ এ  মা াত্ম  ঝুুঁভ    া ণগুভল ভনরূপণ   বা  জনয আড্ া তথ্য প্রড্য়াজন। নতুবা প্রাপ্তবয়স্কড্র তড্থ্য সাড্থ্ ভিশুড্র তড্থ্য তুলনামূল আড্লাচনা   া সম্ভব
নয়।

- এ  ম অড্ন অজানা তথ্য থ্া ড্ত পাড্ কে  া ড্ণ ডাউন ভসড্রাম ক াগীী বা সাধা ণ জনড্গীাষ্ঠী মড্ধয হাসপাতাড্ল িভতত হওয়া  া ণ ভিন্ন ভিন্ন।
- শুধু ক াভিড ১৯ আক্রান্তড্র বযাপাড্ আড্লাচনা   া হড্য়ড্ছ ,সুত াং ইনড্ে িন হওয়া ঝুুঁভ  সম্বড্ি ক ান ভ ছু জানা োয়ভন।
- T21RS তথ্য ভবভিন্ন করি এবং ভবভিন্ন স্বাস্থ্যসংস্থ্া তত্ত্বাবধাড্ন কজাগীাে   া হড্য়ড্ছ ো ক াভিড ১৯ এ সাড্থ্ ডাউন ভসড্রাম ক াগীীড্র তড্থ্য সংঘাত ঘটাড্ত পাড্ ।

ভ ছু নতুন তথ্য

ইভতপূড্বত আম া শুধুমাত্র ডাউন ভসনড্রাম ও ক াভিড ১৯ আক্রান্ত

ক াগীীড্র পেতড্বক্ষণ  ড্ ভছ (জানবা জনয আড্গী তথ্যগুভল

করখু্ন)

৮০১ জন ক স (৪২২ জন হাসপাতাড্ল িভতত)
৮০১ জন ক ড্স মড্ধয ৬০% কসড্ উড্িড্ছন; ১৪% ক াগীী মৃতুয
হড্য়ড্ছ

UK ISARIC4 C সমীক্ষা ো া ক াভিড ১৯ আক্রান্ত হড্য় হাসপাতাড্ল
িভতত হড্য়ড্ছন

১০০ জন ক স ডাউন ভসনড্রাম আক্রান্ত
৪০০ ভন ড্পক্ষ ক স (৫৮৯১৬ ক ড্স মড্ধয োড্র ডাউন
ভসনড্রাম  ড্য়ড্ছ) এবং ১০০ জন ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত (৪২২
জন T21RS ক স এ মড্ধয) োড্র বয়স , ভলঙ্গ এবং জাভতগীত
িাড্ব সামযতা  ড্য়ড্ছ তুলনা   বা জনয ।

কে বোতে োগুভি আমোড্েি মড্ন িোখড্ত হড্ব

হাসপাতাড্ল িভতত ক াগীীড্র কক্ষড্ত্রঃ
- জ্ব ,  াভি এবং শ্বাস ড্ে সাড্থ্ কচতনা কলাপ এবং ভবভ্রাভন্ত এ ভট সাধা ন লক্ষণ ।
- েুসেুড্স সমসযা এ ভট সাধা ণ ঘটনা।
- ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত নন এ  ম ষাড্টার্দ্ত মা নুড্ষ তুলনায় ৪০ বছ বয়ড্স প মৃতুয ঝুুঁভ েড্থ্ে বৃভর্দ্ পায়।

ভিশু ক াগীীড্র কক্ষড্ত্র:
- ৮০০ এ অভধ ক াভিড ১৯ আক্রান্ত ভিশুড্ াগীীড্র মড্ধয সামানয  ড্য় জন ভিশু মা া ভগীড্য়ড্ছ।
- ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত বা আক্রান্ত নন এ  ম ক াগীীড্র মড্ধয ক াভিড ১৯ িাই াড্স ভবড্িষ ক ান প্রিাব করখ্া োয় ভন।

প্রবল ঝুুঁভ   া ণঃ
- ক াভিড ১৯ এ ঝুুঁভ   া ণগুভল সাধা ণ জনসংখ্যা ঝুুঁভ   া ণগুভল মতই মা াত্ম ।
- পূ ড্বত অনুসিানগুভল ভন ভিত  ড্ নতুন গ্রুপগুভল সাড্থ্ তুলনা মূল ভবড্েষণ   া হড্য়ড্ছ। (জানবা জনয পূড্বত তথ্যগুভল করখু্ন)
(https://www.t21rs.org/re-sults-from-covid-19-and-down-syndrome-survey/)

ক োভিড ১৯ এি জনয হোি োতোড্ি িভতে কিোগীড্েি ভবভিন্ন কিোগিক্ষণ

ডাউন সসন্ড্রাম আক্রান্ত বা আক্রান্ত নন এরকম ররাগীীন্ড্রর রক্ষন্ড্ে
রে রে ররাগীলক্ষণগুসল সব রেন্ড্ক রবসি ররখা োয়

জ্বি

 ো ভি

ডাউন ভসড্রাম আক্রান্তড্র কে ক াগীলক্ষণগুভল
সব কথ্ড্ কবভি করখ্া োয়

কেতনোড্িো এবং ভবভ্রোভি

ডাউন ভসড্রাম আক্রান্তড্র  কে ক াগীলক্ষণগুভল 
ভবড্িষ করখ্া োয় না

অভিিভিড্ত এবং ক িীড্ত বযোথ্ো

বভম/ গো গুড্িোড্নো
িোব

শ্বোি ষ্ট

ভবঃ দ্রঃ - ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত ভ ছু কপড্িন্টড্র কক্ষড্ত্র ভ ছু ক াগী লক্ষণ ভচভিত   া সমসযাজন হড্য়ড্ছ  া ণ  া ণ তা া ভনড্জ কথ্ড্ ভ ড্পাটত  ড্ নভন। (কেমন কপভি বযাথ্া/ 
বভমিাব)

ক োভিড ১৯ এি জনয হোি োতোড্ি িভতে কিোগীড্েি ভবভিন্ন ভেভ ৎিোগত িমিযো

ডোউন ভিড্রোম ক ড্িন্টড্েি কক্ষড্ে কেগুভি খুবই িোধোিণ

ফুিফুড্িি িমিযো(িোইিোি/বযো ড্র্ভিয়োি ভনউড্মোভনয়ো

এবং তীব্র শ্বোিপ্রশ্বোি জভনত িমিযো)

ডোউন ভিনড্রোড্মআক্রোি নন এি ম ক ড্িন্টড্েি িোধোিণ ভ ছু িমিযো

হৃেেড্েি িমিযো

ভ ডভনি িমিযো

িক্তোল্পতো

৪০ বছি বয়ড্িি ঊড্বে হোি োতোড্ি িভতে ডোউন ভিনড্রোম কিোগীড্েি মৃতুযি ঝুুঁ ভ অড্ন কবভি!

উরাহ ণ ভহড্সড্ব বলা োয় , ৪০ বছ বা
তড্তার্দ্ত বয়সী ক ান ডাউন ভসনড্রাম ক াগীী 
মৃতুয ঝুুঁভ , এ জন ডাউন ভসড্রাড্ম আক্রান্ত নন
এ  ম ৮০ বা তড্তার্দ্ত বয়সী মানুড্ষ মৃতুয 
ঝুুঁভ  প্রায় সমতুল (বাুঁভরড্  পভ সংখ্যানভট
করখু্ন)

হাসপাতাড্ল ি ভত প মৃতুয হা (UK কত
ডাউন ভসনড্রাম আক্রান্ত ক াগীীড্র সাড্থ্
তুলনামূল আড্লা চনা   া হ ড্য় ড্ছ ো  া
বয়স , ভল ঙ্গ এবং জা ভতগীত ভর কথ্ ড্ এ ই ।

মৃতুযি ঝুুঁ ভ =৪৫%

≥ বয়স ৪০ সেসন ডাউন
সসন্ড্রাম আক্রান্ত

≥ বয়স ৮০ সেসন ডাউন
সসন্ড্রাম আক্রান্ত নন

Without

Downsyndrome

ক াভিড ১৯ আক্রান্ত ভ ছু ডাউন ভসড্রাম ভিশু মা া ভগীড্য়ড্ছ, ো সাধা ন জনসংখ্যা অনুরূপ। ভিশুড্র 
ওপ ক াভিড ১৯ এ মা াত্ম ঝুুঁ ভ   া ণগুভল ভনরূপণ   বা জনয আড্ া তথ্য প্রড্য়াজন।

েোিো ডোউন ভিড্রোম

আক্রোি

েোিো ডোউন ভিড্রোম

আক্রোি নন

T21RS

িমীক্ষো

UK

িমীক্ষো

UK

িমীক্ষো

তরুণ

(<বয়ি ৪০)
৬% ১২% ৩%

বয়স্ক

(>বয়ি৪০)
৪৩% ৪৯% ১৭%

ডাউন ভসড্রাম আক্রান্ত নন এ  ম এ ভট বৃহৎ জনড্গীাষ্ঠী 

সাড্থ্ তূলনামূল আড্লাচনা মাধযড্ম আম া ক াভিড ১৯

এ গীভতপ্র ৃভতড্ত বযপ পাথ্ত য লক্ষয  ড্ ভছ।

http://www.t21rs.org/re-

