ক োভিড-১৯ এবং ডোউন ভিনড্রোম , T 21RS
িমীক্ষো ভিড্ োর্ট কম ২৭, ২০২০
প্রশ্নাবল ীঃ
ক াভিড ১৯ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতায়ল ভিভ ৎসাধ নয়ের ময়ধে ভ ভ করাগলক্ষণ কেখা ভগয়েয়ে?

কয সব ডাউন ভসয়রাম কপয়শন্টরা ক াভিড ১৯ এ আক্রান্ত হয়েয়েন বা
করাগলক্ষণ কেভখয়েয়েন

করাগলক্ষণগুভল ভ ভবভিন্ন বেয়সর মানু য়ষর কক্ষয়ে ভবভিন্ন র ম?
এই সম ক্ষার ভিভ ৎসাগত ফলাফল ভ ?

কয বোতট োগুভল মড্ন িোখতড্ত হড্ব

বেস (মূ লোেয়নর সময়ে)

অংশগ্রহণ ার র সংখো= ৩৪৯

• িোযোিণ জনিংখতেোি মতই এ ই উ িড্র্ট ি জনে যট ড্বক্ষণ িো জরুভি, িোড্ে ডোউন
ভিড্রোড্ম আক্রোন্ত তরুণ কিোর্ীড্েি শ্বোিপ্রশ্বোিজভনত উ ির্ট গুভল লক্ষে িড্ত হড্ব।
•
•

কেশভিভি
অংশগ্রহণ ার য়ের সংখো

৪০ বছড্িি কবেী বয়িী বেভিড্েি িক্ষো িো আবেে : মযেবয়স্ক বেভিড্েি মড্যে মৃ তুেি ঝুুঁভ কবভে।

• তরুণ বেভিড্েি মড্যে (২০ বছড্িি ম বয়িী) িোযোিণত গুরুতি
কিোর্লক্ষণ কেখতো যোয় নো।
• এই িমীক্ষোি ফলোফল ভনভিত িড্ত আড্িো তেে প্রড্য়োজন।

ডোউন ভিড্রোম ক ড্েন্টড্েি ক োভিড-১৯ এি লক্ষণ/উ ির্ট ঃ

বয়ি অনু যোয়ী ক োভিড ১৯ এি ভবভিন্ন উ ির্ট ঃ

- সাধারণ জনসংখোর অনু রূপ: জ্বর, াভশ এবং শ্বাস-প্রশ্বায়সর সমসো
- শ্বাসতন্ত্রঘটিত সমসোগুভল প্রাে স য়লর ময়ধেই কেখা যাে
- শ্বাস ষ্ট হয়ল হাসপাতায়ল িভতি রয়তই হয়ব

- ভতনটি সবয়িয়ে সাধারণ উপসগি যা বেস অনু যাে পার্ি ে য়র না
- ০-১৯ বেস য়ের প্রােশই শ্বাসপ্রশ্বাসজভনত সমসো ও গলাবোর্া হে
- কপয়ের উপসগি এবং মার্া বোর্া প্রােই ২০-৩৯ বের বেস য়ের হে

হোি োতোড্ল িভতট কিোর্ীড্েি মড্যে ক োভিড ১৯ এি ভিভ ৎিোর্ত ফলোফলঃ

হোি োতোড্ল িভতট কিোর্ীড্েি মড্যে ক োভিড ১৯ এি ভিভ ৎিোর্ত ফলোফলঃ
- সাধারণ জনসংখোর অনুপায়ত মারাত্ম ফলাফয়লর ঝুুঁ ভ ৪০ বের বেস কর্য় বৃ ভি পাে।
- সাধারণ জনসংখোর অনুপায়ত পু রুষয়ের মৃ তুেহার মভহলায়ের তুলনাে কবভশ।

মৃ তুের অনু পাত সাধারণ জনসংখোর অনু রূপ।

িমীক্ষোি িীমোবদ্ধতোঃ
এ টি ভনভেি ষ্ট সময়ে এই সম ক্ষাটি রা হয়েয়ে,কয সমে ভ েু কলা এখয়না হাসপাতায়ল আয়ে।
1. সামভগ্র িায়ব স্বাস্থ্ে কপ্রাফাইলসমূ হ সাধারণ জনসংখোর সায়র্ তুলনা রার জনে হাসপাতায়ল িভতি বেভিয়ের উপর ভিভি য়র সম ক্ষাটি রা হে। পরবতী গয়বষণাে যারা বাভতয়ত এবং হাসপাতায়ল র্া য়বন তায়ের অন্তিুিি রা হয়ব।
2. এ ই লক্ষণ বা উপসয়গির ভনভরয়খ সমস্ত ডাউন ভসয়রাম কপয়শন্টয়ের এ ই হায়র হাসপাতায়ল পাঠায়না হয়েয়ে ভ না কস ভবষয়ে ক ান সু ভনভেি ষ্ট তর্ে পাওো যােভন। এয়ক্ষয়ে মানেণ্ড ভিন্ন হয়ত পায়র বা নাও হয়ত পায়র।
3. যভেও এটি এখন পযিন্ত বৃ হিম নমু না,নমু নার সংখো এখয়না কোে এবং পযিয়বক্ষণগুভল আরও সু ভনভিত রা প্রয়োজন।
4. কযয়হতু আরও সম ক্ষা সম্পন্ন হয়েয়ে, কসয়হতু কপয়শন্টয়ের অনোনে শার ভর সমসোগুভল পর ক্ষা য়র সামভগ্র ভিভ ৎসার ফলাফয়লর সায়র্ যু ি রা কযয়ত পায়র।
References for comparison groups:
UK: Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al.. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: prospective observational cohort study. BMJ, 22 May 2020, 369:m1985 DOI: 10.1136/bmj.m1985 PMID: 32444460
NYC: Cummings MJ, Baldwin MR, Abrams D, et al. Epidemiology, clinical course, and outcomes of critically ill adults with COVID-19 in New York City: a
prospective cohort study. Lancet. 2020. PMCID: PMC7237188
Spain: Borobia AM, Carcas AJ, Arnalich F, et al. A cohort of patients with COVID-19 in a major teaching hospital in Europe. medRxiv.
2020:2020.04.29.20080853.
Acknowledgments:
The Trisomy 21 Research Society (T21RS) COVID-19 Taskforce developed the survey, with the ﬁnancial and dissemination support of Down Syndrome
Aﬃliates in Action (DSAIA), Down Syndrome Medical Interest Group-USA (DSMIG-USA), GiGi’s Playhouse, Jerome Lejeune Foundation, LuMind IDSC
Foundation, Matthew Foundation, National Down Syndrome Society (NDSS), National Task Group on Intellectual Disabilities and Dementia Practices
(NTG) and the endorsement of many international Down syndrome organizations.

