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প্রশ্নাবল ীঃ
ক াভিড ১৯ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতায়ল ভিভ ৎসাধ নয়ের ময়ধে ভ ভ করাগলক্ষণ কেখা ভগয়েয়ে?

অংশগ্রহণ ার র সংখো= ৩৪৯

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

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

বয়ি অনুযোয়ী ক োভিড ১৯ এি ভবভিন্ন উ ির্টঃ

- ভতনটি সবয়িয়ে সাধারণ উপসগি যা বেস অনুযাে 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

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

করাগলক্ষণ কেভখয়েয়েন

িমীক্ষোি িীমোবদ্ধতোঃ

এ টি ভনভেি ষ্ট সময়ে এই সম ক্ষাটি  রা হয়েয়ে,কয সমে ভ েু কলা এখয়না হাসপাতায়ল আয়ে।
1. সামভগ্র িায়ব স্বাস্থ্ে কপ্রাফাইলসমূহ 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 অন্তিুি ি  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 সুভনভেি ষ্ট তর্ে পাওো যােভন। এয়ক্ষয়ে মানেণ্ড ভিন্ন হয়ত পায়র বা নাও হয়ত পায়র।
3. যভেও এটি এখন পযিন্ত বৃহিম নমুনা,নমুনার সংখো এখয়না কোে এবং পযিয়বক্ষণগুভল আরও সুভনভিত  রা প্রয়োজন।
4. কযয়হতু আরও সম ক্ষা সম্পন্ন হয়েয়ে, কসয়হতু কপয়শন্টয়ের অনোনে শার ভর সমসোগুভল পর ক্ষা  য়র সামভগ্র ভিভ ৎসার ফলাফয়লর সায়র্ যুি  রা কযয়ত পায়র।
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করাগলক্ষণগুভল ভ ভবভিন্ন বেয়সর মানুয়ষর কক্ষয়ে ভবভিন্ন র ম?

এই সম ক্ষার ভিভ ৎসাগত ফলাফল ভ ?

বেস (মূলোেয়নর সময়ে)
কেশভিভি 

অংশগ্রহণ ার য়ের সংখো

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

মৃতুের অনুপাত সাধারণ জনসংখোর অনুরূপ।

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

- সাধারণ জনসংখোর অনুপায়ত মারাত্ম ফলাফয়লর ঝুুঁ ভ ৪০ বের বেস কর্য় বৃভি পাে।

- সাধারণ জনসংখোর অনুপায়ত পুরুষয়ের মৃতুেহার মভহলায়ের তুলনাে কবভশ।

কয বোতট োগুভল মড্ন িোখতড্ত হড্ব

• িোযোিণ জনিংখতেোি মতই এ ই উ িড্র্টি জনে  যট ড্বক্ষণ  িো জরুভি, িোড্ে ডোউন

ভিড্রোড্ম আক্রোন্ত তরুণ কিোর্ীড্েি শ্বোিপ্রশ্বোিজভনত উ ির্টগুভল লক্ষে  িড্ত হড্ব।

•
• ৪০ বছড্িি কবেী বয়িী বেভিড্েি িক্ষো  িো আবেে : মযেবয়স্ক বেভিড্েি মড্যে মৃতুেি ঝুুঁ ভ কবভে।

• তরুণ বেভিড্েি মড্যে (২০ বছড্িি  ম বয়িী) িোযোিণত গুরুতি

কিোর্লক্ষণ কেখতো যোয় নো।
• এই িমীক্ষোি ফলোফল ভনভিত  িড্ত আড্িো তেে প্রড্য়োজন।


