ক োভিড-১৯ এবং ডোউন ভিন্ড্রোম
T21RS সমীক্ষা রিপ ার্ট জুলাই ২৪,২০২০
যে বার্তাগুলি আমাদের মদে রাখদর্ হদব
সাধারণ জেগদণর মদধে একই িক্ষণগুলির জেে লেরীক্ষণ করদর্ হদব।
৪০ বছদরর যবলি বয়সী এবং অলর্লরক্ত ঝুলুঁ কর কারণেু ক্ত েু বকদের অলর্লরক্ত সর্কতর্া অবিম্বে করদর্ হদব।
মৃ র্ুের জেে ঝুলুঁ কর কারণগুলি সাধারণ জেসংখোর লেলরদখ যমাটামুলট একই ( বয়স, পুংলিঙ্গ, অলর্লরক্ত নজে, লিদমেলিয়া ইর্োলে)
মূ িোয়দের সময় বয়স

অংিগ্রহণকারীদের যেিলিলিক
সমীক্ষা

পলরবারগর্ সমীক্ষা: N=২৬৩
লিলকৎসাদক্ষদে সমীক্ষাাঃ N=৩১৪

অংিগ্রহণকারীর সংখো=৫৭৭

Age distribution
60 and older

5%6%
9%

26%

50−59

40−49

10%
11%

21%

30−39

12%
20−29

0−19
10

0

Spain
United States

United Kingdom
France

India
Brazil

20

30

40

50

60

Proportion of respondents (%)

Italy
other

রিবািগত সমীক্ষা

রিরিৎসাগত সমীক্ষা

যকালিি-১৯ সংিান্ত লিলকৎসাগর্ জলটির্া
লিলকৎসাগর্ জলটির্ার প্রকারদিে
Pneumonia

মৃ র্ু ের হার
54. 2%

Pneumonia

30.5%

Acute respiratory distress syndrome

Acute respiratory distress syndrome

8.5%

Acute kidney injury
Septic shock

Acute kidney injury
Septic shock

6.4%

Cardiac failure

4.8%

Multiple organ dysfunction syndrome

4.8%

Cardiac failure
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Disseminated intravascular coagulation
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16.3%
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হাসপার্াদি লিলকৎসাধীে যকালিি-১৯ এ মৃ র্দের পলরসংখোে
সাধারণ জেগদণর মদধে মলহিাদের র্ুিোয় পু রুষদের মৃ র্ুের ঝুুঁলক যবলি।

মৃত

হাসপার্াদি লিলকৎসাধীে যকালিি-১৯ এ মৃ র্দের বয়সলিলিক
পলরসংখোে
মৃর্ুের ঝুুঁলক ৪০ বছর যেদক বৃলি পায়।
৪ লট লিশু (০-১৯ বছর) মারা যগদছ (ব্রালজদির ১ জে, িারর্ যেদক ৩ জে),
যবি কদয়কলট যকা- মরলবলিলট সহ(গদে ৪ জে)।
বাচ্চাদের মদধে যকালিি-১৯ এর প্রলর্লিয়া যবাঝার জেে আরন র্েে প্রদয়াজে।

Comparison of Down syndrome with the general population

Comparison of Down syndrome with the general population
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যকালিি-১৯ আিান্ত িাউে লসদরাম যরাগীদের লবলিন্ন ঝুুঁল কর কারণসমূ হ
ঝু ুঁলকর কারণসমূহ
৪০ বছর বা র্ার যবলি বয়স

মারাত্মক ঝু ুঁলকর কারণসমূ হ
গোদরাইদসাদেলজয়াি লরফ্লাক্স

অলর্লরক্ত নজে

লখুঁিুলে/র্েকার উপসগত

অোিজাইমারস লিলজস/ লিদমেলিয়া

অবরাকলটি লিপ অোপলেয়া

যেখাদে ঝুুঁল কর লবদিষ যকাে
সম্ভাবো যেই
আবালসক সু লবধাসমূ হ
যবৌলিক অক্ষমর্া
োইরদয়দির সমসো
জন্মগর্ হাদটতর সমসো

পু ং লিঙ্গ

আিরণগর্ / মােলসক সমসো
(উোাঃ অলটজম ,যেকট্রাম লিসঅিতা র)

সমীক্ষার সীমাবির্াসমূ হাঃ
- েলেন এলট এখে পেতন্ত বৃ হিম েমু ো,েমু োর সংখো এখদো যছাট এবং আরন র্েে প্রদয়াজে পেতদবক্ষণগুলি সু লেলির্ করার জেে।
- যেিলিলিক এই র্েে গুলি এদক অদেের যেদক েদেষ্ট লিন্ন।
- অেোেে সংিমদণর ঝুুঁলক লেদয় যকােন লসিান্ত যেনয়া োয়লে – যকবি যকালিি -১৯ সহ যরাগীদের অন্তিুতক্ত করা হদয়দছ।
- আমাদের েমু োসমূ হ িাউে লসেদরাদমর সমস্ত যকালিি -১৯ আিান্তদের প্রলর্লেলধ োন হদর্ পাদর।
- হাসপার্াদি িলর্তর জেে অেোেে অজাো কারণ োকদর্ পাদর ো এই সমীক্ষায় অন্তিুতক্ত করা হয়লে।
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