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कारक एजे�
इबोला भाइरस रोग (EVD; पिहले इबोला र�स्राव �रोको �पमा िचिन��यो ) इबोला भाइरसको
संक्रमणको कारणले �न्छ, जुन िफलोिभ�रडे प�रवारसँग स���त छ। मानवमा EVD को औसत
केस मृ�ु दर 50% छ (अिघ�ो प्रकोपमा 25% दे �ख 90% फरक)।
EVD पिहलो पटक 1976 मा दि�ण सु डान र डे मोक्र्यािटक �रप��क कंगोमा दे खा पर् यो, जु न
इबोला नदी निजकैको गाउँ मा अव�स्थत िथयो र यसको नाममा रोगको नाम रा�खएको िथयो। �स
पिछ रोग िछटो-िछटो दे खा पन� था�ो। EVD का पु ि� भएका घटनाह� मु�तया उप-सहारा
अिफ्रकामा डे मोक्र्यािटक �रप��क कंगो, गे बोन, दि�ण सु डान, कोटे िड'भाईर, यु गा�ा र कंगोमा
�रपोट� ग�रएका छन्।
सन् 1976 मा इबोला भाइरस प�ा लागेपिछ, माच� 2014 दे �ख जनवरी 2016 स� पि�म
अिफ्रकामा EVD प्रकोप सबैभ�ा ठूलो प्रकोप िथयो। यसले मु�तया गु यना, लाइबे�रया र िसयरा
िलयोनलाई असर गरे को िथयो। अग� 2018 मा, EVD प्रकोप डे मोक्र्यािटक �रप��क कंगोमा
�रपोट� ग�रएको िथयो, अ�ोबर 2019 स� 3000 भ�ा बढी घटनाह� �रपोट� ग�रएको िथयो।
��िनकल सु िवधाह�
EVD ग�ीर भाइरल िबमारी हो, जसको ल�ण अक�ात �रोको सु �आत, तीव्र कमजोरी,
मां सपेशी दु �े, टाउको दु �े र घाँ टी दु �े �न् । यस पिछ बा�ा, पखाला, दाग, िबग्रेको मृगौला र
कलेजो, र केिह मािमलामा दु बै आ��रक र बािहरी �ीिडं ग �न्छ।
प्रसारणको शैली
इबोला भाइरस मानव जनसं�ामा रगत, स्राव, अं गह� वा सं क्रिमत जनावरह�को अ� शरीरको
तरल पदाथ�को स�क�को मा�मबाट िभत्रीन्छ। केही फल चमगादु रह� इबोला भाइरसको
प्राकृितक हो� मािनन्छ। अिफ्रकामा, सं क्रिमत िच�ान्जी, गो�र�ा, फल चमगादु र, बाँ दर, वन मृग
र सुखा� रोगीह�को रे इन-फरे � मा िबरामी वा मृत फेला परे को मा�मबाट सं क्रिमत भएको छ।
यो मानव-मानव प्रसारणको मा�मबाट समुदायमा फैिलन्छ, रगत, स्राव, अं गह� वा सं क्रिमत
���ह�को अ� शरीरको तरल पदाथ� को साथ प्र�� स�क� (टु िक्रएको छाला वा �े �
िझ�ीको मा�मबाट) को संक्रिमतको साथ सं क्रमण, र दू िषत वातावरणसँगको तरल पदाथ� को
अप्र�� स�क�को साथ फैिलन्छ।
जबस� मािनसह�को रगत र स्रावमा भाइरस �न्छ, तबस� ऊनीह� सं क्रिमत �न्छन् । गाड् ने
समारोहह�, जसमा शोक गन�ह�ले मृत ���को शरीरसँ ग प्र�� स�क� राख्छन् , ��े पिन
EVD प्रसारणमा भूिमका िनभाउन सक्छ। सं क्रिमत दे शह�मा जब सं क्रमण िनय�ण उपायह�
कडाईका साथ अ�ास ग�रदै नन् तब �ा�कम�ह� ईवीडीबाट पीिडत िबरामीह�सँ ग घिन�

स�क�को मा�मबाट प्रायः संक्रिमत भएका छन् । िबरामीह�बाट आएका नमूनाह� जै िवकघातक �न् र उिचत जैिवक िनय�ण अवस्थाह�मा परी�ण ग�रनु पद� छ।
यद् िप दु ल�भ भए पिन, इबोला भाइरसको यौन प्रसारण �रपोट� ग�रएको छ। वत�मान प्रमाणको
आधारमा, िव� �ा� संगठन (WHO) ले िसफा�रश गद� छ िक EVD बाट बचे का ��� र
उनीह�का यौन साझे दारह�ले िक त सबै प्रकारका यौन स�क�बाट अलग रहनु पद� छ, वा
ल�णह� दे खा पन�दे�ख 12 मिहनास� सही र लगातार क�म प्रयोग गरे र सु रि�त यौन अ�ास
गनु�पछ� वा इबोला भाइरसका लािग दु ई पटक नकारा�क परी�ण गनु� पद� छ।
इ�ुबेसन आवधी
यो 2 दे �ख 21 िदन स�को �न्छ।
�वस्थापन
यो रोगको कुनै खास उपचार छै न।
संक्रमणको प्रसार रो� िबरामीह�लाई आइसोलेसन सु िवधाह�मा �व�स्थत गनु� पद� छ। ग�ीर
िबरामीह�लाई गहन सहयोगी हे रचाहको आव�क पद� छ। िबरामीह�लाई बार�ार िडहाइड�ेट
ग�रन्छ र मौ�खक वा नली �रहाइड�ेसनको आव�क पद� छ।
�ा�कम�ह�ले ���गत सुर�ा उपकरण लगाउनु पछ� र सं िद� िबरामीह�को हे रचाह गदा�
कडा संक्रमण िनय�ण उपायह� अपनाउनु पछ� ।
रोकथाम
अिहले हङकङमा EVD को लािग दता� ग�रएको कुनै खोप छै न। 2015 मा िगिनयामा WHO को
नेतृ�मा ग�रएको एउटा प्रमुख परी�णमा घातक भाइरसको िब�� अ�िधक सुर�ा�क �पमा
rVSV- ZEBOV भिनने इबोला खोप दे खाईएको िथयो।
संक्रमणको रोकथाम गन�, प्रभािवत �े त्रह�मा जाने यात्रुह�का लागी िन� कुरा अवलोकन
गन� मह�पू ण� छ:







प्राय: हात �� गनु� होस् , िवशे ष गरी मुख र नाक वा आँ खामा छु नु भ�ा पिहले; खानु भ�ा
पिहले; शौचालय प्रयोग ग�रसकेपिछ, साव� जिनक स्थापनाह� ज�ै �ा��े� वा ढोकाको
िबंड �श� गरे पिछ; वा जब खोकी वा हा��उं गरे पिछ �सन स्राव �ारा दू िषत हात �न्छन् ।
तरल साबुन र पानीले हात धुनुहोस् , र क��मा 20 से के�को लािग रगनु होस् । �सपिछ
पानीले धुनुहोस् र सफा कपासको तौिलया वा कागजको तौिलयाले सु काउनु होस् । यिद हात
धुने सुिवधा उपल� छै न, वा जब हात दे � िम�ै न भने, 70 दे �ख 80% र�ीमा आधा�रत
�ा��बले हात ��ता गनु� एक प्रभावी िवक� हो।
�रो वा िबरामी ���को निजकै स�क�मा नब�ु होस्, र िबरामीको रगत र शरीरको तरल
पदाथ�ह�, र रगत वा िबरामीह�को शरीरको तरल पदाथ� ह�ले दू िषत चीजह�को
स�क�बाट टाढा रहनुहोस्।
जनावरह�सँ गको स�क�लाई वे वा�ा गनु� होस् ।
खानु अिघ खाना राम्ररी पकाउनुहोस् ।



यिद ितनी प्रभािवत �ेत्रह�बाट फक�को 21 िदन िभत्र िबरामी परे भने यात्रुह�ले तु ��ै
डा�रको स�ाह िलनुपद� छ र भख� रको यात्रा ईितहासको बारे मा डा�रलाई सू िचत गनु�
पछ� ।

