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कारक एजे� 

 
हात, खु�ा र मुखको रोग (HFMD) ब�ाह�लाई को��ाकी भाइरस र इ�ेरोभाइरस 71 (EV71) 
ज�ा इ�ेरोभाइरसह�ले गदा� �ने आम रोग हो।  EV71 को कारणले �ने HFMD िवशेष िच�ाको 
िवषय हो, िकनिक यो अिधक स�ािवत जिटलता (ज�ै भाइरल मेिनन्जाइिटस, ए�ेफलाइिटस र 
पोिलयोमाइिलिटस-ज�ै प�ाघात) र मृ�ुसंग स���त छ। हङकङमा HFMD का लागी सामा� 
िशखर मौसम मई दे�ख जुलाई स� हो र एक सानो िशखर पिन अ�ुबर दे�ख िदसंबरस� देखा 
पद�छ। 

 
��िनकल सुिवधाह� 

 
यो रोग प्रायः �यं-सीिमत �न्छ र 7 - 10 िदनमा समाधान �न्छ। यो सामा�तया �रो, कमजोर 
भोक, थकान र घाँटी दु�ेबाट सु� �न्छ। �रो सु� भएको एक दुई िदन पिछ, मुखमा पीडादायी 
घाउह� उ�� �न सक्छ। ितनीह� छालाको सानो रातो दागका �पमा सु� �न्छन् र �सपिछ 
अ�र अ�रमा प�रवत�न �न्छन्। ितनीह� सामा�तया िजब्रो, िगजा र गालको िभत्र दे�खन्छन्।  
�हाँ निचलाउने छालाको दाग पिन �न सक्छ जुन किहलेकाही ंछालाको साथ �न्छ। दाग प्राय: 
जसो हातको ह�ेलामा र खु�ाको तलवाह�मा देखा पद�छ र चाक र / वा जनन�िद्रयमा पिन देखा 
पन� सक्छ। HFMD भएको ���मा साम� ल�ण नदे� सक्छ, वा केवल दाग वा मुखको अ�र 
�न सक्छ। 

 
HFMD संक्रमणको कारण भएको िविश� भाइरसको प्रितरोधा�क �मता (HFMD को िब��) 
को प�रणाम िदनेछ। य�िप, फरक भाइरसको पिछ �ने संक्रमणले HFMD को थप भागह�को 
प�रणाम िदन सक्छ। 

 
प्रसारणको शैली 

 
यो रोग मु�तया संक्रिमत ���को नाक वा घाँटीको िडस्चाज�, लार, पातल वा मलबाट तरल 
पदाथ�, वा दूिषत व�ुह�को स�क� �ारा फैिलन्छ। यो रोग िबरामी भएको पिहलो ह�ाको 
अविधमा सबैभ�ा संक्रामक �न्छ र ह�भर भाइरस मलमा फेला पान� सिकन्छ। 

 
इ�ुबेसन अविध 

 
इन�ुबेशन अविध लगभग 3 - 7 िदनको �न्छ। 

 
�वस्थापन 

 
HFMD को लागी कुनै खास औषिध उपचार छैन। िबरामीह�ले प्रश� पानी िपउनुपद�छ र पया�� 
आराम िलनुपद�छ, र �रो र मुखको अ�रबाट दुखाइ कम गन� ला�िणक उपचार प्रा� गन� 
स�ु�न्छ। 
 



  
 

जबस� रोगह� नफैिलन सबै पातह� सुकेका �ँदैनन्, तबस� िबरामी ब�ाह�ले �ूल वा 
जनसमूहबाट टाढा रहनुपद�छ। यिद संक्रमण EV71 को कारणले भएको हो भने, िबरामीलाई िनको 
भएपिछ दुई ह�ास� घरमा ब� स�ाह िदइन्छ (ज�ै: �रो र दाँत कम भएको छ, र पातह� 
सु�ा र कु्र� भएको)। 

 
अिभभावकह�ले ब�ाको अवस्थालाई निजकबाट िनरी�ण गनु�पद�छ र यिद िनर�र उ� �रो, 
सतक� तामा कमी आएको छ वा सामा� अवस्था िबगे्रको छ भने तु�� िचिक�कीय स�ाह िलनु 
पछ� । 

 
रोकथाम 
 
HFMD लाई रो� कुनै प्रभावी खोप छैन। राम्रो ���गत र वातावरणीय ��ता, रोकथामको 
मु� आधार हो। 

 
1. राम्रो ���गत ��ता कायम राख्नुहोस् 

 
• प्राय: हात �� गनु�होस्, िवशेष गरी मुख र नाक वा आँखामा छुनु भ�ा पिहले;  खाना 

खान वा �ा�ल गनु� अिघ;  छाला छोए पिछ;  र शौचालय प्रयोग गरे पिछ। 
• तरल साबुन र पानीले हात धुनुहोस्, र क��मा 20 सेके�को लागी रगनुहोस्। �सपिछ 

पानीले धुनुहोस् र सफा कपासको तौिलया वा कागजको तौिलयाले सुकाउनुहोस्। यिद 
हात धुने सुिवधा उपल� छैन, वा जब हात दे� िम�ैन भने, 70 दे�ख 80% र�ीमा 
आधा�रत �ा�� बले हात ��ता गनु� एक प्रभावी िवक� हो। 

• खो�ा वा हा��उं ला�ा िटसु पेपरले तपाईंको मुख र नाक छो�ुहोस्। फोहोर िट�ु 
पेपरलाई ढ�न भएको फोहोर िबनमा फाल्नुहोस्, �सपिछ हात राम्रोसँग धुनुहोस्। 

• खानाको समयमा चोप-��क र चम्चाह� प्रयोग गनु�होस्।  अ�सँग खाना र िपउने 
पदाथ� साझेदारी नगनु�होस्। 

• तौिलए र ���गत आईटमह� अ�सँग साझेदारी नगनु�होस्। 
• संक्रिमत ���ह�को निजकै स�क�  (ज�ै चु�न, अँगालो) नगनु�होस्। 
• काममा वा �ूल क�ाको उप�स्थितबाट जोिगनुहोस्, र अ�स्थ महसुस भएमा 

िचिक�ा स�ाह िलनुहोस्। 
• खानेकुरा स�ाल्न र ब�ा, बुढो र प्रितरोधा�क �मता नभएका मािनसह�लाई 

हेरचाह प्रदान गन�बाट संक्रिमत ���ह�लाई रो�ुहोस्। 
 

 
2. राम्रो वातावरणीय ��ता कायम राख्नुहोस् 

 
• बार�ार छुने सतहह� ज�ै फिन�चर, खेलौना र सामा� साझा व�ुह� 1:99 पातलो 

घरेलु �ीच (1 भागको 5.25% �ीच र पानीको 99 भाग िम� गरेको) ले िनयिमत सफा 
र कीटाणुरिहत गनु�होस्, 15 - 30 िमनेटस� छोड्नुहोस्, र पानीले पखाल्नुहोस् र सु�ा 
राख्नुहोस्। धातु सतहको लागी, 70% र�ीले कीटाणुरिहत गनु�होस्। 

• �� दूिषत पदाथ�ह� ज�ै �ास स्राव, बा�ास वा मलमूत्र सफा गन� को लागी शोषक 
िड�ोजेबल टावल प्रयोग गनु�होस्, र �सपिछ सतह र निजकैको �ेत्रह�लाई 1:49 
पातलो घरेलु �ीच (1 भागको 5.25% �ीच र पानीको 49 भाग िम� गरेको) ले सफा 
गनु�होस्। 15 - 30 िमनेटस� छोड्नुहोस्, र पानीले पखाल्नुहोस् र सु�ा राख्नुहोस्। 
धातु सतह को लागी, 70% र�ीले कीटाणुरिहत गनु�होस्। 



  
 

• �ूल वा संस्थामा HFMD प्रकोप �ँदा, समूह गितिविधह� नगनु�होस्। यसका 
अित�र�, सके स� �ाफह�को आ�ोलन कम गनु�होस् र समान समूहको 
ब�ाह�को देखभाल गन� समान समूहको �ाफको �वस्था गनु�होस्। 
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