(Hand, Foot and Mouth Disease – Nepali version)

हात, खुट्टा र मुखको रोग
रोगको कारक

हात, खु ट्टा र मु ख को रोग (HFMD) कोक्सेक्क�भाइरस र इन्टे रोभाइरस 71 (EV71) जस्ता इन्टे रोभाइरसको कारण
बच्चाहरुमा हुने एक सामान्य रोग हो। EV71 को कारण हुने HFMD के ह� समस्यापूणर् हुन्छ �कन�क यसमा बढ�
जोिखमहरू हुन्छन ् (जस्तै भाइरल मे�नन्जाइ�टस, इन्सेफेलाइ�टस र पो�लयोमाइ�ल�टस-जस्तै प�ाघात) र यसको
कारण मृत् यु प�न हुन सक्छ। हङकङमा HFMD को ला�ग जोिखमपूणर् समय मे दे िख जुलाई सम्म हो र सानो�तनो
जोिखमको समय अक्टोबर दे िख �डसेम्बर हो।
िक्ल�नकल �वशेषताहरू

यो रोग धेरैजसो आत्म-सी�मत हुन्छ र 7-10 �दनमा �नको हुन्छ। यो प्राय: ज्वरो, भोक नलाग्ने, थकान र गला
बस्नुबाट शुरू हुन्छ। ज्वरोको सुरुवात प�छ दई
ु �दनप�छ, मु कमा द�
ु े घाउहरूको हुन थाल्छन ्। यी सानो डाबरको
रूपमा सुरू हुन्छन ् र त्यसप�छ धेरैजसो अल्सर हुन सक्छ। यी सामान्यतया िजभ्रो, �गजा र गाला�भत्र दे खा
पछर् न ्। त् यहाँ छाला रातो प�न हुन सक्छ र त्यो �चलाउँ दै न र क�हलेकाह�ं पाप्राहरू प�न दे िखन्छन ्। यी डाबर

सामान्यतया हत्केलामा र खुट्टाको पैतालामा दे िखन्छन ् र चाकमा र / वा जननाङ्गमा प�न दे खा पनर् सक्छन ्।
HFMD भएको व्य��ला ल�णहरू नहु न सक्छन ्, वा मात्र डाबर वा मुखमा अल्सर हु न सक्छ।
HFMD नै संक्रमणको कारण भएको �वशेष भाइरसको ला�ग

(�वरूद्ध सुर�ा) इम्यु�न�ट ब�नन्छ। तथा�प, �भन्न

भाइरसबाट हुने त्यसप�छका संक्रमणले HFMD थ�पन सक्छन ्।
प्रसारणको त�रका

यो रोग प्रायः संक्र�मत व्य��को नाक वा गलाको �नवार्सन, राल, नली वा स्टू लबाट तरल पदाथर्, वा प्रद�ू षत वस्तुहरू
छोएप�छ संक्र�मत हुन्छ। यो रोग प�हलो ह�ामा सबैभन्दा संक्रामक हुन्छ र केह� ह�ासम्म भाइरसहरू �दसामा रह�
रहन्छन ्।

संक्रमणको अव�ध

संक्रमणको अव�ध 3 - 7 �दन सम्म हुन्छ।
व्यवस्थापन
HFMD को ला�ग कुनै �व�श� औष�ध उपचार छै न। रोगीहरूले धेरै पानी �पउन र पयार्� आ राम �लनु पदर् छ, र मु ख को
अल्सरबाट ज्वरो र दख
ु ाइ कम गनर्को ला�ग ला�िणक उपचार पाउनुपछर् ।

रोगी बच्चाहरुलाई खुल्ला घाउहरू नसुकुन्जेल संक्रमण हुन न�दनको ला�ग �व�ालय वा समूहहरूबाट टाढा
रहनुपछर् । य�द संक्रमण EV 71 क ो कारणले भएको हो भने, रोगीलाई थप दई
ु ह�ासम्म रोग (अथार्त ् ज्वरो र डाबर
साम्य भएको छ, र खुल्ला घाउ सुकेको र पाप्रा भएको छ) �नको नभएसम्म घरमा नै बसीरहन सल्लाह �दइन्छ।
आमाबाबुले बालबा�लकाको अवस्था राम्रर� जान्नुपछर् र धेरै ज्वरो आइरहे मा, सतकर्तामा कमी आएमा वा सामान्य
अवस्थामा केह� प�रवतर्न भएमा तुरुन्तै �च�कत्साको ला�ग सल्लाह �लनुपछर् ।
रोकथाम
HFMD लाई रोक्ने कु नै प्रभावकार� ट�का छै न। सह� व्य��गत र पयार्वरण स्वच्छता नै रोकथामको मुख्य आधार हो।
1.

उ�चत व्य��गत स्वच्छता अपनाउनुहोस ्
•

सँधै हातको स्वच्छता अपनाउनुहोस ्, �वशेष गरे र मुख, नाक वा आँखा छुनुभन्दा अ�घ, खाना खानु वा
छुनुभन्दा अ�घ वा छालाका पाप्रा छोएप�छ र शौचालयको प्रयोग प�छ।

•

साबुन र पानीले कम्तीमा 20 सेकेण्ड लगाएर हात धुनुहोस ्, त्यसप�छ एक �डस्पोजेबल पेपरको
तौ�लया वा हात ड्रायरले पुछ्नुहोस ्। य�द हात धुने सु�वधाहरू उपलब्ध छै नन ् भने, वा हातमा दे िखने
ग�र मैला छै न भने 7 0 - 8 0% शराब-आधा�रत �ान्ड्रबले हात धुनु एक प्रभावशाली �वकल्प हो।

•

हािच्छउँ गदार् वा खोक्दा पुछ्ने कागजले आफ्नो मु ख र नाक छोप्नुहोस ्। मैला कागजलाई र�बस
�बनमा फ्याँक्नुहोस ् र त्यसप�छ राम्रर� हात धु नु होस ्।

•

भोजनको समयमा पिस्कने चोकिस्टक्स र चम्मच प्रयोग गनुह
र् ोस ्। अरूसँग खाना र पेय वस्तु साझा
नगनुर्होस ्।

•

तौ�लयाहरू र व्य��गत वस्तुहरू अरूसँग साझा नगनुह
र् ोस ्।

•

संक्र�मत व्य��हरुसँग साह्रै निजकको सम्पकर् (जस्तै चुम्बन, अँ गालो) नगनुह
र् ोस ्।

•

असहज महसुस गनुभ
र् यो भने कामबाट �बदा �लनुहोस ् वा स् कूलको क�ामा उपिस्थत
नहुनुहोस ् र �च�कत्सा सल्लाह � लनु होस ्।

•

संक्र�मत व्य��हरूलाई खाना हस्तान्तरण गनर् र बालबा�लका, वृद्ध र इम्युनोकम्प्रोमाइज्ड व्य��हरूलाई
हे र�वचार गनर्बाट ब�हष्कृ त गनुह
र् ोस ्।

2.

उ�चत पयार्वरणीय स्वच्छता कायम रा�ुहोस ्
•

प्रायजसो छुनु पन� सतहहरू जस्तै फन�चर, खे लौना र सामान्य रूपमा प्रयोग ग�रने वस्तुहरूलाई 1:99
डाइल्युटेड हाउसहोल्ड िब्लच (5. 25% िब्लचको 1 भागमा 19 भाग पानी �मसाएर) ले सफा गरे र
�नस्संक्र�मत गनुर्, 15 - 3 0 �मनेटको ला�ग छोड्नु, र फे�र पानीले कुल्ला गरे र सुक्खा
रा�ुहोस ्। धातुको सतहका ला�ग, 7 0% अल्कोहोलले �नस्संक्र�मत गनुह
र् ोस ्।

•

�सन स्राव, उल्ट� वा �व�ा जस्ता स्प� प्रदष
ू क हटाउन अवशोषण गन� �डस्पोजेबल तौ�लयाहरूको
प्रयोग गनुह
र् ोस ्, र त्यसप�छ 1 : 4 9 डाइल्युटेड हाउसहोल्ड िब्लच ( 5.25% िब्लचको 1 भागलाई पानीको
4 9 भागसंग) सँग �मसाएर त्यो सतह र छे उछाउको �ेत्रलाई �कटाणुर�हत पानर् 15 - 3 0 �मनेटको
ला�ग छोड्नुहोस ् र त्यसप�छ पानीले कुल्ला गरे र सुक्खा रा�ुहोस ्। धातु सतहको ला�ग, 7 0%
अल्कोहोलले �नस्संक्र�मत गराउनुहोस ्।

•

�व�ालय वा संस्थामा HFMD को संक्रमण हुँदा समूह ग�त�व�धहरू नगनुर्होस ्। यसबाहे क, क मर्चार�हरूको

हलचल कम गनुह
र् ोस ् र सकेसम्म कमर्चार�हरूको समान समूहले बच्चाहरूको समान समूहलाई व्यवस्था
गन� व्यवस्था गनुर्होस ्।

�वस्तारको ला�ग, कृ पयाको हात, खु ट्टा र मुखको रोग र इन्टे रोभाइरस 71 सं क्रमण (Prevention of Hand, Foot
and Mouth Disease and Enterovirus 71 Infection) को �वषयगत वेबपेज रे फर गनुह
र् ोस ्।
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