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WHO : Ebola “an International Emergency” 
 
 
Ebola sudah cukup lama ditemukan. Sejak 1976 Ebola telah menjadi wabah dan menewaskan ribuan 
orang, khususnya di sekitar Afrika. Tahun 2014 telah 960 orang meninggal akibat wabah Ebola di Afrika 
Barat. Nigeria merupakan yang baru-baru ini mengalami wabah, dalam 2 minggu telah terjadi 68 kasus 
baru dan 29 meninggal. Ada 26 kasus baru di Sierra Leone dan 38 di Liberia, namun tidak terjadi kasus 
baru di Guinea dimana wabah mulai terjadi. Berdasarkan data-data kejadian terakhir, WHO menyatakan 
bahwa Ebola yang menyebar dari Afrika Barat menjadi ancaman kesehatan dunia. 
 
EBOLA 
Ebola Virus Disease (EVD) adalah salah 
satu dari banyak penyakit demam 
berdarah yang disebabkan virus. EVD 
adalah penyakit yang bersifat fatal 
pada manusia maupun primata. 
EVD disebabkan oleh virus dari genus 
Ebolavirus. Virus ini pertama kali 
ditemukan 1976 di dekat sungai Ebola, 
sekarang termasuk Republik 
Demokratik Kongo. Sejak saat itu, 
wabah terus terjadi secara sporadik. 
Ada lima subspesies Ebolavirus. Empat 
dari lima subspesies tersebut telah 
menyerang pada manusia, yaitu Virus 
Ebola (Zaire ebolavirus), Virus Sudan 
(Sudan ebolavirus), Virus TAI Forest 
(TAI Forest ebolavirus, sebelumnya 
disebut Pantai Gading ebolavirus). 
Subspesies kelima adalah Virus Reston 
(Reston ebolavirus) telah menyebabkan 
penyakit pada primata dan tidak pada manusia. 
Reservoir Ebolavirus masih belum diketahui, namun berdasarkan sifat-sifat dan bukt-bukti yang ada, 
diduga kuat kelelawar menjadi reservoir Ebolavirus. 
 
Gejala 
Gejala-gejala awal penyakit ini umumnya demam mendadak, lemah, nyeri otot, sakit kepala, sakit 
tenggorokan dan mual. Gejala tersebut diikuti muntah (bisa muntah darah), diare (bisa disertai darah), 
batuk (bisa disertai darah), ruam kulit serta perdarahan dari hidung atau mulut. Selain itu terjadi gagal 
fungsi hepar dan ginjal. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan penurunan jumlah sel darah putih dan 
trombosit, serta peningkatan enzim hepar. 
Masa inkubasi Ebolavirus diperkirakan 2-21 hari. 
 
Penularan 
Resoervoir Ebolavirus belum diketahui. Peneliti menduga penderita manusia pertama kali kontak 
dengan hewan penderita. Ketika infeksi terjadi pada manusia, bisa melalui kontak langsung dengan 
darah atau cairan tubuh penderita (muntahan, kotoran, urine, ludah). Selain itu melalui paparan jarum 
suntik, alat kesehatan atau benda-benda lain yang tercemar. 

Wabah Ebola di sekitar Afrika Barat, sejak tahun 1976-2013 dan 
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Penyakit ini dapat menyebar cepat diantara keluarga atau teman. Bisa juga menyebar di lingkungan 
fasilitas kesehatan selama perawatan (Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit), selama tidak menggunakan 
perlengkapan yang sesuai. 
 
Penanganan 
Saat ini tidak ada obat khusus untuk menangani penderita Ebola serta belum tersedia vaksin. 
Standar terapi pada penderita masih terbatas pada terapi suportif, yaitu menyeimbangkan cairan tubuh 
dan elektrolit penderita, mempertahankan status oksigen dan tekanan darah, dan memberikan 
pengobatan untuk setiap komplikasi infeksi yang terjadi. 
Jika pasien memiliki gejala mengarah pada Ebolavirus dan ada alasan kuat dinyatakan suspek menderita, 
maka pasien harus diisolasi dan petugas kesehatan harus mengetahui hal tersebut. Terapi suportif tetap 
dilanjutkan dengan menggunakan pakaian pelindung yang tepat hingga sampel pasien diuji untuk 
konfirmasi infeksi.  
 
Pencegahan 
Seseorang bisa tertular Ebola melalui penderita. Jangan menyentuh orang yang terinfeksi atau cairan 
tubuhnya (darah, muntahan, ludah, kotoran atau urine). Jangan mencium, menyentuh atau 
memandikan penderita yang diduga menderita Ebola. Jangan mencuci tangan di wadah yang sama 
dengan orang lain yang menyentuh penderita yang diduga menderita Ebola. Cuci tangan secara teratur, 
menggunakan sabun. Jangan menyentuh atau memakan hewan buruan terutama kelelawar. Tangani 
dengan hati-hati muntah dan diare. Segera periksakan diri, bila mengalami gejala yang mencurigakan 
pada petugas berwenang. 
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