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 Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

Hika 
 

(1) Mga Sanhi ng Hika 

  Ang hika ay isang pangkaraniwang sakit. Maraming mga pasyente ang 

nagsimulang magkaroon ng hika sa noong sila ay bata pa ngunit ang 

karamihan ay gumaling habang nagbibinata o nagdadalaga. Ang ibang mga 

pasyente ay maaaring magkaroon ng hika pagkatanda. 

 Kahit na ang sanhi ng hika ay hindi alam, ang mga taong may hika ay madalas 

na may sensitibong mga daanan ng hangin na nagiging makitid bilang tugon 

sa ilang mga trigger, kaya nagiging sanhi ng asthmatic attack. 

 Ang hika ay isang paulit-ulit na kondisyon. Kung hindi ito ginagamot o 

pinamamahalaan nang mabuti, maaapektuhan nito ang pang-araw-araw na 

buhay ng pasyente, o maging sanhi ng kamatayan sa mga seryosong kaso. 

Tandaan ang sumusunod na mga payo upang mabawasan ang panganib ng 

atake. 

(2) Mga Tip sa Pag-aalaga ng Hika sa Bahay 

 Ang mga pasyente ay dapat uminom ng mga gamot ayon sa pagkareseta at 

magpahinga pagkatapos makatanggap ang paggamot. Tandaan ang mga 

sumusunod sa pang-araw-araw na buhay 

- panatilihin ang malusog na pamumuhay, gawin ang katamtamang 

ehersisyo upang mapabuti ang pag-andar ng baga; 

- uminom ng mga gamot sa hika bago mag-ehersisyo kung kinakailangan 

at iwasan ang labis na pag-ehersisyo; 

- laging magdala ng kaunting dami ng gamot kasama mo at magsuot ng 

pulseras o magdala ng isang card na namarkahan ng "Pasyenteng may 

Hika" para sa agarang paggagamot sa kaso ng isang atake; 

- matutong gamitin nang maayos ang drug inhaler; 

- huwag manigarilyo; 

- panatilihin ang magandang panloob na bentilasyon; 

- iwasang mamalagi sa mga maalikabok na lugar, madalas na malinisan at 

linilinisan gamit ang vacuum na bahay, baguhin ang mga kubrekama at 

linisin ang mga lambat ng alikabok ng mga air conditioner (basahin ang 

panlinis sa halip na tuyong pagwawalis sa sahig); 

- iwasan ang pagkain o kontak sa pagkain o mga sangkap na maaaring 

mag-trigger ng reaksyong alerdyi sa pasyente; 

- manatiling kalmado, iwasan ang pagkagulat, pagiging iritable, galit o 

paiba-ibang kalooban; matuto kung paano mag-relaks; 
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- magsuot ng naaangkop upang maiwasang malamigan; 

- hindi pinapayuhan na panatilihing magkaroon ng mga alagang hayop na 

mabalahibo, gayunpaman, panatilihin ang iyong tahanan at mga alagang 

hayop na malinis kung gustong manatili ang mga ito; 

- magkaroon ng kamalayan at maging pamilyar sa mga personal na 

sintomas ng pag-atake upang makagawa ng isang naaangkop na paraan 

ng pamamahala nang maaga hangga't maaari. 

(3) Mga Palatandaan para Maalerto  

 Kung alinman sa mga sumusunod ay mangyayari, ang pasyente ay dapat 

manatiling kalmado at agad na humingi ng medikal na atensiyon: 

- ang gamot ay hindi nakatulong sa pag-atake ng hika; 

-  maikling paghinga kahit na sa isang maikling lakad sa loob ng tahanan o 

habang  nagpapahinga; 

- nahihirapang huminga at pakiramdam na nasasakal; 

- nahihirap sa pagsasalita o palatandaan ng nalalapit na pagkawala ng 

kamalayan dahil sa igsi ng paghinga. 

 


