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Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

 Alergi  

 

(1) Apa itu Alergi? 

 Reaksi alergi adalah reaksi hipersensitif yang diinisiasi oleh sistem 

kekebalan tubuh terhadap zat penyebab alergi (allergen). Reaksi ini 

bervariasi antar individu mulai dari gejala yang ringan, serius hingga 

mengancam jiwa. 

 Zat apapun dapat berpotensi menjadi allergen karena segala sesuatu 

yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, saluran 

pernapasan atau kulit dapat direspon berbeda oleh sistem kekebalan 

tubuh. 

 Alergen yang umum meliputi: 

- makanan (seperti kacang-kacangan, wijen, ikan, kerang, produk 

susu, telur dan stroberi) 

- pengawet dan pewarna, pengemulsi alami 

- obat-obatan 

- zat untuk penggunaan luar (seperti kosmetik, jamu) 

- zat yang dihirup (seperti serbuk sari, debu) 

- gigitan dan sengatan serangga 

- alergen yang tidak diketahui 

 

(2) Gejala umum 

 Reaksi alergi dapat menyebabkan gejala lokal atau umum yang 

tingkatannya ringan dan hanya bersifat sementara. Namun demikian, 

terdapat juga gejala dengan tingkatan serius dan dapat berakibat fatal. 

 Reaksi alergi dapat bervariasi berdasarkan tingkatan keparahannya. 

Reaksi alergi yang umum meliputi: 

- ruam kulit lokal (reaksi ringan) 

- ruam kulit menyeluruh 
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- gangguan pencernaan, mis. diare 

- mata iritasi, merah dan gatal 

- pembengkakan wajah, bibir, lidah dan selaput lendir lainnya, mulut 

gatal 

- untuk gigitan atau sengatan serangga, kulit di sekitar gigitan dan 

daerah sengatan mungkin terjadi pembengkakkan, 

- penyempitan saluran udara, menyebabkan kesulitan bernafas. 

- tekanan darah rendah atau syok. 

 reaksi di atas dapat terjadi secara terpisah atau bersamaan. 

 

(3) Shock anafilaksis 

 Ini adalah reaksi paling serius yang memengaruhi sistem tubuh seperti 

sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan mungkin mengancam 

jiwa. 

 Gejalanya meliputi ruam menyeluruh, kesulitan bernafas, tekanan 

darah rendah dan syok. 

 

(4) Edema Angioneurotik / Angioedema 

 Ini adalah reaksi alergi serius yang menyebabkan edema lokal di 

jaringan tubuh. 

 Gejalanya meliputi pembengkakan wajah, bibir, lidah dan selaput lendir 

lainnya; dan ruam pada kulit. Jika saluran pernapasan terpengaruh, 

mati lemas dan kematian dapat terjadi. 

 

(5) Perawatan dan Penyembuhan Reaksi Alergi 

 Pencegahan adalah metode yang paling efektif. Identifikasi dan hindari 

kemungkinan alergen dan jika gejala timbul, segera  beritahu tenaga 

kesehatan. 

 Ketika reaksi alergi terjadi, Anda harus: 

- segera menjauhi alergen; 

- mendatangi klinik terdekat dengan segera; jika reaksi alergi serius, 
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silakan pergi ke Unit Gawat Darurat untuk segera mendapatkan 

perawatan medis. 

 Setelah perawatan di Unit Gawat Darurat, perhatikan hal berikut: 

- hindari kontak dengan alergen dan minum obat sesuai resep; 

- gejala yang muncul mungkin membutuhkan waktu berjam-jam 

untuk mereda. Beberapa pasien mungkin perlu masuk ke rumah 

sakit untuk observasi. Jika kondisinya memburuk, kembalilah ke Unit 

Gawat Darurat untuk segera mendapatkan perawatan medis; 

- catat dan hindari kontak dengan apapun yang mungkin menjadi 

alergen, dan beri tahu tenaga kesehatan setiap kali menghadiri 

konsultasi medis. 
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