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 Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 
Asma 

 

(1) Penyebab Asma 

 Asma adalah penyakit umum. Banyak pasien mulai memiliki asma saat masih 

sangat kecil namun mayoritas orang akan sembuh saat remaja. Beberapa 

pasien lainnya bisa memiliki asma di masa dewasa. 

 Meskipun penyebab asma tidak diketahui, orang-orang penderita asma 

seringkali memiliki jalur udara yang sensitif yang menjadi sempit dikarenakan 

pemicu tertenu, sehingga mengakibatkan serangan asma. 

 Asma adalah kondisi yang bisa kambuh. Jika tidak ditangani dan diobati 

dengan benar, asma akan berdampak pada kehidupan sehari-hari pasien, 

atau bahkan akan mengakibatkan kematian pada kasus-kasus yang serius. 

Perhatikan saran-saran di bawah ini untuk mengurangi resiko serangan. 

(2) Tips Perawatan Asma di Rumah 

 Pasien harus minum obat sebagaimana diresepkan dan beristirahat setelah 

menerima perawatan. Perhatikan hal-hal berikut ini dalam kehidupan sehari-

hari: 

- pelihara gaya hidup yang sehat, lakukan olah raga ringan untuk 

meningkatkan fungsi paru-paru; 

- minum obat asma sebelum olah raga jika dibutuhkan dan hindari olah 

raga teralu berat; 

- selalu bawa sedikit obat dan kenakan kalung atau bawa kartu yang 

bertuliskan “Pasien Asma” untuk memudahkan perawatan yang benar 

jika terjadi serangan; 

- belajar untuk menggunakan obat inhaler dengan benar; 

- jangan merokok; 

- pelihara ventilasi dalam ruangan yang baik; 

- hindari berada di tempat-tempat berdebu, sering-sering lah 

membersihkan dan memvakum rumah, ganti sprei dan bersihkan jaring 

debu AC (mengepel dan bukan hanya menyapu lantai); 

- hindari makan atau kontak dengan makanan atu zat yang bisa memicu 

reaksi alergi pasien; 

- tetap tenang, hindari bersikap panik, lekas marah, atau perubahan 

suasana hati; belajarlah untuk tenang; 

- berpakaian lah dengan benar untuk menghindari terkena flu; 

- tidak disarankan untuk memiliki binatang peliharaan berbulu, namun, 

selalu bersihkan rumah dan hewan peliharaan Anda jika Anda memilikinya; 
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- waspada lah dan kenali gejala-gejala serangan personal untuk 

mengidentifikasi cara penanganan yang tepat sedini mungkin. 

(3) Tanda-tanda Untuk Waspada 

 Jika hal di bawah ini terjadi, pasien harus tetap tenang dan segera mencari 

pertolongan medis: 

- obat tidak membantu saat terjadi serangan asma; 

- nafas yang tersengal-sengal bahkan ketika berjalan di dalam ruangan atau 

saat beristirahat; 

- kesulitan bernafas dan merasa mati lemas; 

- kesulitan berbicara atau tanda-tanda ancaman hilangnya kesadaran 

dikarenakan nafas yang tersengal-sengal. 

 

Disusun oleh Komite Koordinasi Unit Kecelakaan dan Gawat Darurat 

Otoritas Rumah Sakit 

Mei 2018 

 


