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Kit Perbaikan Diri untuk Penyakit Paru Obstruktif Kronis 

Komite Pusat Penyakit Paru Obstruktif Kronis 
(Edisi Kedua Juli 2021) 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Cina lah yang berlaku 
 
Bab 1 Apa fungsi paru-paru? 
Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan, memungkinkan kita untuk menghirup dan 
menghembuskan udara. Fungsi sehari-hari tubuh, seperti mencerna makanan, menggerakkan otot 
dan bahkan berpikir, semuanya membutuhkan oksigen. Ketika proses ini terjadi, karbondioksida 
diproduksi sebagai buangan. Tugas paru-paru dalam sistem ini adalah menyediakan oksigen untuk 
proses ini serta melepaskan karbondioksida dari gas buangan. Paru-paru dan sistem kardiovakuler 
juga berkaitan erat, karena keduanya adalah tempat pertukaran gas antara udara dan darah.  
 
Sinyal dari pusat pernapasan otak dihantarkan ke diafragma dan otot-otot lain melalui saraf. 
Diafragma akan dikempiskan dan didorong keluar dari rongga dada bagian bawah dan perut. Pada 
saat yang sama, otot-otot di antara tulang rusuk menarik tulang rusuk. Jaringan paru-paru yang sehat 
bersifat elastis, dan dada yang membesar menarik udara ke dalam paru-paru. Udara ditarik ke dalam 
hidung atau mulut dan ke dalam trakea. Ini terbagi menjadi bronkus yang memasok paru-paru kiri dan 
kanan. Udara melewati bronkus, bercabang 15 sampai 25 kali, dan akhirnya memasuki ribuan trakea 
kecil sampai udara mencapai kantong udara. Saat menghembuskan napas, otot-otot yang digunakan 
untuk bernapas rileks, dan elastisitas paru-paru mengeluarkan udara. 
 
Setiap tarikan nafas tidak hanya membawa oksigen, namun juga bakteri dan benda-benda asing 
lainnya seperti senyawa polusi. Paru-paru juga digunakan untuk mencegah masuknya benda-benda 
yang tidak dinginkan ke dalam tubuh. Lendir diproduksi pada dinding trakea kecil, yang membantu 
membersihkan paru-paru dan ini bersifat sebagai pelumas yang baik. Benda-benda yang tidak 
diinginkan menempel pada lendir. Saat lendir mencapai tenggorokan, biasanya ini ditelan tanpa 
disadari. Jika lendir berakumulasi atau mengalami peradangan, batuk dapat membantu melepaskan 
lendir yang tersangkut pada trakea.  
 
Jadi selain untuk bernafas, paru-paru juga membantu melindungi tubuh dari bahaya. Tapi jika Anda 
menghirup asap rokok, udara berpolusi, atau debu atau asap di tempat kerja untuk waktu yang lama, 
Anda mungkin mengalami kerusakan paru-paru. 
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正常人的氣管 Trakea orang normal 
COPD 病人的氣管 Trakea penderita COPD 
支氣管壁的肌肉收縮 Kontraksi otot pada dinding bronkus 
積聚涎 Penumpukkan air liur 
支氣管壁發炎及腫脹 Peradangan dan pembengkakan dinding bronkus 
肺 Paru-paru 
氣管 Trakea 
支氣管 Bronkus 
細支氣管 Bronkiolus 
肺氣泡 Gelembung paru 
圖片由香港胸肺基金會提供 Gambar dari Yayasan Dada dan Paru-paru Hong 

Kong 
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Bab 2 Apa itu Penyakit Paru Obstruktif Kronis? 
Penyakit Paru Obstruktif Kronis (COPD), adalah penyakit kronis yang tidak daapt disembuhkan dan 
kondisinya akan terus memburuk. Kejadiannya terus meningkat di seluruh dunia.  
 
 
Selain itu, menurut statistik tahun 2016, penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit pembunuh 
tertinggi kelima di Hong Kong, dan ini juga memberikan beban yang berat atas permintaan layanan 
kesehatan di Hong Kong. Menurut informasi Otoritas Rumah Sakit, jumlah hari dirawat di rumah sakit 
bagi penderita penyakit paru obstruktif kronis menempati peringkat ketiga untuk jumlah total hari 
penggunaan tempat tidur di rumah sakit sepanjang tahun. 
 
Penyakit paru obstruktif kronik mengacu pada penyumbatan dan penyempitan sistem pernapasan 
yang disebabkan oleh kerusakan jangka panjang pada sistem pernapasan, sehingga paru-paru sulit 
mengeluarkan dan menghirup udara, yang menyebabkan gejala umum seperti hipoksia, tersengal, 
batuk dan dahak berlebihan, dan bahkan mempengaruhi aktivitas sehari-hari pasien. Pada paru-paru 
yang sehat, jalan nafas terdiri dari otot dan jaringan elastis untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka 
dan tidak terhalang. Ketika orang menderita COPD, jalan napas menjadi sempit. COPD akan terus 
memburuk. Peradangan di paru-paru merusak jaringan paru-paru dan menyumbat bronkiolus. Saat 
penyakitnya memburuk, dibutuhkan waktu semakin dan semakin lama untuk menghembuskan nafas. 
Paru-paru menjadi terlalu mengembang dan terasa sesak nafas. Peradangan biasanya disebabkan oleh 
merokok. Setelah dimulai, peradangan sulit dihentikan. Jaringan paru-paru dan bronkiolus yang rusak 
tidak dapat dipulihkan. 
 
Emfisema dan bronkitis kronis adalah dua bentuk COPD yang paling umum. Emfisema mengacu pada 
pembesaran dan kerusakan alveoli yang terletak di ujung bronkiolus, mempersempit area pertukaran 
udara di paru-paru, yang mengakibatkan penurunan suplai oksigen dalam darah dan 
ketidakmampuan untuk menghilangkan karbon dioksida secara efektif. Bronkitis kronis mengacu pada 
peradangan selaput lendir bronkus karena infeksi atau faktor non-infeksi, meningkatkan sekresi lendir 
dan menghalangi saluran pernapasan, menyebabkan gejala seperti batuk dan tersengal. Perlu dicatat 
bahwa jaringan dan fungsi paru-paru tidak dapat sepenuhnya pulih setelah kerusakan, sehingga COPD 
tidak dapat sepenuhnya disembuhkan. 
 
Selain bertambah parahnya penyakit paru obstruktif kronis secara bertahap, juga ada peluang 
penyakit akut. Gejala pernapasan muncul secara tiba-tiba dan lebih parah dari biasanya, seperti sesak 
napas, batuk dan berdahak, yang bersifat akut. Penyakit akut tidak dapat diabaikan, karena bagi 
pasien, fungsi paru-paru akan terus memburuk, kualitas hidup akan bertambah parah secara 
signifikan, dan resiko kematian akan meningkat sesuai dengannya.  
 
Diagnosis penyakit paru obstruktif kronis membutuhkan uji spirometry. Dokter lalu akan memberikan 
perawatan yang tepat berdasarkan hasil uji. Perawatannya meliputi: 
▪ Berhenti merokok 
▪ Obat-obatan 
▪ Rehabilitasi Dada dan Paru-paru 
▪ Terapi oksigen di rumah 
▪ Perawatan pereda 
 
Walaupun penyakit paru obstruktif kronis tidak dapat disembuhkan, mencari bantuan medis secara 
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dini dapat meningkatkan efektivitas perawatan. Selain itu, penyebab penyakit paru obstruktif kronis 
jelas, hingga 90% disebabkan oleh merokok jangka panjang. Karena itu, tidak merokok atau berhenti 
merokok secara dini dapat membantu mencegah penyakit. 
 
Bab 3 Merokok dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis  
Merokok adalah penyebab utama penyakit paru obstruktif kronis, dan ini juga merupakan penyebab 
kekambuhannya. Merokok menurunkan kadar oksigen dalam tubuh, e-liquid atau senyawa kimia lain 
yang diproduksi saat rokok disulut dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan 
saluran pernapasan.  
 
Orang yang menghirup asap rokok memiliki risiko penyakit yang sama dengan perokok, sehingga 
berhenti merokok juga dapat membuat anggota keluarga menjadi lebih sehat. Asap tangan ketiga 
adalah sisa nikotin dan bahan kimia lain yang tertinggal di permukaan dalam ruangan dari asap 
tembakau. Orang-orang bersentuhan dengan bahan kimia ini dengan menyentuh permukaan yang 
terkontaminasi atau menghirup udara buangan, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi 
non-perokok, terutama anak-anak. 
 
Jika Anda sudah memiliki penyakit paru obstruktif kronik, berhenti merokok dapat mengurangi batuk 
dan dahak, dan juga dapat menunda perburukan kondisi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di 
bawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FEV 比率 (相對 25 歲男士) Rasio FEV (relatif untuk pria berusia 25 tahun) 
年齡 (年) Usia (tahun) 
吸煙的 COPD 病人 Pasien COPD yang merokok 
非吸煙者 Bukan perokok 
45 歲戒煙者 Mantan perokok usia 45 tahun 
65 歲戒煙者 Mantan perokok usia 65 tahun 
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氣喘 Asma 
死亡 Kematian 
 
Tidak masalah sudah berapa lama Anda merokok, tidak pernah terlambat untuk berhenti merokok. 
Pada tahun pertama berhenti merokok, dampak positif terhadap penyakit paru obstruktif kronis 
sudah tampak jelas, dan ini terutama signifikan di kalangan perokok Wanita. Bertahun-tahun setelah 
berhenti merokok, fungsi paru-paru menurun dengan kecepatan yang sama dengan orang yang tidak 
pernah merokok. Kalaupun Anda berhenti merokok pada usia di atas 65 tahun, ini akan 
memperlambat kerusakan fungsi paru-paru. Jika Anda berhenti merokok pada usia 30 tahun, harapan 
hidup akan diperpanjang 10 tahun. Juga ada bukti bahwa berhenti merokok terkait dengan 
penurunan risiko harus dirawat di rumah sakit dan secara keseluruhan kematian.  
 
Konseling untuk berhenti merokok dan penggunaan obat-obatan dapat membantu berhenti merokok 
secara efektif. HA telah membuat layanan konseling untuk berhenti merkok, silakan klik di sini untuk 
melihat pengenalan singkat rencananya. Anda juga dapat mengklik di sini untuk menelusuri situs web 
Dewan Merokok dan Kesehatan Hong Kong untuk belajar mengenai layanan berhenti merokok 
lainnya. 
 
 
Bab 4: Obat-obatan 
Dokter akan meresepkan obat-obatan untuk perawatan penyakit paru obstruktif kronis sesuai kondisi 
pasien, dan pasien perlu mengikuti instruksi dokter untuk menggunakan obat secara akurat dan tepat 
waktu. 
 
Obat-obatan yang digunakan untuk penyakit paru obstruktif 
kronis secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori: 
 Dilator trakea 
 Obat-obatan anti radang 
 Obat-obatan untuk perawatan penyakit akut 

 
1. Dilator trakea 
 Ini adalah obat utama untuk perawatan penyakit paru 

obstruktif kronis 
 Dapat mendilatasi paru-paru dan memperbaiki gangguan 

pernapasan 
 Karena obat dapat mencapai paru-paru, obat hirup lebih 

efektif daripada obat oral dan memiliki efek samping yang 
lebih sedikit 

 Karena waktu keampuhannya berbeda, obat ini dapat dibagi menjadi dua jenis: “kerja cepat” dan 
“kerja panjang” 

 
a. Dilator trakea kerja cepat 
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 Agonis β2 Kerja Cepat, SABA  
- Dapat merilekskan paru-paru dan trakea  
- Waktu efektifnya sekitar 4-6 jam 
- Karena agonis β2 kerja ceoat dapat merilekskan trakea secara cepat, pasien dapat 

menggunakannya sebagai ‘obat darurat’ sesuai kebutuhan  
- Pasien juga dapat menggunakannya secara teratur sesuai saran dokter 

 
 Antagonis Muskarinik Kerja Singkat, SAMA 

- Dapat merilekskan paru-paru dan trakea  
- Waktu efektifnya sekitar 6-8 jam 
- Pasien dapat menggunakannya secara teratur atau sesuai kebutuhan menurut rekomendasi 

dokter  
- Tidak disarankan untuk menggunakan obat antikolinergik kerja panjang pada saat yang 

sama 
 
b. Dilator trakea kerja panjang 
 Agonis β2- Kerja Panjang, LABA 

- Meredakan kesulitan bernapas, mengurangi jumlah kejadian akut penyakit paru obstruktif 
kronis, dan meningkatkan kualitas hidup pasien 

- Perlu digunakan secara teratur 
- Dapat menjaga dilatasi trakea selama 12 hingga 24 jam 
- Tidak dapat menggantikan agonis β2 kerja cepat sebagai “obat darurat”  

 
 Antagonis Muskarinik Kerja Panjang，LAMA 

- Meredakan kesulitan bernapas, mengurangi jumlah kejadian akut penyakit paru obstruktif 
kronis, dan meningkatkan kualitas hidup pasien 

- Perlu digunakan secara teratur 
- Dapat menjaga dilatasi trakea selama 12 hingga 24 jam 

 
 Campuran LABA + LAMA 

- Perlu digunakan secara teratur 
- Lebih efektif daripada salah satu agonisβ2 kerja panjang atau obat antikolinergik kerja 

panjang saja  
 
 Efek samping pada umumnya: 

- Agonisβ2: debar jantung, tangan gemetar, kegugupan 
- Obat antikolinergik: mulut kering, kegugupan  

 
 
2. Obat anti radang 
a. Kortikosteroid hirup 
 Mengurangi peradangan dan pembengkakan trakea 
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 Membantu mengurangi jumlah penyakit akut 
 Untuk merawat penyakit paru obstruktif kronis , biasanya campuran agonis β2 kerja panjang dan 

kortikosteroid hirup digunakan  
 Efek samping meliputi mulut kering, suara parau, radang perut, berkumur atau menggunakan 

obat sebelum menggosok gigi pada pagi atau malam hari dapat mencegah radang perut 
 
b. Teofilin dan aminofilin 
 Generally, it is an oral tablet, which must be taken regularly Umumnya, berupa tablet oral yang 

harus diminum secara teratur 
 Efek samping meliputi insomnia, perut tidak enak, muntah, mual 
 
c. Inhibitor fosfodiesterase 4 (mis., Roflumilast) 
 Dapat meredakan radang paru-paru 
 Membantu mengurangi jumlah penyakit akut 
 Efek samping meliputi diare, mual dan kehilangan nafsu makan, dll.  
 
3. Obat untuk perawatan penyakit akut 
a. Kortikosteroid oral   
 Membantu trakea meredakan radang dan mencegah bertambah parahnya penyakit 
 Dokter biasanya memberi resep jangka pendek (5-7 hari) 
 Efek samping meliputi kenaikan berat badan dan nafsu makan, yang mempengaruhi suasana hati, 

dan efek samping akan menghilang setelah berhenti mengonsumsi obat 
 
b. Antibiotik 
 Pengobatan infeksi pernapasan 
 Perlu menghabiskan obat yang diresepkan sesuai instruksi dokter 
 Efek samping bervariasi untuk berbagai jenis antibiotik 
 
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai obat-obatan apapun, silakan konsultasikan dengan dokter 
atau apoteker 
 
 
 
Agonisβ2 
Kerja Cepat (SABA) Kerja Panjang (LABA) 
Ventolin Inhaler 
(Salbutamol) 
 
100mcg per 
dosis 

Bricanyl Turbuhaler 
(Terbutaline) 
 
0.5mcg per dosis 

Serevent Inhaler 
(Salmeterol) 
 
25mcg per dosis 

Onbrez Breezhaler 
(Indacaterol) 
 
150mcg per kapsul; 
300mcg per kapsul 

Striverdi 
Respimat 
(Olodaterol) 
 
2.5mcg per 
dosis 
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Kortikosteroid Hirup (ICS) 
Becotide Inhaler 
(Beclomethasone) 
 
 
50mcg per dosis 

Becloforte 
Inhaler 
(Beclom- 
ethasone) 
 
250mcg per 
dosis 

Pulmicort Turbuhaler 
(Budesonide) 
 
 
100mcg per dosis; 
200mcg per dosis 

Alvesco Inhaler 
(Ciclesonide) 
 
80mcg per 
dosis; 
160mcg per 
dosis 

Flixotide Inhaler 
(Fluticasone) 
 
50mcg per 
dosis; 
125mcg 
per dosis 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
Daftar obat-obatan hirup yang umum digunakan untuk perawatan penyakit paru obstruktif kronis* 
 

*Informasi disediakan oleh Departemen Farmasi Rumah Sakit United Christian  
Antagonis antimuskarinik 
Kerja Cepat (SAMA) Kerja Panjang (LAMA) 
Atrovent Inhaler 
(Ipratropium) 
 

Spiriva Handihaler 
(Tiotropium) 
 

Spiriva Respimat 
(Tiotropium) 
 

Seebri Breezhaler 
(Glycopyrronium) 
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20mcg per dosis 18mcg per kapsul 2.5mcg per dosis 50mcg per kapsul 

 

 

 

 

 
Campuran LABA + ICS 
Symbicort Turbuhaler 
(Budesonide + 
Formoterol) 
 
80mcg/4.5mcg per dosis; 
160mcg/4.5mcg per 
dosis; 
320mcg/9mcg 
per dosis 

Vannair Inhaler 
(Budesonide + 
Formoterol) 
 
80mcg/4.5mcg per 
dosis; 
160mcg/4.5mcg 
per dosis 
 

Flutiform Inhaler 
(Fluticasone + 
Formoterol) 
 
50mcg/5mcg per 
dosis; 
125mcg/5mcg per 
dosis; 
250mcg/10mcg 
per dosis 

Seretide Inhaler  
(Salmeterol + 
Fluticasone) 
 
Lite  
(25mcg/50mcg) 
Medium 
(25mcg/125mcg) 
Forte 
(25mcg/250mcg) 

Seretide Accuhaler 
(Salmeterol + 
Fluticasone) 

 
50mcg/100mcg per 
dosis; 
50mcg/250mcg per 
dosis; 
50mcg/500mcg 
per dosis 

  
 

 
 

 
Daftar obat-obatan hirup yang umum digunakan untuk perawatan penyakit paru obstruktif kronis 

 
**Informasi disediakan oleh Departemen Farmasi Rumah Sakit United Christian  

Campuran LABA + LAMA 
Anoro Ellipta 
(Umeclidinium + 
Vilanterol) 
 
62.5mcg/25mcg 
per dosis 

Ultibro Breezhaler 
(Indacaterol + Glycopyrronium) 
 
 
110mcg/50mcg  per kapsul 

Spiolto Respimat 
(Tiotropium + 
Olodaterol) 
 
2.5mcg/2.5mcg 
per dosis 

Duaklir Genuair 
(Aclidinium + Formoterol) 
 
 
 
340mcg/12mcg per dosis 
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Daftar obat-obatan hirup yang umum digunakan untuk perawatan penyakit paru obstruktif kronis 

 
*Informasi disediakan oleh Departemen Farmasi Rumah Sakit United Christian 

 

   
 

Campuran ABA + LAMA + ICS 

Trelegy Ellipta 
(Fluticasone Furoate +  
Umeclidinium + Vilanterol) 

 
100mcg/62.5mcg/25mcg per dosis 
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Bab 5: Cara menggunakan inhaler 
 Inhaler dosis terukur 

  
1. Lepas penutup nosel dan kocok inhaler 

dengan baik. 
 

2. Pegang inhaler secara vertikel dengan nosel 
penghisap mengarah ke bawah seperti yang 
tampak pada gambar, dan angkat dagu Anda 
sedikit di atas dan pelan-pelan secara 
sepenuhnya buang udara dari paru-paru. 

  

3. Tahan bagian mulut erat-erat di antara 
bibir Anda dan mulai menghirup perlahan 
sambil menekan inhaler untuk melepaskan 
obat. Hirup perlahan dan dalam-dalam. 

4. Lepaskan botol obat, tahan nafas selama 
sepuluh detik, atau selama mungkin, lalu 
buang napas perlahan. 

  

5. Sesuai instruksi dokter, jika Anda perlu 
menghirup obat kedua kalinya, ulangi 
tahap 2 hingga 4 setelah satu menit. 

6. Tutup inhaler setelah digunakan. Jika 
menggunakan inhaler steroid, basuh mulut 
setelah menggunakannya. 

1 minutes 
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Spacer Corong 

 

 

1. Lepaskan penutup inhaler. 
 

2. Kocok inhaler dengan baik. 
 

  

3. Letakkan inhaler secara vertikal dan nosel 
ke bawah, serta sambungkan ke bagian 
bawah spacer corong (seperti tampak di 
atas)  

4. Cara 1 (direkomendasikan terdahulu): 
Hembuskan udara dari paru-paru perlahan dan 
sepenuhnya, pegang nosel pada spacer corong, 
tekan inhaler, hirup obat perlahan dan 
dalam-dalam, lalu lepaskan spacer corong. 
Kemudian tahan napas selama sepuluh detik 
sedapat mungkin. 

 
Cara 2: Dengan nosel spacer corong, tekan 
inhaler dan bernafas secara alami setidaknya 
lima kali hingga semua obat telah terhidup ke 
dalam paru-paru.  

 
 

5. Sesuai instruksi dokter, jika Anda perlu 
menghirup obat kedua kalinya, ulangi 
tahap 2 hingga 4 setelah satu menit.  

6. Tutup inhaler setelah digunakan. Jika 
menggunakan inhaler steroid, basuh mulut 
setelah menggunakannya. 

1 menit 
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Cara membersihkan spacer corong 
Mohon bersihkan dan ganti spacer corong secara rutin sesuai rekomendasi pemanufaktur. Cara 
membersihkannya seperti berikut ini: 

  

1. Lepaskan penutup karet di ujung bawah 
spacer corong. 

2. Tambahkan sedikit deterjen ke dalam air, kocok 
perlahan untuk membuat bubuk di dalamnya 
bergerak dengan mudah, rendam penutup karet 
dan spacer corong selaa 15 menit, lalu bilas 
dengan lembut. 
 

  

3. Bilas deterjen dengan air bersih, kibaskan 
sisa air, letakkan secara vertikal, dan kering 
udarakan. 

4. Sambungkan kembali bagian bawah spacer 
corong. 

 

 

5. Catatan: Jangan gunakan apapun untuk 
menggosok bagian dalam spacer corong, 
dan jangan mengeringkannya dengan 
handuk atau kertas tisu untuk menghindari 
listrik statis. 
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 Spacer Masker 

 

 

1. Lepaskan penutup inhaler 
 

2. Kocok inhaler dengan baik. 
 

 

 

3. Letakkan inhaler secara vertikal dan nosel ke 
bawah, serta sambungkan ke bagian bawah 
spacer masker (seperti tampak di atas). 

4. Letakkan spacer masker pada mulut dan hidung 
serta dekat dengan wajah. 

 
Cara 1 (direkomendasikan terdahulu): Hembuskan 
udara dari paru-paru perlahan dan sepenuhnya, 
tekan inhaler, hirup obat perlahan dan 
dalam-dalam, lepaskan reservoir uap, kemudian 
tahan napas selama sepuluh detik sedapat 
mungkin. 

 
Cara 2: Tekan inhaler dan bernafas secara alami 
setidaknya lima kali hingga semua obat telah 
terhidup ke dalam paru-paru 
 

 
 

One minute 
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5. Sesuai instruksi dokter, jika Anda perlu 
menghirup obat kedua kalinya, ulangi tahap 2 
hingga 4 setelah satu menit.  

6. Tutup inhaler setelah digunakan. Jika 
menggunakan inhaler steroid, basuh mulut 
setelah menggunakannya. 
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 Cara menggunakan Respimat® 

 
按鈕 Pembuangan 
顏色控制視𥦬𥦬 Tombol Pelepas dosis 
吸咀 Baut pengaman 
保護蓋 Dasar transparan 
劑量顯示器 Nosel 
紅色條紋顯示 Tutup botol 
按鈕 Kartrid 

 
 

Periksa indeks dosis setiap kali sebelum digunakan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Pegang Respimat dan biarkan tutup terpasang, 
untuk menghindari pelepasan dosis secara tidak 
sengaja.  
 
Putar bagian bawah yang transparan setengah 
putaran ke kanan ke arah panah pada hingga Anda 
mendengar suara klik. 
 

 
 
 
 
 

 

2. Buka tutup botol hingga lepas. 

 

 

 Indeks dosis 

 

 

 

Penuh  

Kosong 
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3. Buang udara di paru-paru secara perlahan dan 
sepenuhnya, lalu pasang corong pada bibir Anda, 
tetapi jangan menutupi lubang pembuangan. Saat 
Anda mulai menarik napas perlahan dengan mulut, 
tekan dosis untuk melepaskannya dan terus tarik 
napas perlahan dan dalam-dalam. 
 
Lepaskan inhaler, tahan napas selama sepuluh detik, 
atau selama yang dapat dilakukan, lalu hembuskan 
perlahan. Harap bersihkan nosel hisap setelah 
digunakan. 

 
 

 Persiapan Respimat baru 

 

1. Biarkan botol tertutup, tekan tuas pengaman, dan tarik bagian dasar yang 
transparan ke bawah. 
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2. Keluarkan kartrid dari kotak dan dorong ujung kecil kartrid ke dalam inhaler 
hingga Anda mendengar suara klik. 

 
Saat mendorong kartrid ke dalam, dorong perlahan pada permukaan yang 
stabil untuk memastikan bahwa kartrid dapat dimasukkan sepenuhnya ke 
dalam kartrid. 

 

3. Pasang kembali bagian dasar yang transparan, jangan lepas bagian ini lagi 

 

4. Pegang Respimat dan biarkan tutup terpasang, untuk menghindari pelepasan 
dosis secara tidak sengaja.  
 

Putar bagian bawah yang transparan setengah putaran ke kanan ke arah 
panah pada hingga Anda mendengar suara klik 
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5. Buka tutup botol hingga lepas. 

 

6. Arahnya Respimat ke lantai. Tekan tombol pelepas dosis. Pasang penutup. 
 

Mohon ulangi langkah 4 hingga 6 sampai Anda melihat kabut, lalu ulangi 
langkah 4 hingga 6 tiga kali lagi. 
Sekarang Anda dapat mulai menggunakan Respimat. 

 
 Cara menggunakan Breezhaler 

 

 

1. Tarik penutup debut. 
 

2. Lalu buka nosel penghisap. 
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3. Keluarkan kapsul dari bungkus foil dan 
letakkan kapsul di ruang tengah. 
 

4. Turunkan nosel penghisap dan tekan nosel 
penghisap dengan kuat hingga anda 
mendengar suara klik. 

  

5. Gunakan ibu jari dan telunjuk untuk 
menekan tombol berwarna di kiri dan 
kanan pada saat yang sama, lalu 
lepaskan. 

 

6. Hembuskan udara dari paru-paru perlahan dan 
sepenuhnya, jangan menghembus ke dalam 
corong. 
 

  

7. Masukkan inhaler ke dalam mulut Anda 
dan tarik napas dengan kuat dan dalam; 
saat Anda menarik napas, Anda akan 
merasakan kapsul bergetar. Masukkan 
inhaler ke dalam mulut Anda dan tarik 
napas dengan kuat dan dalam; saat Anda 
menarik napas, Anda harus merasakan 
kejutan kapsul. 

8. Lepaskan inhaler, lalu tahan napas Anda 
selama sepuluh detik atau selama yang Anda 
bisa tahan. Kemudian Anda dapat kembali ke 
pernapasan normal. Jika perlu, ulangi langkah 
6 sampai 8 sekali untuk memastikan bahwa 
obat dalam kapsul benar-benar terhirup ke 
dalam paru-paru. 
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 Cara menggunakan HandiHaler 

  
1. Buka penutup debu dan buka nosel 

penghisap. 
2. Keluarkan kapsul obat dari bungkus foil 

dan letakkan kapsul pada tempat kapsul 
obat di tengah. 

  

3. Tutup nosel penghisap dan tekan dengan kuat 
hingga Anda mendengar suara klik. Penutup 
debu tidak perlu ditutup. 

4. Tekan tombol hijau sepenuhnya dengan 
ibu jari Anda, lalu lepaskan. 

  
5. Tegakkan kepala, dan dengan perlahan dan 

sepenuhnya hembuskan udara dari 
paru-paru. (Jangan menghembus ke dalam 
corong inhaler) 

6. Letakkan nosel “HandiHaler” pada mulut 
secara horizontal, dan tahan nosel 
erat-erat dengan bibir, lalu hirup perlahan 
dan dalam-dalam. Saat menghirup, Anda 
akan merasakan kapsul bergetar. 
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7. Lalu jauhkan nosel penghisap dan tahan 
napas selama sepuluh detik atau selama yang 
Anda bisa. 

8. Setelah itu, Anda dapat kembali bernapas 
seperti biasa. Mohon ulangi langkah 5 
hingga 7 sekali untuk memastikan bahwa 
obat dalam kapsul sepenuhnya terhidup ke 
dalam paru-paru. Mohon bersihkan nosel 
penghisap dan tuangkan sisa obat ke 
dalam kantung obat setelah digunakan. 

 
 Cara menggunakan Ellipta 

  

1. Periksa angka dosimeter, lalu tarik penutup 
corong hingga ke ujung, hingga Anda 
mendengar suara “klik”, dosimeter akan 
sedikit menurun. 

2. Hembuskan udara dari paru-paru perlahan 
dan sepenuhnya. Jangan menghembus ke 
dalam corong inhaler. 
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3. Tahan nosel penghisap erat-erat dengan 
bibir, lalu tarik napas dengan kuat 
dalam-dalam. 

4. Jangan tutupi lubang pengeluaran dengan 
jari Anda saat menghirup obat. 

 

 

5. Lepaskan corong, tahan napas selama 10 
detik, atau selama yang Anda bisa, lalu 
buang napas perlahan. 

6. Mohon bersihkan posisi nosel penghisap 
dengan tisu setelah digunakan, dari tarik 
penutup kembali ke posisi awal untuk 
menutup inhaler. Jika obat mengandung 
steroid, bilas mulut setelah 
menggunakannya. 

 
 Cara menggunakan Turbuhaler 

  

 
1. Putar tutup botol hingga terbuka, 

periksa indikasi dosis pada botol, 
pastikan bahwa jumlah obatnya cukup, 
tahan botol obat dengan mulut 
dengan posisi botol tegak dan cakram 
dasar menghadap ke bawah. 

2. Putar bagian dasar yang berwarna ke kanan 
hingga ke ujung, lalu putar ke kiri hingga 
bunyi bip untuk mendapatkan dosis. 



24 
INDONESIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

  

3. Hembuskan udara dari paru-paru 
perlahan dan sepenuhnya.  
(Jangan menghembus ke dalam botol) 
 

4. Tahan nosel penghisap erat-erat di antara 
bibir, lalu tarik napas dengan kuat 
dalam-dalam. (Jangan gigit mulut botol 
terlalu kencang) 

 
 

5. Lepaskan botol obat dan tahan napas 
selama sepuluh detik, lalu buang 
napas. 

6. Mohon bersihkan posisi nosel penghirup 
setelah digunakan. Jika obat mengandung 
steroid, mohon bilas mulut Anda. Sesuai 
instruksi dokter, jika Anda perlu menghirup 
obat kedua kalinya, ulangi langkah 2 hingga 5 
setelah satu menit.  

 
 Cara menggunakan Genuair® 

 
 
按鈕 Tombol 
顏色控制視𥦬𥦬 Layar pengendali 

Angka pada indikator dosis akan berkurang dari 60, 
dan ada tampilan skala setiap 10 dosis. Ketika dosis 
mendekati yang terakhir, akan muncul garis merah 
pada tampilan dosis sebagai pengingat.   
 
 
Saat Anda siap untuk menghirup dosis terakhir, 
tombol berwarna tidak akan kembali sepenuhnya 
dan akan terkunci pada posisi tengah. Kalaupun 
tombol terkuncil, Anda masih dapat menghirup 
cukup obat. 
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berwarna 
吸咀 Nosel penghirup 
保護蓋 Tutup pelindung 
劑量顯示器 Indikator dosis 
紅色條紋顯示 Tampilan garis merah 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Dengan lembut tekan kedua sisi tutup 
pelindung (tempat panah terukir), dan tarik 
tutup pelindung ke arah luar.  

          

Pegang inhaler dengan tombol berwarna 
tegak, jangan dimiringkan. Tekan tombol 
berwarna sepenuhnya lalu lepaskan. Jangan 
terus menekan tombol selama menghirup. 

  

2. Periksa layar kontrol warna, harus tampak hijau 
untuk mengonfirmasi bahwa obat hirup sudah 
siap. 

 

3. Hembuskan udara dari paru-paru perlahan dan 
sepenuhnya.  
Tahan corong erat-erat pada bibir, lalu hirup 
secara kuat dalam-dalam. Setelah Anda 
mendengar suara “klik”, mohon terus 
menghirup sedapat mungkin untuk memastikan 
bahwa obat sudah terhirup seluruhnya. 
Lepaskan nosel penghirup, tahan nafas selama 
sepuluh detik, atau selama mungkin, kemudian 
buang napas perlahan. Lepaskan nosel 
penghirup, tahan nafas selama sepuluh detik, 
atau selama mungkin, kemudian buang napas 
perlahan. 

 

Hijau dan siap 

Tahan 
napas 
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4. Periksa layar kontrol warna dan pastikan bahwa 

layar kontrol warna telah berubah merah 
setelah menghirup obat. 

Jika layar kontrol warna tetap hijau setelah 
dihirup, mohon ulangi langkah 4.  

 Cara menggunakan AccuhalerTM 

  

1. Pegang inhaler jenis cakram dengan nosel 
penghirup menghadap ke arah Anda, 
letakkan ibu jari pada manset jari, dan 
dorong tangan ke ujung hingga Anda 
mendengar suara “klik”. 

2. Pegang inhaler jenis cakram secara 
horizontal, dan secara perlahan dan 
sepenuhnya hembuskan udara dari 
paru-paru, namun jangan menghembus 
ke inhaler cakram. 

  

3. Tahan nosel penghirup erat-erat pada bibir, 
dan hirup secara kuat dalam-dalam. 

4. Lepaskan corong, tahan napas selama 
sepuluh detik atau selama yang Anda 
bisa, lalu buang napas perlahan. Jika 
perlu, ulangi langkah 1 hingga 4 dalam 
satu menit. 

Merah dan selesai 



27 
INDONESIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 

5. Setelah digunakan, mohon bersihkan posisi 
nosel penghisap. Saat menutup inhaler 
jenis cakram, letakkan ibu jari pada manset 
jari dan tekan kembali ke posisi awalnya.  

6. Jika obat mengandung steroid, bilas 
mulut Anda, tampilan dosis pada 
“Accuhaler” akan mengindikasikan 
dosis yang tersisa. 
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Bab 6: Rehabilitasi Dada dan Paru-paru 
Selain berhenti merokok dan penggunaan obat-obatan, rehabilitasi dada dan paru-paru juga 
memegang peranan yang sangat penting dalam perawatan penyakit paru obstruktif kronis. 
 
Apa manfaat berpartisipasi dalam rehabilitasi dada? 

 
1. Rehabilitasi Dada dan Paru-paru dapat membantu penderita penyakit paru obstruktif kronis 

meredakan sesak nafas, meningkatkan kebugaran fisik dan memperbaiki kualitas hidup.  
2. Rehabilitasi Dada dan Paru-paru juga dapat membantu penderita COPD mengurangi hari 

dirawat di rumah sakit akibat kekambuhan akut COPD. 
 
Siapa yang perlu berpartisipasi dalam rehabilitasi 

dada? 
 
1. Jika penderita penyakit paru obstruktif kronis 

mengalami keterbatasan hidup akibat sesak 
napas atau perlu dirawat di rumah sakit akibat 
kekambuhan akut penyakit paru obstruktif 
kronis, rehabilitasi dada dan paru-paru 
khususnya akan membantu bagi mereka. 
 

2. Rehabilitasi dada dan paru-paru juga 
membantu untuk penyakit dada dan paru-paru 
lainnya seperti bronkiektasis dan asma. 

 
Apa yang meliputi rehabilitasi dada dan paru-paru? 
 
1. Tim rehabilitasi dada dan paru-paru terdiri atas 
sekelompok anggota medis dengan pengetahuan 
profesional. 
2. Rehabilitasi dada dan paru-paru biasanya berlangsung enam hingga delapan minggu. 
3. Peserta rehabilitasi dada dan paru-paru pertam-tama akan menjalani penilaian medis dan 

fungsi kardiopulmonari. Penilaian pra-rehabilitasi memungkinkan terapis untuk membuat 
rencana latihan dan mengevaluasi keselamatan peserta latihan.  

4. Rehabilitasi dada dan paru-paru meliputi olahraga, belajar tentang kesehatan dada dan 
paru-paru serta keterampilan mengelola diri sendiri. 

 
Latihan olahraga: 
 
1. Latihan daya tahan dan ketahanan, dan latihan tungkai tubuh bawah khususnya penting.  
2. Jumlah sesi latihan beragam antara tiga hingga lima sesi per minggu. 
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Belajar tentang kesehatan dada dan paru-paru: 
 
Termasuk memahami penyakit paru obstruktif kronis, memahami tentang obat-obatan, Latihan 

pernapasan dan prinsip serta metode penghematan energi, dll. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belajar mengelola diri sendiri selama 

menderita penyakit: 
 
 Belajar cara menentukan gol, 
memecahkan masalah dan melakukan 
tindakan atas gol yang ditentukan. 
 Belajar cara mengaplikasikan 
pengetahuan yang dipelajari dalam 
kehidupan sehari-hari dan merawat tubuh 
Anda. 
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Hasil setelah rehabilitasi akan menghilang dalam waktu enam hingga dua belas bulan. Alasannya 
meliputi kurangnya olahraga berkelanjutan oleh peserta dan bertambah parahnya penyakit dada 
dan paru-paru. Karena itu, sangatlah penting untuk mengembangkan kebiasaan olahraga teratur 
dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari tentang rehabilitasi dada 
dan paru-paru dalam kehidupan sehari-hari. 
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Bab 7: Olahraga di Rumah dan Tindakan Pencegahan  
Prinsip olahraga 
 Olahraga dapat melatih fungsi kardiopulmonari dan kebuagaran fisik, dan olahraga yang 

tepat perlu dilakukan sesuai fisik dan kondisi fisik pribadi.  
 Lakukan penilaian diri sesuai “Skala Asma untuk Penilaian Diri”. Intensitas olahraga harus mencapai 3-5 

poin, yaitu, dari ‘asma normal’ hingga ‘asma kuat’. 
 
Skala Asma untuk Penilaian Diri 
 

Tidak terasa sama sekali 0 

Terasa sedikit sekali 1 

Sedikit 2 

Normal  3 

Cukup terasa 4 

Asma kuat 5 

 6 

Asma sangat kuat 7 

 8 

 (Hingga ke puncak)  9 

Asma ekstrim (Paling puncak) 10 

 
 Jika Anda telah beradaptasi hingga tingkat olahraga tertentu Anda dapat secara bertahap 

meningkatkan intensias, waktu atau frekuensi olahraga. 
 Saat berolahraga, Anda dapat menggunakan prinsip pernapasan terkoordinasi dan 

penghematan energi. 
 
 
Persiapan dan tindakan pencegahan 
 
 Kenakan pakaian dan sepatu olahraga yang nyaman saat berolahraga. 
 Jangan berolahraga ketika Anda terlalu kenyang, terlalu lapar, kedinginan atau kepanasan. 
 Pemanasan yang tepat harus dilakukan sebelum berolahraga, dan olahraga ringan juga harus 

dilakukan setelah berolahraga. 
 Jika merasa sesak napas saat berolahraga, Anda bisa beristirahat sejenak sampai napas lancar 

kembali sebelum melanjutkan. 
 Jika merasa tidak enak badan, Anda harus mengurangi olahraga. Setelah tubuh Anda pulih, 

mulailah dengan latihan ringan, seperti berjalan, peregangan, dan latihan menahan beban 
ringan, dan kemudian secara bertahap tingkatkan jumlah latihan. 

 Jika ragu, tanyakan pada ahli terapi fisik Anda. 
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Olahraga Mudah di Rumah 
 
Latihan peregangan 

 
 Regangkan otot paha 
 
Pegang dinding dengan tangan kiri, tekuk kaki kiri Anda, pegang pergelangan tangan dengan 
tangan kanan dan tarik ke atas hingga Anda merasa paha kiri sedikit tertarik selama 15 hingga 
20 detik. Ulangi untuk sisi kanan. 
 

 
 
 Regangkan otot betis. 
 
Pegang dinding dengan kedua tangan, condongkan tubuh sambil menekuk sebelah lutut, 
luruskan kaki sebelahnya ke belakang, tapakkan tumit pada lantai, dan gerakkan bobot tubuh ke 
depan hingga Anda merasa betis agak tertarik selama 15 hingga 20 detik. Lalu ulangi untuk sisi 
sebelahnya. 
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Latihan penguatan 
 
 Latihan otot tungkai atas 
 
Pegang dumbel atau botol air dengan kedua tangan, angkat tangan, tarik napas melalui hidung; 

turunkan tangan, dan kerucutkan bibir untuk membuang napas. Ulangi 5 hingga 10 kali. 
 

 
 
 Latihan otot tungkai bawah 
 
Pegang perabotan yang stabil dengan kedua tangan, sedikit tekukkan lutut Anda dan berjongkok, 
jauhkan lutut dari ibu jari kaki. Tahan selama 30 detik hingga 1 menit, lalu kembali berdiri, 
istirahat sebentar, dan ulangi 5 hingga 10 kali. 
 

 
 
 Latihan aerobik 
 
Direkomendasikan untuk melakukan latihan aerobic selama 20 hingga 30 menit setidaknya tiga 
kali seminggu, seperti berjalan, berjalan menanjak, menaiki tangga, dan Tai Chi. 
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Perhatikan gejala-gejala ini 
 
Jika Anda mengalami gejala-gejala berikut ini, mohon hentikan olahraga dan konsultasikan 

dengan ahli perawatan kesehatan. 
 Pusing, mual 
 Nyeri dada 
 Jantung berdebar / ritme abnormal 
 Asma parah / tersengah 
 Nyeri sendi atau nyeri otot parah 
 Batuk berdarah 
 
Catatan olahraga 
 

 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Minggu 

Berjalan, 30 
menit               
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Bab 8: Cara Meredakan Asma dan Mengurangi Dahak 
 
Cara meredakan asma 
 
Teknik pernapasan 
 Akibat pengaruh penyakit, trakea cenderung menyempit saat Anda membuang napas; saat Anda 
merasa sesak nafas, cara berikut dapat membantu melegakan napas.  

 
 Kerucutkan bibir dan buang napas 

 
Tarik napas dengan hidung, buka mulut sedikit saat membuang napas, dan buang napas 

perlahan seakan sedang meniup lilin. 
Catatan  (1) Waktu buang napas adalah 2 hingga 3 kali dari waktu tarik napas  
        (2) Jangan menggunakan kekuatan atau waktu berlebihan yang mengakibatkan rasa 

tidak nyaman.   
 

 
 

 Postur rileks 
 

 Pilih postur rileks yang sesuai dengan Anda, seperti mencondongkan tubuh ke depan saat 
duduk, bersandar pada dinding/perabotan/pegangan tangan saat berdiri, dll. untuk menyangga 
tungkai atas secara tepat. 
 Condongkan tubuh ke depan dan tundukkan kepala sedikit. 
 Perlu secara bersamaan mengerucutkan bibir untuk membuang napas 
 Jika asma tidak berkurang, Anda dapat menghirup dilator trakea kerja cepat sesuai 
petunjuk dokter. 
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Postur rileks saat duduk 
 

 
                         
 
 
 

Postur rileks saat berdiri 

 
                            

Condongkan 

tubuh ke depan 
Bersandar ke depan 

pada perabotan 

Bersandar pada 

dinding 
Bersandar pada 

perabotan  
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 Gunakan kipas angin portabel 
 
Jarak antara kipas angin portabel dan wajah sekitar 6 inci (atau jarak yang paling nyaman bagi 
Anda), hembuskan ke lubang hidung dan bibir atas, dan sertai dengan pernapasan dengan bibir 
mengerucut. 
 

 
 Alat bantu lain 

Bersandar pada pegangan tangan 

Sekitar 6 inci 



38 
INDONESIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 
Alat bantu berikut ini dapat digunakan dengan tepat sambil berjalan untuk meredakan asma 

selama beraktivitas.  
 

 
                      
 

 

 
 
 

Alat bantu jalan beroda  Troli portabel  

Kursi roda 
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Teknik pembuangan dahak 
 
 Batuk dan batuk “terengah” 
 
Batuk adalah cara yang efektif untuk mengeluarkan dahak, akan tetapi metode “batuk 
terengah” tidak seberat batuk dan dapat meredakan asma.  
 
Minum air hangat sebelum mengeluarkan dahak, atau menggunakan dilator trakea untuk 

membuat dahak “terdorong” keluar 
 

 
 
 
 

Langkah-langkah: 
1. Kerucutkan bibir dan buang napas untuk mengatur pernapasan 
2. Tarik napas dalam-dalam 3 hingga 4 kali 
3. Ulangi mengerucutkan bibir dan membuang nafas untuk mengatur pernapasan 
4. Tarik napas dalam-dalam, lalu “batuk terengah dua kali 
5. Dorong keluar dahak 
6. Istirahat dan ulangi langkah-langkah di atas 
 
 

 Batuk“terengah” 
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 Metode pengeluaran dahak dengan postur 
 
Metode pengeluaran dahak dengan postur mengacu pada mencondongkan tubuh ke postur 
spesifik sesuai dengan bagian tubuh yang terkena, menggunakan gravitasi untuk mendorong 
dahak dan air liur dalam lobus paru-paru, dan disertai teknik pernapasan dan pengeluaran 
dahak yang tepat untuk mengurangi ganjalan pada trakea yang diakibatkan oleh penumpukan 
dahak dan air liur. 
 
Pasien yang berbeda membutuhkan posisi pengeluaran dahak yang berbeda, mohon minta ahli 
terapi fisik untuk membantu Anda memilih posisi yang tepat. 
 
 Alat penarikan napas dan pengeluaran dahak bertekanan positif 
 
Alat penarikan napas dan pengeluaran dahak bertekanan positif dapat sedikit meningkatkan 
tekanan pada trakea, menjaga saluran napas tetap terbuka, membantu mengencerkan dahak 
dan air liur, serta membantu mengeluarkan dahak. Mohon minta terapis fisik Anda untuk 
mengajari Anda cara menggunakan alat penarikan napas dan pengeluaran dahak bertekanan 
positif. 
 

「霞痰」2 次 噘唇呼氣 

Kerucutkan bibir dan buang napas 

Tarik napas dalam-dalam 3-4 kali 

“batuk terengah” dua kali 

噘唇呼氣 

Kerucutkan bibir dan buang napas 

Dorong keluar dahak 
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Alat penarikan napas dan pengeluaran dahak bertekanan positif 
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Bab 9: Teknik pernapasan dan penghematan energi 
Dalam kehidupan sehari-hari, jika saya mengalami sesak napas, apa yang dapat saya lakukan?  

 
1. Jika Anda mengalami sesak napas dalam aktivitas sehari-hari, Anda dapat menggunakan 

metode pernapasan dengan bibir mengerucut dan metode pernapasan terkoordinasi untuk 
menahan napas.  

2. Pertama, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hitung dua detik di luar kepala. Lalu 
gunakan mulut Anda dan perlahan-lahan hembuskan napas dengan bibir mengerucut, hitung 
empat detik di luar kepala. 

3. Untuk menguasai tindakan di atas, Anda perlu mengulangi latihan ini hingga terbiasa. 
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紓緩氣喘的呼吸技巧 Teknik pernapasan untuk meredakan asma 
噘唇呼吸法 Metode pernapasan dengan bibir mengeructu 
第一步 

用鼻子慢慢地吸氣，直至感覺到肺部充滿了空

氣。 

Langkah pertama 
Tarik napas perlahan-lahan melalui hidung 
hingga paru-paru Anda terasa penuh udara. 

第二步 

像吹口哨或接吻般噘起嘴唇。 

Langkah kedua 
Kerucutkan bibir seperti bersiul atau mencium. 

第三步 

保持嘴唇噘起，慢慢呼氣，確保呼氣的時間比

吸氣長。 

注意﹕不要把氣呼盡 

Langkah ketiga 
Tetap kerucutkan bibir dan tarik napas 
perlahan-lahan, pastikan untuk membuang 
napas lebih lama daripada menarik napas.  
Catatan: Jangan hembuskan napas hingga habis 

 
 
Bagaimana cara menerapkan pernapasan terkoordinasi dalam kehidupan? 

1. Dalam aktivitas sehari-hari, pernapasan perlu dikoordinasikan dengan pergerakan 
2. Sebelum melakukan pergerakan, tarik napas melalui hidung, dan perlahan-lahan buang 
napas melalui mulut saat melakukan pergerakan. Contohnya, saat mengenakan pakaian, 
pertama-tama tarik napas melalui hidung, dan perlahan-lahan buang napas melalui mulut sambil 
menaikkan tangan dan mengenakan lengan baju. 

 

3. Gunakan hidung Anda untuk menarik napas sebelum mengeluarkan tenaga, dan 
perlahan-lahan buang mulut melalui hidung saat mengeluarkan tenaga. Contohnya saat 
mengusap baju, mengepel lantai dan mengelap jendela. 
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Bagaimana cara menerapkan teknik pernapasan terkoordinasi dalam kehidupan sehari-hari? 
Jika Anda ingin menguasai teknik pernapasan terkoordinasi secara lebih efektif, Anda dalam 

mengklik “Tips Penanganan Asma” untuk menonton penjelasan terperinci dan demonstrasi dalam 
video pendek. 

 
Hemat energi 
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya asma? 
1. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda dapat menggunakan prinsip penghematan energi untuk 

mengurangi terjadinya asma.  
2. Menghemat energi adalah meminimalkan konsumsi oksigen yang tidak diperlukan dalam 

tubuh. 
3. Untuk menghemat energi, ingat “Enam Keharusan” dan terapkan lebih sering dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga ini secara berangsur akan menjadi kebiasaan sendiri. 
 

Metode Enam Keharusan 
1. Urutan aktivitas harus diatur terlebih dahulu  
Termasuk: 
 Bergantian antara aktivitas berat dan ringan 
 Siapkan barang-barang yang dibutuhkan sebelum beraktivitas 
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 Istirahat yang cukup di antara setiap aktivitas 
 
2. Harus merencanakan jadwal sesuai kemampuan sendiri 
 Bergantian antara pekerjaan berat dan ringan untuk menghindari tekanan fisik yang berlebihan 

 
Waktu Aktivitas 

6-8 pagi Bangun/gunakan obat semprot/merapikan diri/pengeluaran 
dahak dengan postur 

8-10 pagi Makan pagi/minum obat/olahraga pagi/olahraga di rumah 

10 pagi-12 siang Beli makanan, belanja/siapkan makan siang 

12-2 siang Gunakan obat semprot/makan siang/minum obat 

2-3 siang Tidur siang 

3 siang-5 sore  Berjalan/olahraga di rumah 

5 sore-7 malam Gunakan obat semprot/mandi/persiapkan makan malam 

7-10 malam Makan malam/minum obat/latihan relaksasi otot/gunakan obat 
semprot/pengeluaran dahak dengan postur 

10 malam-6 pagi tidur 
*Jika Anda menggunakan tabung oksigen di rumah, Anda dapat 
meningkatkannya setengah hingga satu tingkat selama tidur  

 

3. Kecepatan kerja harus menengah 
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4. Pergerakan dan postur yang terlalu banyak 
memakan tenaga harus dihindari. 

 

 

 

 
 

 
 

 
5. Harus mengkoordinasikan pernapasan 

dan gerakan 

 

 

 

用力之前用鼻吸氣 Tarik napas melalui hidung sebelum 
mengeluarkan tenaga 

當出力做動作時，應用口呼氣 Saat mengeluarkan tenaga untuk bergerak, 
gunakan mulut untuk membuang napas 

 

Sandarkan tangan pada wastafel untuk 

mengurangi tekanan fisik 

 Gunakan sikat panjang untuk mengurangi 

pergerakan membungkuk 

 

Benda yang sering digunakan tidak boleh diletakkan 

terlalu tinggi atau terlalu rendah 
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6. Harus mempertimbangkan penggunaan alat tambahan untuk menyederhanakan proses 
atau memperbaiki lingkungan sekitar. 
     

 
• Untuk mengetahui cara penggunaan “Enam Keharusan” dalam pernapasan dan 

menerapkannya dalam perawatan diri, pekerjaan rumah tangga dan aktivitas di luar rumah, 
direkomendasikan untuk mengklik video untuk menonton demonstrasi terperinci. 

• Selain itu, buklet ini juga menjelaskan secara terperinci prinsip penghematan energi dan 
poin-poin yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat mengklik tautan 
untuk membacanya sebagai rujukan. 



48 
INDONESIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

Bab 10 Pengelolaan Stress 
 
Sumber stress 
Apakah Anda merasakan banyak tekanan dalam menghadapi penyakit paru obstruktif kronis? 

 
Faktanya, jika Anda perlu menghadapi sesak napas dalam jangka waktu panjang, Anda akan mudah 
merasa bahwa situasi Anda di luar kendali, dan Anda akan mengalami kecemasan serta reaksi emosi 
panik, yang menjadi lingkaran setan kondisi seperti sesak napas, keletihan, dan pergerakan yang 
terbatas. 

 
壓力管理 Pengelolaan stress 
焦慮與氣喘之惡性循環效應 Lingkaran setan efek kecemasan dan asma 
慢阻肺病誘發氣喘 Asma yang diinduksi oleh COPD 
出現焦慮及驚恐情緒 Kecemasan dan panik 
加劇氣喘及焦慮情緒 Asma dan kecemasan bertambah parah 
疲倦及減低活動能力 Keletihan dan keterbatasan pergerakan 
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Apa yang dapat saya lakukan saat sedang berada di bawah tekanan? 
 
1. Untuk menghadapi stress, pertama Anda perlu memahami sumber stress. 
2. Dan memperbaiki pikiran, tindakan, atau kepribadian untuk menghilangkan sumber stress dan 

mengurangi tegangan serta reaksi asma yang diakibatkan oleh stress 
3. Selain itu, menjaga agar tubuh dan pikiran rileks secara teratur juga 

dapat mengurangi keparahan asma. 
4. Di antaranya, “metode relaksasi otot progresif” dan “metode relaksasi 

visual” dapat membantu Anda rileks. 
 
 
 
 
Metode relaksasi otot progresif  
 
Metode ini mengencangkan dan merilekskan otot setiap kelompok tubuh secara sistematis. 

Rasakan nyamannya saat Anda merilekskan otot setelah mengencangkannya. 

 Jangan lupa membuang napas perlahan saat Anda rileks. Dengan setiap buangan napas, 

otot akan lebih mudah rileks. 
Kendurkan 
otot kaki 
dan 
tungkai 
kaki 

 

 

Pertama dorong telapak kaki ke bawah 
sejauh mungkin, lalu rilekskan 

 

Naikkan telapak kaki sejauh mungkin, 
lalu rilekskan 
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Tekuk semua jari kaki sedapat mungkin, 

lalu rilekskan 

 

Perut 
 
 
 
 
 

 
Coba kontraksikan perut, lalu rilekskan. Buang napas perlahan. 

Ingat untuk tarik napas perlahan melalui hidung, lalu buang napas perlahan melalui mulut 
Punggung 

 

Kembangkan dada, putar bahu ke belakang sejauh mungkin, lalu rilekskan 
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Tangan 

      
Kepalkan kedua tangan sedapat mungkin, tekuk siku, jaga agar pergelangan tangan sedekat 

mungkin dengan bahu, lalu turunkan tangan dan rilekskan. 
Bahu 

 
Dorong bahu ke atas, sedekat mungkin dengan telinga, lalu turunkan bahu dan rilekskan 

sedapat mungkin 
Leher 

 
Coba tengadahkan kepala ke belakang dan 

rilekskan 

 
Coba tundukkan kepala ke depan, lalu 

rilekskan 
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Kepala 
 

 
Dorong alis ke atas sejauh mungkin 

 
Tutup mata erat-eat 

 
Tutup bibir seerat mungkin 

 
Akhirnya, coba rileks dan bernapas 

perlahan-lahan, supaya tubuh memasuki 
kondisi rileks sepenuhnya 
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Metode relaksasi visual 
 
1. Fokuskan diri pada situasi yang nyaman dan menyenangkan 
2. Mulai rileks 
3. Bayangkan perasaan Anda saat berada dalam situasi tersebut (termasuk penglihatan, 

pendengaran, peraba, aroma dan rasa). 
Contohnya: bayangkan bahwa Anda melihat langit biru dan awan putih di atas kapal pesiar 
dan mencium aroma air laut 

4. Setelah selesai membayangkan, simpan situasi tersebut dalam benak Anda 
5. Lakukan satu kali sehari 

 
 

Pengelolaan stress 
 
1. Selain itu, Anda juga dapat melakukan beberapa 

latihan fisik dan mental seperti “Ba Duan Jin”, Tai 
Chi dan berjalan untuk melatih kebugaran fisik, 
pernapasan dan menginduksi pikiran dan postur 
untuk merilekskan tubuh secara alami 

2. Olahraga teratur baik untuk tubuh, pernapasan dan 
pikiran, serta meningkatkan jumlah aktivitas 
sehari-hari, dan mendorong kesehatan fisik dan mental 

 
 

Berikut ini adalah tautan untuk brosur pengelolaan stress, yang akan menjelaskan secara lebih 
terperinci 

1. Pengelolaan stress 
2. Selain itu, berikut ini adalah video demonstrasi singkat untuk metode relaksasi otot 

progresif yang diproduksi oleh Departemen Kesehatan, yang memudahkan semua orang 
untuk menguasi metode latihan ini. 

3. Relaksasi otot progresif (1) 
4. Relaksasi otot progresif (2) 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bDb8pUy-Xts&feature=youtu.be
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Bab 11: Rencana Perawatan Pribadi 
Rencana Perawatan Pribadi untuk Penyakit Paru Obstruktif Kronis  

Tanggal﹕_____________ 

Data pribadi 
Nama Nomor identitas 
Orang yang dapat dihubungi dalam kondisi 
darurat dan hubungan: 

Nomor kontak darurat: 

Penggunaan oksigen jangka panjang: Ya / Tidak Konsumsi oksigen: derajat (L/menit) 
Alergi obat: Ya / Tidak Nama obat pernapasan: 
Perawat yang bertugas: Hotline/nomor kontak perawat: 
 
Dosis harian obat hirup 
 Dilator trakea jangka 

pendek 
____ kali sehari, setiap kali 
____ dosis 

 Dilator trakea jangka 
pendek 
____ kali sehari, setiap 
kali ____ dosis 

 Dilator trakea kerja 
panjang 
____ kali sehari, setiap kali 
____ dosis 

 Dilator trakea kerja 
panjang 
____ kali sehari, setiap 
kali ____ dosis 

 Obat semprot menyerupai 
steroid 
____ kali sehari, setiap kali 
____ dosis 
Mohon bilas mulut Anda 
setelah menggunakan 

 Obat semprot menyerupai 
steroid 
____ kali sehari, setiap 
kali ____ dosis 
Mohon bilas mulut Anda 
setelah menggunakan 

 Campuran dilator trakea 
____ kali sehari, setiap kali 
____ dosis 

 Semprotan diastol (untuk 
vaporizer) 
____ kali sehari, setiap 
kali ____ dosis 

Obat-obatan lain (mis. serep): 
_________________________________________________________________________ 
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Pengawasan diri penyakit paru obstruktif kronis dan tindakan  
Kondisi stabil Kondisi baik hari ini Tindakan saya 
 □Volume aktivitas dan olahraga 

seperti biasa 
□Minum obat tepat waktu dengan 
dosis sesuai yang diresepkan dokter 

□Bernapas seperti biasa (cepat 
namun tidak kesulitan) 

□Menggunakan oksigen sesuai yang 
diresepkan dokter 

□Jumlah dahak seperti biasa □Menggunakan obat hirup sesuai 
yang diresepkan dokter 

□Tidur seperti biasa □Terus memperhatikan warna dan 
kuantitas dahak 

□Nafsu makan seperti biasa □Terus berolahraga dan memiliki 
pola makan seperti biasa 

 □ Berhenti merokok, menghindari 
tempat keramaian, memperhatikan 
saran kesehatan terkait kualitas 
udara 

Peningkatan rasa tidak nyaman 
dan gejala 

Tindakan saya 

□Menghadapi hilangnya kekuatan 
fisik dalam kehidupan sehari-hari 

□Mengatur aktivitas sehari-hari 
secara tepat dan lebih banyak 
beristirahat 

□Peningkatan batuk □Menggunakan pernapasan dengan 
bibir mengerucut 

□Peningkatan asma secara 
signifikan 

□Menggunakan oksigen sesuai yang 
diresepkan oleh dokter 

□Peningkatan volume dan 
bertambah kentalnya dahak, 
warna kekuningan atau aroma 
tidak wajar 

 

□Minum obat tepat waktu/dosis 
obat hirup sesuai petunjuk dokter 

□Penggunaan bronkodilator kerja 
cepat meningkat, dan serepnya 
telah digunakan 

□Jika asma meningkat, tingkatkan 
jumlah dilator trakea kerja cepat 
sesuai saran dokter menjadi satu kali 
setiap ____ jam, setiap kali ____ 
dosis 

□Kualitas tidur di malam hari 
tidak baik/bangun pada malah 

□Asma belum membaik, mulai 
mengonsumsi obat cadangan 
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hari akibat gejala (perlu 
menggunakan lebih dari satu 
bantal untuk duduk dan 
berbaring) 

_________________ sesuai petunjuk 
dokter 

□Penurunan nafsu makan □Mulai minum antibiotik oral____ 
sesuai petunjuk dokter   
antibiotiks: ____ kali sehari, ____ 
kapsul setiap kali 

□Demam □Hubungi staf medis jika gejala tidak 
membaik 

Saya butuh perawatan darurat Tindakan saya 
□ Sesak napas/tersengal/dispnea 
parah 

□ Hubungi ambulan untuk segera ke 
rumah sakit 

□ Tersengal hingga tidak dapat 
bergerak seperti biasa, tidak 
dapat tidur, bicara terbata-bata, 
tidak dapat makan 

 

□ Pikiran kabur atau bingung  
Kondisi bertambah 
parah 

□ Obat-obatan yang biasa 
digunakan tidak efektif 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bab Dua Belas: Suntikan vaksin influenza dan pneumococcus 

 
Apa itu flu? 
Influenza (disebut flu) adalah infeksi pernapasan yang umum terjadi Influenza disebabkan oleh 
sejenis virus. Jenis influenze yang umum di Hong Kong termasuk A H1N1 dan H2N2 serta B. 
Januari hingga Maret dan Juli hingga September umumnya juga merupakan periode puncak 
kejadian influenza di Hong Kong. Virus ini terutama disebarkan melalui titik-titik air. Contohnya, 
bersin, batuk, dll. Gejala infeksi influenza meliputi demam, sakit tenggorokan, batuk, hidung 
berair, sakit kepala, nyeri otot dan keletihan umum. 
 
Apakah tidak apa-apa kalau tidak mendapatkan vaksin flu? 
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Pasien umumnya pulih secara alami dalam waktu satu sampai tujuh hari. Namun, orang tua lebih 
rentan terhadap komplikasi setelah terkena flu. Dalam kasus yang parah, mereka harus dirawat di 
rumah sakit atau bahkan meninggal. Orang tua dengan penyakit jangka panjang lebih beresiko 
lagi, misalnya yang menderita penyakit paru obstruktif kronis, asma, dan resistensi bronkial. 
Menurut angka Otoritas Rumah Sakit pada tahun 2011, rata-rata orang yang meninggal akibat 
komplikasi terkait flu adalah empat per 100.000 orang. Jika pasien memiliki penyakit paru-paru 
jangka panjang, angka kematiannya setinggi 1.361 kematian per 100.000 orang. Oleh karena itu, 
lansia secara umum, terutama yang memiliki penyakit paru-paru kronis, harus divaksinasi 
influenza untuk mengurangi risiko di atas. 
 
Apakah ada banyak efek samping vaksin flu? 
Orang yang memiliki riwayat alergi parah terhadap vaksin atau bahan-bahannya tidak memenuhi 
syarat untuk vaksinasi. Vaksin flu secara umum bersifat aman, dan mungkin ada kemerahan atau 
rasa sakit di tempat suntikan. Gejala seperti demam, nyeri otot dan sendi, dan kelelahan dapat 
terjadi dalam waktu 6 hingga 12 jam setelah vaksinasi, tetapi ini normal dan akan mereda dalam 
dua hari. Selain itu, tidak ada efek samping lain. Beberapa orang khawatir akan kelumpuhan 
setelah suntikan flu, seperti sindrom Gibb. Nyatanya, penyakit ini sangat langka. Hanya ada satu 
sampai dua kasus per juta kasus vaksinasi, dan tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya. 
 
Ini menunjukkan bahwa suntikan flu aman dan efektif. Setelah vaksinasi, dibutuhkan sekitar dua 
minggu bagi tubuh untuk memproduksi antibodi untuk mencegah virus flu. Oleh karena itu, 
orang lanjut usia dan pasien yang sakit kronis secara umum harus mendapatkan vaksin flu 
sesegera mungkin. 
 
Ada juga vaksin pneumococcus! 
Penyakit pneumococcus adalah penyakit yang diakibatkan oleh Streptococcus pneumoniae (atau 
pneumococcus). Penyakit pneumococcus utamanya ditularkan melalui titik-titik air, seperti bersin 
dan batuj. Periode inkubasinya sekitar satu hingga tiga hari. Umumnya, bakteri pneumococcus 
hanya dapat menyebabkan sinusitis dan otitis media, namun juga dapat menyebabkan penyakit 
pneumococcus parah atau invasif fatal, termasuk pneumonia, sepsis dan meningitis. Penyakit 
pneumococcus invasive biasanya mengakibatkan konsekuensi yang lebih parah pada anak-anak 
dan lansia. Penderita penyakit kronis, termasuk penderita penyakit pernapasan, tergolong dalam 
kelompok beresiko tinggi. 
 
Dua jenis vaksin pneumococcus 
Ada dua jenis vaksin pneumococcus di pasaran, yaitu vaksin polisakarida pneumococcus 23-valen 
(23vPPV) dan vaksin konjugat pneumococcus (PCV). Keduanya aman dan dapat mencegah 
penyakit pneumococcus invasive. Reaksi negatif yang umum terjadi akibat vaksinasi meliputi 
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sedikit pembengkakan dan nyeri pada lokasi suntikan, yang dapat terjadi tak lama setelah 
vaksinasi. Untuk orang berusia 65 tahun ke atas, Komite Ilmiah di Pusat Perlindungan Kesehatan 
merekomendasikan satu dosis vaksin konjugat pneumococcus 13-valen atau satu dosis vaksin 
polisakarida pneumococcus 23-valen. 
 
Vaksin influenza dan vaksin pneumococcus 
Menurut studi lokal, vaksinasi flu dan vaksinasi pneumococcus secara bersamaan dapat 
mengurangi peluang harus dirawat di rumah sakit dan kematian di antara lansia. Karena itu, 
vaksin flu dan vaksin pneumococcus sama-sama aman dan efektif. 
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Bab 13: Penggunaan Terapi Oksigen di Rumah 
Terapi oksigen di rumah 
 
1. Karena masalah pada paru-paru dan sistem sirkulasi, 

paru-paru tidak mampu mendapatkan cukup oksigen 
untuk menyuplai tubuh melalui pernapasan normal, 
mengakibatkan hipoksia dan asma. 

2. Dokter akan memutuskan apakah Anda perlu 
mengatur perawatan oksigen berdasarkan taraf 
hipoksia dalam kehidupan sehari-hari, hasil tes darah, 
dll.  

 
 
Tujuan terapi oksigen di rumah 
 
3. Provide extra oxygen to patients with chronic 

hypoxia to reduce the lack of oxygen in the body. Menyediakan oksigen tambahan bagi 
penderita hipoksia kronis untuk menekan kurangnya oksigen dalam tubuh. 

4. Efek penyembuhannya dapat membantu memperpanjang usia dan memperbaiki fungsi 
jantung, serta memperbaiki ketahanan olahraga, tidur dan kualitas hidup, serta mengurangi 
kelelahan dan stimulasi oksigen. 

 

Tindakan pencegahan 

- Terapi oksigen di rumah seperti pengeobatan umum; dokter akan menentukan jumlah 

oksigen yang dibutuhkan. 

- The therapeutic effect of continuous use for 24 hours is the most ideal. Direkomendasikan 

agar pasien yang menggunakan terapi ini secara jangka panjang dan berkelanjutan 
melakukannya selama lebih dari 15 jam sehari. 

- Beberapa pasien hanya perlu menggunakan metode perawatan berselang, seperti selama 

beraktivitas dan/atau tidur. Semua mengikuti instruksi dokter. 

- Terapi oksigen jangka panjang tidak mengakibatkan kecanduan. 
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- Saat ini, peralatan oksigen di rumah yang paling umum digunakan adalah generator 

oksigen. Prinsip pengoperasiannya adalah menarik udara sekitar, memisahkan dan 
mengonsentrasikan oksigen dari gas lain, lalu mengeluarkan oksigen konsentrasi tinggi. 

      
 

- Saat keluar rumah, Anda dapat menggunakan peralatan oksigen portabel, seperti tabung 

oksigen portabel atau generator oksigen portabel. Pasien dapat membuat pilihan sesuai 
kebutuhan. 

     Tabung oksigen portabel      

 
 
 

Waktu penggunaan berbagai tabung oksigen pada berbagai kecepatan aliran  

Waktu penggunaan 
tabung oksigen 
(Jam: menit) 

Kecepatan aliran oksigen (derajat L menit) 

Model 
tabung 
oksigen 

Kapasitas 
(Liter) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 
C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 
D 406 13:32 6:45 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 
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 Generator oksigen portabel 

- Selain itu, merokok akan sangat mengurangi efek terapeutik 

dan meningkatkan kemungkinan tersundut dan kebakaran. 
Karena itu, pasien perlu berheti merokok sesegera mungkin. 

 

- Jika Anda akan berpergian, mohon konsultasikan dengan dokter tentang kondisi fisik diri 

serta tentukan cara terapi oksigen bersama, dan persiapkan dengan baik sebelum Anda 
pergi keluar. 

 
Jika Anda merasa tidak enak badan atau gejala bertambah buruk setelah bangun, seperti sakit 
kepala, keletihan, mengantuk, ganggual mental, kecemasan, gangguan tidur, kehilangan nafsu 
makan, pertambahan sesak nafas, ujung jari berubah ungu atau kaki bengkak, mohon segera 
hubungi ahli perawatan kesehatan Anda. 
 
 
Mohon klik video dan brosur untuk penjelasan terperinci mengenai keterampilan terkait terapi 
oksigen di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat mempelajarinya sebagai rujukan. 
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Apakah pengguna tabung oksigen dapat naik kendaraan saat pergi ke luar rumah? 
 

1. Konsentrator oksigen portabel bukan barang berbahaya yang diatur. Pasien dapat 
menggunakan konsentrator oksigen portabel di transportasi umum utama. 

2. Untuk membawa tabung oksigen medis portabel di angkutan umum, menurut Peraturan 
Barang Berbahaya (Umum), setiap angkutan umum atau setiap feri hanya dapat membawa 
dua tabung oksigen medis portabel untuk penggunaan pribadi pada saat yang bersamaan.  

3. Menurut pamflet tentang perjalanan yang aman di MTR yang dicetak oleh MTR Corporation, 
untuk kenyamanan penumpang yang perlu menggunakan oksigen untuk bernapas karena 
penyakit, mereka dapat membawa tabung oksigen medis terkompresi yang disimpan dengan 
baik yang tidak melebihi 1,7 liter (yaitu Tipe C) dan masuk ke area MTR. 

 
Apakah ada pembatasan terkait membawa tabung oksigen medis portabel di bus umum? 
 
1. Peraturan Layanan Bus Umum" yang direvisi akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020, 

memungkinkan orang-orang yang membawa tabung oksigen terkompresi medis milik mereka 
sendiri untuk bepergian dengan bus waralaba, tetapi setiap bus dapat membawa tidak lebih 
dari dua tabung oksigen terkompresi medis untuk penggunaan sendiri.  

 
Apa yang perlu saya perhatikan saat membawa tabung oksigen medis portabel di bus umum? 
 

1. Sebelum naik bus, Anda perlu memberi tahu pengemudi bahwa Anda membawa tabung 
oksigen medis portabel untuk digunakan sendiri, dan menginformasikan jumlah yang Anda 
bawa, serta fakta bahwa Anda menghirup oksigen melalui hidung dan tenggorokan adalah 
bukti yang cukup bahwa Anda memiliki kebutuhan medis untuk membawa tabung oksigen. 

2. Setelah naik bus, cobalah untuk duduk di kursi prioritas dan ikuti pedoman keselamatan 
umum untuk transportasi umum. 

3. Saat turun dari bus, harap beri tahu pengemudi sehingga ia dapat mengizinkan penumpang 
dengan kebutuhan yang sama untuk naik bus jika diizinkan oleh hukum. 

4. Silakan merujuk ke informasi yang dikeluarkan oleh departemen transportasi atau 
berkonsultasi dengan staf medis terkait untuk 
hal-hal yang memerlukan perhatian dan pedoman 
keselamatan untuk membawa tabung oksigen 
medis terkompresi untuk penggunaan sendiri 
dalam transportasi 
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Tautan berikut ini juga berisi informasi terkait sebagai rujukan: 
1. Brosur ketahui tentang oksigen portabel 
2. Brosur MTR 
3. Brosur Departemen Transportasi 

Bab 14: Perawatan Paliatif 
Beberapa penderita penyakit paru obstruktif kronis, meskipun telah menerima obat-obatan yang 
efektif, masih memiliki banyak ketidaknyamanan fisik, termasuk gejala seperti asma persisten, 
kelelahan, kecemasan, dan depresi. Perawatan Paliatif dapat membantu pasien meringankan 
gejala-gejala ini. 
 
Padahal, target Perawatan Paliatif tidak lagi terbatas pada perawatan pasien kanker stadium akhir 
atau penderita penyakit stadium akhir ketika mendekati kematian. Layanan pengobatan bantuan juga 
memberikan bagi pasien penderita penyakit jangka panjang yang serius (seperti penyakit paru 
obstruktif kronik) dan keluarga mereka dengan layanan 
perawatan dan dukungan menyeluruh dalam semua 
aspek tubuh, pikiran, komunitas, dan jiwa, sehingga 
meningkatkan kualitas hidup mereka sampai pasien 
menyelesaikan tahap terakhir kehidupan. 
 
 
Tujuan Perawatan Paliatif meliputi: 
 
1. Meredakan atau mengeliminasi gejala asma, nyeri tubuh dan rasa tidak nyaman 
2. Menyediakan layanan konseling psikologis bagi pasien dan keluarga untuk meredakan tekanan 
mental  
3. Menghargai hak pasien, memungkinkan pasien dan keluarga untuk mengekpresikan keinginan 
mereka, dan mendiskusikan Proyek Perencanaan Perawatan Lanjutan 
 
Apa itu ‘Proyek Perencanaan Perawatan Lanjutan’? 
 
‘Proyek Perencanaan Perawatan Lanjutan’ mengacu pada komunikasi antara pasien dan keluarga 
penderita penyakit parah serta staf medis, mempertimbangkan faktor-faktor seperti prognosis 
penyakit, pro dan kontra perawatan, nilai dan keinginan pasien. Serta mendiskusikan masa depan 
rencana perawatan medis dan pribadi saat sakit kritis.  
 
Apa itu ‘Arahan Lanjutan’? 
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Pasien berusia delapan belas tahun ke atas, memiliki otonomi mental dan memperoleh informasi, 
dapat membuat ‘Arahan Lanjutan’, yang secara jelas menentukan kondisi spesifik ketika perawatan 
untuk menyelamatkan jiwa akan ditolak ketika pasien mencapai akhir hidup dan tidak mampu 
mengambil keputusan sendiri. 
 
Jika Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai Proyek Perencanaan Perawatan Lanjutan dan Arahan 
Lanjutan, mohon klik di sini. 
 
 
Jika Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai Perawatan Paliatif, mohon klik di sini. 
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Bab 15: Terapi Nutrisi dan Pola Makan 
Penyebab malnutrisi 
 
Faktor pola makan 
 
1. Kesulitan bernapas jangka panjang dan napsu makan buruk. 
2. Terlalu banyak menelan udara selama makan dan mengakibatkan kembung dan mempengaruhi 

nafsu makan. 
3. Nafsu makan yang buruk mengakibatkan asupan kalori dan protein yang tidak cukup, serta 

kekurangan berbagai vitamin dan mineral. 
 

Faktor metabolisme 
 
1. Peningkatan beban pernapasan membutuhkan kalori tambahan. 
2. Pneumonia dan demam yang sering terjadi akan meningkatkan kecepatan metabolisme dan 

mengonsumsi kalori. 
 
Efek samping obat-obatan 
 
1. Obat-obatan tertentu untuk penyakit paru obstruktif kronis dapat menyebabkan kehilangan nafsu 

makan dan mual, yang dapat mempengaruhi nafsu makan dan makan. 
2. Kortikosteroid hirup adalah obat yang umum untuk meredakan peradangan dan pembengkakan 

saluran pernapasan. Penggunaan jangka panjang kortikosteroid dosis tinggi dapat menurunkan 
kepadatan tuland dan meningkatkan peluang mengalami osteoporosis. Karena itu, pasien perlu 
memperhatikan asupan kalsium dan vitamin D sehari-hari. 
 

Saran terkait nutrisi 
 
Saat kehilangan nafsu makan, saya dapat: 
1. Beristirahat yang cukup sebelum makan. 
2. Jika Anda terlalu letih untuk makan pada malam hari, Anda perlu meningkatkan asupan saat 

sarapan pagi. 
3. Menghindari makan banyak makanan yang membuat bergas, seperti kacang-kacangan yang 

dikeringkan, bawang Bombay, ubi, paprika hijau, asparagus, lobak, brokoli, keju, bir, dan 
minuman bersoda untuk mengurangi rasa kembung. 

4. Menghindari cairan dan jumlah besar seperti sup atau minum selama makan, agar tidak 
mempengaruhi nafsu makan. 

5. Secara tepat meningkatkan asupan cairan di luar waktu makan untuk memperbaiki masalah 
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lendir pernapasan berlebihan. 
6. Saat makan, direkomendasikan untuk mengenakan pakaian longgar, sehingga baju tidak terlalu 

ketat dan mempengaruhi nafsu makan Anda. 
 
Saat kesulitan bernafas atau makan, saya dapat: 
1. Menjaga sirkulasi udara di area tempat makan untuk memperbaiki masalah asma sebelum 

makan. 
2. Meminta anggota keluarga untuk memasak, untuk menghindari menghirup asap minyak dan 

mempengaruhi nafsu makan dan makan. 
3. Jika perlu memasak makanan sendiri, Anda dapat mencoba menyiapkan makanan yang lebih 

sederhana, atau memasaknya dengan cara yang bebas asap (seperti dengan oven microwave). 
4. Mengurangi makan makanan yang tinggi natrium, olahan dan diawetkan, karena makan terlalu 

banyak garam akan menyebabkan terlalu banyak air dalam tubuh, membuat sulit bernapas dan 
sesak napas. 

5. Mengubah tekstur makanan untuk memperbaiki masalah mengunyah, menelan atau gangguan 
pencernaan yang disebabkan oleh kesulitan bernafas. Anda dapat memilih untuk makan 
makanan lunak, cincang atau bahkan lembek, dan menghindari makanan yang terlalu keras atau 
alot. 

 
Makanan yang disarankan: 

Susu telur dengan havermut 
Bubur labu dengan daging cincang 
Susu kenari, susu almond 
Semur telur 
Susu hangat 
Susu kedelai atau susu kedelai yang 
diperkaya kalsium 
Sup krim 
 
 
Saat berat badan saya menurun, saya dapat: 
1. Berkonsultasi dengan ahli nutrisi dan dengan tepat menambahkan suplemen gizi seperti susu 

bernutrisi atau bubuk protein untuk menghindari penurunan berat badan berkelanjutan. 
2. Makan 4 hingga 6 kali sehari, setiap kali makan tidak boleh hingga terlalu kenyang, dan gunakan 

prinsip makan dengan porsi lebih kecil namun lebih sering. 
3. Pilih lebih banyak makanan tinggi kalori, tinggi protein. 

 
Makanan yang disarankan: 
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Selai kacang/Mentega/Roti keju 
Bubur dengan telur / kulit tahu / minyak 
wijen  
Roti lapis: telur, ham, tuna, sarden, dll. 
Havermut dan susu bubuk bernutrisi atau 
bubuk protein 
Kembang tahu 
Telur masak teh, telur rebus 
 
Bab 16: Pertanyaan yang Sering Ditanyakan 
 
Bab 1 Apa fungsi 

paru-paru kita? 
PERTANYAAN: Apakah batuk hanya disebabkan oleh flu dan alergi? 
JAWABAN: Umumnya, penyebab batuk akut yang paling umum 
adalah flu, alergi hidung dan penyakit pernapasan lainnya. Akan 
tetapi, ada banyak alasan terjadinya batuk kronis, dan Anda perlu 
minta saat medis sesegera mungkin. 

Bab 2 Apa itu penyakit 
paru obstruktif 
kronis? 

PERTANYAAN: Apa COPD sama dengan asma? 
JAWABAN: Walaupun gejalanya mirip, penyakit paru obstruktif 
kronis berbeda dengan asma. Anda perlu berkonsultasi dengan 
dokter untuk evaluasi dan diagnosis. 
 
PERTANYAAN: Apakah COPD merupakan penyakit khusus pria? 
JAWABAN: Dulu, penyakit paru obstruktif kronis utamanya terjadi 
pada pria, namun seiring dengan peningkatan jumlah perokok 
wanita belakangan ini, jumlah pasien wanita akan terus meningkat. 

Bab 3 Merokok dan 
penyakit paru 
obstruktif kronis 

PERTANYAAN: Apakah paru-paru dapat memperbaiki diri sendiri 
setelah berhenti merokok? 
JAWABAN: Sayangnya, paru-paru yang rusak tidak dapat 
dipulihkan. Tapi berhenti merokok adalah cara yang terbaik untuk 
memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan 
kemungkinan bertahan penderita penyakit paru obstruktif kronis. 

Bab 4 Penggunaan 
obat-obatan 

PERTANYAAN: Semua obat hirup digunakan untuk mengobati 
asma. Jika asmanya tidak parah, apakah mungkin untuk tidak 
menggunakannya sama sekali atau hanya menggunakan setengah? 
JAWABAN: Bronkodilator kerja panjang dan kortikosteroid hirup 
perlu digunakan secara teratur untuk meredakan gejala dan 
meredakan penyakit akut. Dilator trakea kerja cepat dapat 
digunakan sesuai kebutuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan 
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mengenai obat apapun, mohon konsultasikan dengan dokter atau 
apoteker. 
 

Bab 5 Cara menggunakan 
inhaler 

PERTANYAAN: Apakah cara menggunakan setiap inhaler berbeda? 
JAWABAN: Ya. Jika Anda ingin tahu cara menggunakan inhaler, 
silakan baca Bab 5. 
 
PERTANYAAN: Apakah perlu menggunakan spacer? 
JAWABAN: Spacer (tempat obat) adalah alat yang digunakan untuk 
membantu pasien dalam menggunakan inhaler kompresi. Saat 
inhaler kompresi disambungkan dengan spacer, obat yang 
dikeluarkan dalam bentuk kabut tipis dan untuk sementara akan 
tetap berada dalam tempat obat, sehingga pasien dapat 
menghirupnya dengan mudah ke dalam paru-paru melalui nosel 
tempat obat. Spacer memiliki keunggulan berikut: 
 Mengurangi terbuangnya obat akibat pergerakan 

pernapasan yang tidak terkoordinasi. 
 Memperbaiki dan meningkatkan jumlah obat yang 

mencapai bagian paru-paru dalam. 
 Dapat memblok dan memasukkan partikel obat yang lebih 

besar dalam spacer, sehingga mengurangi efek samping 
yang diakibatkan oleh penempelan obat pada tenggorokan, 
seperti sariawan, suara parau, dll. 

 Cara yang efektif untuk memberikan dilator trakea dosis 
besar kepada penderita asma parah. 
 

Bab 6 Rehabilitasi dada 
dan paru-paru 
 

PERTANYAAN: Apa perbedaan rehabilitasi dada dan paru-paru 
dengan olahraga biasa? 
JAWABAN: Peserta rehabilitasi dada dan paru-paru akan 
pertama-tama melalui penilaian medis dan fungsi 
kardiopulmonari. Penilaian pra rehabilitasi memungkinkan terapis 
untuk membuat rencana latihan dan mengevaluasi keselamatan 
peserta dalam berolahraga. Selain itu, rehabilitasi dada dan 
paru-paru juga termasuk belajar mengenai pengetahuan 
kesehatan terkati dada dan paru-paru serta mengenai 
keterampilan mengelola penyakit sendiri. 

Bab 7 Latihan di rumah 
dan tindakan 

PERTANYAAN: Saya sudah terengah-engah, apakah bisa 
berolahraga? 
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pencegahan JAWABAN: Olahraga dapat memulihkan fungsi kardiopulmonari 
dan kebugaran fisik. Sesuai dengan fisik dan kondisi fisik individu, 
ikuti panduan ahli fisioterapi untuk berolahraga secara tepat. 

Bab 8 Cara meredakan 
asma dan teknik 
pengeluaran dahak 

PERTANYAAN: Selain dengan obat-obatan, apakah ada cara lain 
untuk meredakan asma? 
JAWABAN: Ada banyak cara meredakan asma, termasuk teknik 
pernapasan, postur rileks, dan penggunaan kipas angin listrik 
portabel. 
 

Bab 9 Teknik pernapasan 
dan penghematan 
energi 

PERTANYAAN: Apakah dapat menghindari sesak napas dengan 
berusaha menghindari beraktivitas? 
JAWABAN: Tidak! Faktanya, semakin Anda menghindari dan 
mengurangi beraktivitas, ini tidak akan membuat sesak napas 
menghilang, namun juga menyebabkan pasien terperosok ke 
dalam lingkaran setan penurunan kekuatan fisik, sehingga mereka 
semakin letih dan lebih berkemungkinan untuk mengalami sesak 
napas! 
 
PERTANYAAN: Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi sesak napas? 
JAWABAN: Anda dapat menerapkan pernapasan dengan bibir 
mengerucut dan pernapasan terkoordinasi selama beraktivitas 
sehari-hari, seperti menggosok gigi, mengenakan pakaian dan 
mandi. 
 

Bab 10 Pengelolaan stress PERTANYAAN: Menghadapi sesak napas setiap hari betul-betul 
melelahkan. Apakah ada cara untuk rileks? 
JAWABAN: Beberapa latihan relaksasi seperti relaksasi otot 
progresif dan relaksasi visual dapat bersifat efektif untuk rileks. 
Anda mungkin juga mencoba latihan untuk membuat diri sendiri 
merasakan kerileksan yang mungkin telah Anda lupakan. 
Selain itu, Anda juga dapat melakukan beberapa olahraga fisik dan 
mental seperti Qigong untuk Kesehatan “BaDuanJin” untuk 
melatih kebugaran fisik, pernapasan dan menginduksi pikiran dan 
postur hingga merilekskan tubuh secara alamiah. 
 

Bab 11 Rencana perawatan 
pribadi 

PERTANYAAN: Penderita penyakit paru obstruktif kronis sering kali 
baktu dan tersengal, dan ini sulit ditangani dan dirawat oleh 



70 
INDONESIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

anggota keluarga. Apakah lebih aman untuk segera mengirim 
pasien ke rumah sakit untuk masalah minor? 
JAWABAN: Struktur paru-paru penderita penyakit paru obstruktif 
kronis telah rusak untuk waktu yang lama, sehingga gejalanya 
berupa sering batuk dan tersengal. Selama mereka mengikuti 
panduan lampur erah, kuning dan hijau dalam Rencana Perawatan 
Pribadi COPD, mereka dapat dirawat secara tepat di rumah. Untuk 
rinciannya, silakan merujuk ke Bab 10. 
 

Bab 12 Suntikan vaksin 
influenza dan 
pneumococcus 

PERTANYAAN: Apakah vaksin influenza dan pneumococcus 
bermanfaat? 
JAWABAN: Lansia pada umumnya, terutama penderita penyakit 
paru-paru kronis, perlu divaksinasi influenza untuk mengurangi 
resiko komplikasi parah dan kematian. Ada dua jenis vaksin 
pneumococcus yang ada di pasaran, yaitu vaksin polisakarida 
pneumococcus 23-valen (23vPPV) dan vaksin konjugat 
pneumococcus (PCV). Keduanya dapat mencegah penyakit 
pneumococcus invasif. 
Menurut studi lokal, vaksinasi flu dan vaksinasi pneumococcus 
secara bersamaan dapat mengurangi peluang harus dirawat di 
rumah sakit dan kematian di antara lansia. Karena itu, vaksin flu 
dan vaksin pneumococcus sama-sama aman dan efektif. 
 
PERTANYAAN: Apakah vaksin influenza dan pneumococcus aman? 
JAWABAN: Umumnya vaksin flu bersifat aman, dan mungkin terjadi 
kemerahan atau nyeri pada lokasi suntikan. Gejala seperti demam, 
nyeri otot dan sendi, dan keletihan dapat terjadi dalam waktu 6-12 
jam setelah vaksinasi, namun ini normal dan akan mereda dalam 
waktu dua hari. 
Ada dua jenis vaksin pneumococcus yang ada di pasaran, yaitu 
vaksin polisakarida pneumococcus 23-valen (23vPPV) dan vaksin 
konjugat pneumococcus (PCV). Keduanya aman. Reaksi negatif 
yang umum terhadap vaksinasi termasuk sedikit pembengkakan 
dan nyeri pada lokasi vaksinasi. 

Bab 13 Penerapan terapi 
oksigen di rumah 

PERTANYAAN: dengar menggunakan oksigen dapat membuat 
kecanduan, sehingga Anda akan lebih banyak menggunakannya, 
ya? 
JAWABAN: Terapi oksigen tidak mengakibatkan kecanduan. 
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Penggunaan oksigen secara tepat dan efektif dapat mengurangi 
hipoksia dan sesak napas, serta mencapai efek perpanjangan usia. 
 
PERTANYAAN: Menggunakan oksigen sangatlah tidak praktis. 
Bolehkah jika tidak saya gunakan saat keluar rumah? 
JAWABAN: Saat keluar rumah, Anda akan lebih rentan terhadap 
hipoksia dan sesak napas akibat peningkatan aktivitas, sehingga 
Anda perlu menggunakan aliran oksigen yang tepat. 
 
Anda dapat memilih peralatan oksigen portabel, seperti tabung 
oksigen portabel atau generator oksigen portable. Pasien dapat 
memilih sesuai kebutuhan. Konsultasikan dengan staf medis terkait 
jika perlu. 

Bab 14 Perawatan paliatif PERTANYAAN: Apakah benar bahwa hanya penderita kanker 
terminal yang membutuhkan layanan perawatan paliatif? 
JAWABAN: Faktanya, tujuan perawatan paliatif tidak lagi terbatas 
pada perawatan pasien kanker stadium akhir atau penderita 
penyakit stadium akhir ketika mendekati kematian. Layanan 
perawatan paliatif juga menyediakan perawatan dan layanan 
bantuan menyeluruh untuk semua aspek tubuh, pikiran, 
komunitas, dan jiwa bagi penderita penyakit jangka panjang serius 
(seperti penyakit paru obstruktif kronis) dan keluarganya. 
 

Bab 15 Terapi nutrisi dan 
pola makan 

PERTANYAAN: Saya menderita penyakit paru obstruktif kronis, 
namun saya obesitas. Apakah saya perlu minum susu bernutrisi 
untuk menambah nutrisi seperti pasien lainnya? 
JAWABAN: Obesitas akan meningkatkan beban pernapasan bagi 
penderita COPD, membuatnya sulit bernapas. Minum susu 
bernutrisi secara tidak tepat dapat membuat berat badan terus 
naik. Karena itu, jika nafsu makan normal, umumnya penderita 
COPD yang obesitas tidak direkomendasikan untuk minum 
suplemen nutrisi. Jika ragu, mohon konsultasikan dengan staf 
medis atau ahli nutrisi terdahulu. 
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