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Mengenali dan menghindari pemicu asma;
Mengikuti anjuran rencana penanganan
asma dari dokter;
Melakukan langkah pengobatan yang
tepat dengan mengenali penyebab
serangan asma;
Menggunakan obat-obatan asma yang
telah dianjurkan oleh dokter secara
teratur;
Memonitor kondisi saluran napas.

Masalah paru yang satu ini adalah jenis
penyakit yang dapat dikendalikan dengan
mengatur pola hidup sehat. Selain itu,
sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut:

Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler justru
berisiko meningkatkan reaksi asma. Oleh
karena itu, penting untuk mendiskusikannya
dengan dokter, supaya rencana penanganan
asma disesuaikan dengan kebutuhan.
Vaksinasi flu dan pneumonia juga disarankan
untuk pengidap asma untuk mencegah
komplikasi berbahaya yang berkaitan dengan
pernapasan.

PENCEGAHAN ASMA
Masalah psikologis (cemas, stres, atau
depresi);
Menurunnya performa di sekolah atau
pekerjaan;
Tubuh sering terasa lelah;
Gangguan pertumbuhan dan pubertas
pada anak-anak;
Status asmatikus, yaitu kondisi asma
yang parah dan tidak dapat merespon
dengan terapi normal;
Pneumonia;
Gagal pernapasan;
Kerusakan pada sebagian atau seluruh
paru-paru;
Kematian.

KOMPLIKASI ASMA
Penyakit asma yang dibiarkan tanpa
penanganan bisa memicu berbagai
komplikasi, seperti:

PENGOBATAN
Tujuannya adalah untuk meredakan gejala
asma, mencegah kekambuhan gejala, serta
mengurangi pembengkakan dan
penyempitan pada saluran pernapasan.
Metodenya bisa berupa pemberian obat-
obatan atau operasi.
Meski sulit dicegah, ada upaya yang dapat
dilakukan untuk menghindari terjadinya
serangan asma, antara lain dengan:
Menjalani vaksinasi influenza dan
pneumonia secara teratur
Mengetahui pemicu munculnya gejala asma
dan menghindarinya
Melakukan pemeriksaan ke dokter bila
gejala tidak juga membaik setelah menjalani
pengobatan



APA ITU ASMA
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Asma adalah penyakit kronis pada saluran
pernapasan yang ditandai dengan sesak
akibat peradangan dan penyempitan pada
saluran napas. Asma dapat diderita oleh
semua golongan usia, baik muda maupun tua

Penderita asma memiliki saluran pernapasan
yang lebih sensitif dibandingkan orang
normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu
asma, maka otot-otot di saluran pernapasan
akan kaku sehingga membuat saluran
tersebut menyempit. Selain itu, produksi
dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi
tersebut membuat penderita mengalami
gejala asma..

Asap rokok
Debu
Bulu hewan
Udara dingin
Infeksi virus
Paparan zat kimia

Meskipun penyebabnya belum diketahui
secara pasti, ada beberapa hal yang kerap
menjadi pemicu asma, yaitu:

Sejumlah pemicu tersebut dapat
menimbulkan keluhan pada penderita asma,
seperti sulit bernapas, batuk, mengi, dan rasa
nyeri atau sesak di dada.

Infeksi paru-paru dan saluran napas
bagian atas;
Pekerjaan tertentu seperti tukang las,
kayu, atau pekerja pabrik tekstil;
Emosi yang berlebihan (tertawa terbahak-
bahak atau kesedihan yang berlarut-larut);
Alergi makanan, seperti kacang-
kacangan.

FAKTOR RISIKO ASMA

Rokok;
Bulu binatang;
Udara dingin;
Infeksi virus;
Paparan zat kimia;
Aktivitas fisik.;

Bakteri yang berasal dari debu sering menjadi
pemicu utama penyakit asma. Bakteri
tersebut bernama endotoxin yang umumnya
berada pada perkakas rumah, terutama di
kamar tidur yang menimbulkan gejala asma.
Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit
asma, antara lain:

Batuk berdahak
Sesak napas
Napas berbunyi (Mengi)
Ada riwayat alergi
Ada riwayat Asma dalam keluarga

Ada faktor pencetus
Berulang atau hilang timbul
Memburuk pada malam hari
Dapat reda spontan dengan atau tanpa
pengobatan

Gejala Asma dapat berupa :

Gejala tersebut mempunyai ciri khas :

GEJALA ASMA

https://www.alodokter.com/sisi-positif-dan-negatif-memiara-hewan
https://www.halodoc.com/artikel/ibu-ini-gejala-awal-penyakit-asma-pada-anak

