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Kontrol Asmamu

Asma adalah penyakit saluran napas 

kronik yang penting dan merupakan 

masalah kesehatan masyarakat yang 

serius di berbagai negara di seluruh 

dunia. Asma dapat bersifat ringan dan 

tidak mengganggu aktivitas, akan tetapi 

dapat bersifat menetap dan 

mengganggu aktivitas bahkan kegiatan 

harian. Produktivitas menurun akibat 

mangkir kerja atau sekolah, dan dapat 

menimbulkan disability (kecacatan), 

sehingga menambah penurunan 

produktivitas serta menurunkan kualiti 

hidup.

Batasan asma menurut 

                                 adalah penyakit 

heterogen berupa inflamasi kronik 

saluran nafas. Gejala penyakit ini berupa 

mengi, sesak napas, dada terasa berat, 

dan batuk yang bervariasi serta 

keterbatasan aliran udara yang 

bervariasi.

Gejala asma bersifat  episodik,  

seringkali  reversibel  dengan  atau  

tanpa pengobatan. Gejala berupa batuk , 

sesak napas, rasa berat di dada dan 

berdahak. Gejala timbul/ memburuk 

terutama malam/ dini hari, diawali oleh 

faktor pencetus yang bersifat individu 

dan memberikan respons terhadap 

pemberian bronkodilator (obat pelega).

oleh dr. I Gusti Ngurah widiyawati, Sp.P (K), FISR

Tujuan  utama  

penatalaksanaan  asma adalah  

meningkatkan  dan mempertahankan 

kualiti hidup  agar penderita asma dapat 

hidup normal tanpa hambatan dalam 

melakukan aktiviti sehari-hari. 

Penatalaksanaan asma berguna untuk 

mengontrol penyakit.

  

Asma dikatakan terkontrol bila  : 

* Gejala minimal (sebaiknya tidak ada), 

  termasuk gejala malam 

* Tidak ada keterbatasan aktiviti 

  termasuk exercise  

* Kebutuhan  bronkodilator (agonis  2  

  kerja  singkat)  minimal 

  (idealnya  tidak  

  diperlukan)  

* Variasi harian arus puncak ekspirasi 

  (APE) kurang dari   20% 

* Nilai APE normal atau mendekati 

  normal 

* Efek samping obat minimal (tidak ada) 

* Tidak ada kunjungan ke unit darurat 

  gawat

Global Initiative 

for Asthma (GINA)
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Apakah kita bisa menilai asma kita 

terkontrol atau tidak?

Kontrol  asma  dapat  dilakukan  dengan 

menggunakan     berbagai     parameter. 

Salah  satu  instrumen  yang  sederhana 

dan  sudah  memiliki  validitas  adalah

                                                               

                                  merupakan  suatu uji  

skrining  berupa  kuisioner  tentang 

penilaian    klinis    seorang    penderita 

asma    untuk    mengetahui    asmanya 

terkontrol   atau   tidak.

Kuesioner   ini terdiri   dari   lima   

pertanyaan,   yang dikeluarkan oleh  

                                              bertujuan 

memberikan kemudahan   bagi   dokter   

dan   pasien untuk   mengevaluasi   

asma   penderita yang   berusia   diatas   

12   tahun   dan menetapkan   terapi   

pemeliharaannya. Parameter yang 

dinilai adalah gangguan aktivitas harian 

akibat asma, frekuensi  gejala  asma,  

gejala malam, penggunaan  obat  

pelega  dan persepsi terhadap   kontrol   

asma   dikutip   oleh Widysanto.Alat  ini 

sangat  sederhana dan  mudah  karena  

berisi  5  buah pertanyaan  yang  harus  

diisi  oleh  penderita,  kemudian diberikan  

skor  pada  tiap  jawaban  pertanyaan  

dengan nilai  skor  1  sampai  dengan  5. 

(gambar 1) Nilai  maksimal  adalah 25 

dengan pembagian sebagai berikut :

* 19 atau kurang = asma tidak terkontrol

* 20-24= asma terkontrol sebagian 

* 25= asma terkontrol total

Gambar 1. Asma control test

Apabila  kondisi asma kita termasuk 

dalam kategori tidak terkontrol atau 

terkontrol sebagian, silahkan 

konsultasikan ke dokter paru anda. 

Saat ini ada 4 dokter paru yang 

berpraktek di RSPAW, jadwal prakteknya 

bisa kita lihat melalui sosial media 

(Instagram, Facebook, Twitter) atau 

pada website Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga (www.rspaw.or.id)

Asthma  Control  Test (ACT). Asthma 

Control  Test (ACT)

America Lung Association
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Tips asma terkontrol

1. Mengenali dan menghindari 

   pemicu asma

2. Mengikuti anjuran rencana 

    penanganan asma dari dokter

3. Melakukan langkah pengobatan 

    yang tepat dengan mengenali 

    penyebab serangan asma

4. Menggunakan obat-obatan 

    asma yang telah dianjurkan 

    oleh dokter secara teratur

5. Memonitor kondisi saluran 

    napas
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Asma adalah suatu kelainan berupa 

peradangan kronik saluran napas yang 

menyebabkan penyempitan saluran 

napas (hiperaktifitas bronkus) sehingga 

menyebabkan gejala episodik berulang 

berupa mengi, sesak napas, dada terasa 

berat, dan batuk terutama pada malam 

atau dini hari. Penyebab pasti dari 

penyakit asma belum diketahui. Para 

peneliti berpikir beberapa interaksi 

faktor genetik dan lingkungan bisa 

menyebabkan asma, paling sering 

terjadi pada awal kehidupan.

Penyakit ini tidak dapat disembuhkan 

namun dapat dikendalikan supaya tidak 

mengganggu kehidupan penderitanya. 

Masyarakat jangan takut dengan kata-

kata asma tidak dapat disembuhkan, 

jadi tujuan pengobatan asma bertujuan 

mencegah serangan asma berikutnya 

dan mengendalikan keseringan 

serangan asma. Jadi jangan takut 

dengan kata-kata tidak dapat 

disembuhkan, tapi fokus pada asma 

dapat dikendalikan. 

Fokus pengobatan asma selain akan 

berpengaruh terhadap dampak dari sisi 

medis, tapi juga berpengaruh terhadap 

dampak sosial bagi penderita asma. 

Kalau serangan asma nya dapat 

dikendalikan dengan pengobatan, 

diharapkan kualitas hidup penderita  

lebih baik. Penderita dapat beraktifitas, 

seperti bekerja karena tidak ada 

gangguan asma yang membuat 

penderita harus istirahat dirumah atau 

sampai dirawat di rumah sakit akibat 

serangan asma 

Ada dua macam pengobatan untuk 

dapat mengatasi gejala gejala asma 

seperti   sesaknafas,     

suaranafasmengi, dan batuk yang 

berkepanjangan. Dua macam 

pengobatan asma tersebut, yakni 

golongan obat pelega dan obat 

pengendali/ pengontrol, Obat pelega 

dipakai saat asmanya kambuh, kalau 

obat pengendali dipakai kalau penderita 

asma ini tidak sedang sesak. Bentuk 

obatnya biasanya dihirup seperti inhaler.

oleh Sri Budiarti, S.kep.Ns

Asma Bisa Dikendalikan 
Dengan Pengobatan 
Yang Terfokus

  7 |

| KEPERAWATAN |



Penyerahan Sertifikat

Kesembuhan Pasien TB-RO

oleh Direktur Utama RSPAW
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GEJALA DAN TANDA

 * Batuk, berdahak

 * Sesak napas

 * Napas berbunyi (mengi)

 * Ada riwayat keluarga yang asthma/alergi

 * Gejala tersebut mempunyai ciri khas :

 * Ada faktor pencetus

 * Berulang atau hilang timbul

 * Memburuk pada malam hari

 * Dapat reda spontan atau dengan 

    pengobatan

GEJALA TERSEBUT MEMPUNYAI CIRI KHAS :

 * Ada faktor pencetus

 * Berulang atau hilang timbul

 * Memburuk pada malam hari

 * Dapat reda spontan dengan atau tanpa 

   pengobatan

PENCEGAHAN ASMA

 * Berhenti merokok

 * Hindari paparan asap rokok, debu, polusi 

   udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti 

   parfum, obat semprot serangga, deterjen 

   cucian

 * Jangan memelihara hewan seperti anjing 

   dan kucing

 * Gunakan kasur dan bantal sintesis atau 

    jika tidak ada, gunakan kain penutup  

    yang terbuat dari bahan sintesis

 * Usahakan tidak memakai karpet di dalam 

   rumah/kamar tidur

 * Jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin



Definisi Asma

Asma adalah penyakit heterogen, 

biasanya ditandai dengan peradangan 

saluran napas. Hal ini ditentukan oleh 

riwayat gejala pernapasan, seperti 

mengi, sesak napas, sesak dada dan 

batuk, yang bervariasi dari waktu ke 

waktu dan intensitas, bersama dengan 

variabel keterbatasan aliran udara 

ekspirasi.

GINA (Global Initiative for Asthma) 

menyatakan definisi ini dicapai dengan 

konsensus, berdasarkan pertimbangan 

karakteristik khas asma sebelum 

pengobatan pengontrol dimulai, dan 

yang membedakannya dari kondisi 

pernapasan lainnya. Namun, 

keterbatasan aliran udara dapat 

menjadi persisten di kemudian hari 

dalam perjalanan penyakit.

ASMA : 
Penyebab, Gejala, 
Pengobatan dan 
Pencegahannya
Dra. ENING LISTYANTI, M.Si.Apt

Deskripsi Penyakit Asma

Menurut GINA (Global Initiative for 

Asthma) asma adalah penyakit 

pernapasan kronis yang umum yang 

mempengaruhi 1-18% populasi di 

berbagai negara. Berdasarkan laporan 

Kementerian Kesehatan RI di tahun 2018, 

diperkirakan ada 2,4 persen dari seluruh 

penduduk Indonesia yang menderita 

asma. Sedangkan menurut data WHO di 

tahun 2019, penderita asma di 

seluruhdunia mencapai 262 juta orang, 

dengan angka kematian akibat asma 

mencapai 461.000 orang.

Asma ditandai dengan gejala yang 

bervariasi berupa mengi, sesak napas, 

sesak dada dan/atau batuk, dan dengan 

variabel keterbatasan aliran udara 

ekspirasi. Baik gejala maupun 

keterbatasan aliran udara secara 

karakteristik bervariasi dari waktu ke 

waktu dan intensitasnya. Variasi ini 

sering dipicu oleh faktor-faktor seperti 

olahraga, paparan alergen atau iritan, 

perubahan cuaca, atau infeksi virus 

pernapasan.

Gejala dan keterbatasan aliran udara 

dapat hilang secara spontan atau 
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sebagai respons terhadap pengobatan, dan 

kadang-kadang dapat menghilang selama 

berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Di 

sisi lain, pasien dapat mengalami serangan 

asma episodik (eksaserbasi) yang dapat 

mengancam jiwa dan membawa beban 

yang signifikan bagi pasien dan 

masyarakat.

Asma biasanya berhubungan dengan 

hiperresponsivitas saluran napas terhadap 

rangsangan langsung atau tidak langsung, 

dan dengan peradangan saluran napas 

kronis. Ciri-ciri ini biasanya bertahan, bahkan 

ketika gejala tidak ada atau fungsi paru-

paru normal, tetapi dapat dinormalisasi 

dengan pengobatan.

Penyebab dan Gejala Asma

Penyebab pasti dari penyakit asma belum 

diketahui.  Para peneliti berpikir beberapa 

interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa 

menyebabkan asma, paling sering terjadi 

pada awal kehidupan. Faktor penyebab 

tersebut adalah:

1. Kecenderungan untuk 

   mengembangkan alergi, yang disebut 

   atopi

2. Orang tua yang memiliki asma

3. Infeksi saluran pernapasan tertentu 

    selama masa kanak-kanak

4. Kontak dengan beberapa alergen 

    udara atau paparan ke beberapa 

    infeksi virus pada masa bayi atau 

    pada anak-anak usia dini ketika 

    sistem kekebalan tubuh berkembang

Adapun gejala-gejala yang muncul pada 

penderita asma antara lain: batuk berdahak, 

sesak napas, napas berbunyi (mengi), ada 

riwayat alergi, ada riwayat asma dalam 

keluarga.

Gejala-gejala tersebut juga mempunyai ciri 

khas karena adanya faktor pencetus, 

berulang atau hilang timbul, memburuk 

pada malam hari, dapat reda spontan 

dengan atau tanpa pengobatan.

Faktor pencetus adalah faktor yang dapat 

memicu timbulnya asma. Tiap individu 

mempunyai faktor pencetus yang tidak 

selalu sama atau berbeda. Adapun faktor-

faktor pencetus asma antara lain:

 * Asap rokok

 * Asap rumah tangga

 * Debu pada bantal dan kasur

 * Kondisi kesehatan, seperti infeksi 

   saluran pernafasan

 * Iritasi lingkungan

 * Alergen

 * Olahraga

 * Psikologis/stress

 * Kondisi cuaca ekstrim

 * Makanan

 * Bulu hewan

 * Parfum

 * Obat-obatan tertentu : aspirin, obat 

   antiinflamasi nonsteroid (NSAID)

Pengobatan Asma

Asma tidak dapat disembuhkan, tetapi 

dapat dikendalikan. Perawatan dan 

kewaspadaan serta pemeriksaan kesehatan 

rutin sangat penting. Pasien dapat hidup 

bermanfaat, memenuhi kehidupan dengan 

perawatan yang tepat. Dalam pengobatan 

asma ada dua hal yang perlu dilakukan, 

yakni meredakan gejala dan mencegah 

gejala kambuh. Oleh karena itu, penting 

untuk menjalani pengobatan ke dokter, 

sehingga dapat diberikan obat untuk 

mengatasi asma. Di samping melakukan 

pengobatan, pengidap asma juga harus 
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menghindari hal-hal yang dapat menjadi 

pemicu asma kambuh. Biasanya, dokter 

akan merekomendasikan inhaler sabagai 

pengobatan saat gejala asma muncul. 

Namun, penggunaan inhaler juga  

berpotensi menyebabkan efek samping bagi 

pengguna.

Efek samping inhaler yang ringan, yaitu:

 * Pusing yang disertai sakit kepala.

 * Mengalami insomnia atau susah tidur.

 * Rasa nyeri pada otot.

 * Hidung tersumbat hingga meler.

 * Kering pada mulut dan tenggorokan.

 * Batuk meski bukan karena sedang  sakit.

 * Sakit tenggorokan hingga suara serak.

Ada pula efek samping berat yang mesti 

diwaspadai. Sebaiknya segera hubungi 

dokter jika mengalami efek samping 

sebagai berikut:

 * Muncul rasa nyeri di dada, jantung 

   berdenyut tidak beraturan.

 * Tremor pada tangan.

 * Muncul gejala kecemasan.

 * Tekanan darah menjadi tinggi.

 * Menurunnya kadar kalium dalam darah, 

   yang apabila dibiarkan dapat 

   menyebabkan rasa haus yang ekstrim, 

   otot melemah dan lemas.

 * Kesulitan bernapas.

Efek samping dari inhaler dengan hormon 

steroid antara lain:

 * Sakit mulut.

 * Infeksi fungi pada mulut.

 * Tulang melemah pada dewasa.

 * Muncul glaucoma atau cairan di dalam 

   mata, tekanan darah tinggi di mata bisa 

   muncul dalam penggunaan jangka 

   panjang. 

Apabila terjadi serangan asma dengan 

gejala yang semakin parah, meskipun sudah

melakukan penanganan dengan inhaler 

maupun obat, maka perlu tindakan medis di 

rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat 

membahayakan nyawa penderita.

Pencegahan asma lebih baik daripada 

mengobati.

Asma merupakan jenis penyakit yang dapat 

dikendalikan dengan mengatur pola hidup 

sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan 

beberapa hal berikut untuk memaksimalkan 

pencegahan asma:

 * Mengenali & 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.

   Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler  

   dapat meningkatkan reaksi asma. Oleh 

   karena itu,  wajib untuk mendiskusikannya 

   dengan dokter, supaya rencana 

penanganan asma disesuaikan dengan 

kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia pun 

sangat disarankan untuk dilakukan, supaya 

asma tidak memburuk.

Jika ada keluhan tentang kesehatan anda, 

segera periksa diri anda kedokter. Jangan 

lupa cek kondisi kesehatan kita secara 

teratur untuk dapat membantu menemukan 

permasalahan dalam tubuh sebelum ada 

gejala terlihat.
Referensi :

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Nasional Riskedas 

2018.

Holland, K. & Goldman, L. Healthline (2021). Asthma: Symptoms, Treatment, and 

Prevention.
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KementerianKesehatanRepublik Indonesia (2019).

National Health Service UK (2021). Health A to Z. Asthma

World Health Organization (2021). Newsroom. Asthma.
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4 Kondisi yang Mengharuskan Kamu 
Tetap Menggunakan Masker

Penanganan pandemi Covid-19 di indonesia 

terus mengalami perbaikan dari waktu ke 

waktu. Hal ini dibuktikan dengan 

menurunnya kasus Covid-19 dan 

meningkatnya angka masyarakat yang 

telah melakukan vaksinasi lengkap 2 dosis 

maupun booster.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai 

berani melakukan transisi dari pandemi 

menuju endemi. Langkah awal yang diambil 

dalam wacana diatas adalah dengan 

melakukan pelonggaran penggunaan 

masker di tengah masyarakat. Penerapan 

peraturan tersebut, dicanangkan oleh Budi 

Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan 

pada 17 Mei 2022 saat jumpa pers secara 

daring bersama Satgas Penanganan Covid-

19. Namun demikian, pelonggaran 

penggunaan masker bukan menjadi ajang 

bagi masyarakat untuk melepas masker 

secara total,

tapi terdapat beberapa situasi dan kondisi 

yang mengharuskan masyarakat untuk 

tetap menggunakan masker untuk 

mencegah paparan dan penyebaran Covid-

19, diantaranya adalah sebagai berikut:

  * Beraktivitas di luar ruangan yang 

    padat orang

  * Masyarakat yang termasuk dalam 

    kelompok rentan (Lansia atau 

    memiliki penyakit komorbid)

  * Beraktivitas di dalam ruangan 

    tertutup dan minim ventilasi

  * Saat mengalami gejala batuk dan 

    pilek  

Dengan memahami 4 kondisi diatas, 

diharapkan masyarakat dapat saling 

melindungi dan terhindar dari paparan 

Covid-19. Angka kasus aktif mengalami 

penurunan dan penyebaran Covid-19 juga 

dapat dihentikan.

Tetap terapkan pola hidup bersih dan 

bersegera dalam mendapatkan vaksin 

Covid-19 untuk meningkatkan Herd immunity 

atau kekebalan kelompok di tengah 

masyarakat. Segera lakukan isolasi mandiri 

dan melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

kesehatan terdekat melalui fitur 

telemedicine apabila mengalami gejala 

Covid-19, agar bisa segera mendapatkan 

penanganan yang cepat dan tepat.

Sumber : https://promkes.kemkes.go.id/4-

kondisi-yang-mengharuskan-kamu-tetap-

menggunakan-masker
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082137783513
(0298) 313514

HOTLINE IGD

RS Paru

dr. Ario Wirawan

Salatiga 

Gratiss

JEMPUT PASIEN
LAYANAN

( KOTA SALATIGA, KEC.TUNTANG, KEC.GETASAN, KEC.SURUH, 
KEC.PABELAN, KEC.TENGARAN ) 

KOTA SALATIGA & KECAMATAN YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KOTA SALATIGA



PENDAFTARAN ONLINE RAWAT JALAN
RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

PENDAFTARAN PALING LAMBAT H-1 
SEBELUM HARI PERIKSA

UNTUK PASIEN LAMA & BARU

DATANG SESUAI JADWAL PERIKSA
DENGAN MENUNJUKKAN KODE BOOKING 
KEPADA PETUGAS PENDAFTARAN

https://daftaronline.rspaw.or.id

www.rspaw.or.id 

Pendaftaran 
Online 

Rawat Jalan

lalu klik menu

atau melalui website rspaw

atau ketik pada browser

Scan QR-Code di bawah ini
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