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Anda Penderita 

ASMA ??? 

 

DEFINISI 

APAKAH ASMA MENULAR ?  

Asma adalah penyakit sumbatan saluran 

napas yang hilang timbul, biasanya dipicu 

oleh adanya alergi. Sumbatan jalan napas 

itulah yang menyebabkan gejala sesak 

napas. Asma bisa muncul pada usia anak 

maupun dewasa.  

Asma bukanlah penyakit menular, 

biasanya penyakit Asma terdapat faktor 

keturunan dari orang tua. 

Penderita biasanya memiliki atopi 

(kecenderungan alergi). Orang tua 

penderita dapat memiliki gejala Asma 

atau rinitis alergi (sering bersin bila 

terkena alergen) atau urtika (bentol- 

bentol merah dikulit yang gatal)  

PEMERIKSAAN 
Penderita Asma sering memiliki alergi 

terhadap alergen tertentu. Berikut 

beberapa alergen dan pemicu kekambuhan 

Asma :  
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SCAN  ME 



APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN ? 
Segera ke dokter / Puskesmas/ 

Rumah sakit terdekat untuk diperiksa: 

 Pemeriksaan dada 

 Tes Alergi 

 Foto Rontgen dada 

 Tes Fungsi Napas (Faal Paru) 

CARA PENCEGAHAN  
Saat tidak serangan: 
 

 Hindari alergen (segala zat yang 

memicu kekambuhan alergi). Tiap 

penderita Asma biasanya hafal 

terhadap alergen yang sering 

memicu kekambuhan Asmanya. 

 Lakukan 

senam Asma 

untuk 

menjaga 

ketahanan 

napas Anda. 

Saat serangan: 
 

Segera berobat ke dokter untuk 

mendapatkan pengobatan yang adekuat 

guna menghindari sesak yang memberat.  

PENGOBATAN ASMA 
Penderita Asma akan diberikan obat pelega 

napas dan pengontrol kekambuhan Asma 

Bisa diberikan obat minum maupun inhalasi 

(uap)  

ASMA BISA DISEMBUHKAN  
Asma adalah penyakit bawaan, atopi 

sehingga selama tidak terpajan alergen 

maka tidak terjadi kekambuhan Asma. 

Sehingga penghindaran terhadap alergen 

mutlak harus dilakukan. 
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