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Stretegi Iitu Penanganan Dini Penderita Asm'a'
ASMA adalah penyakit

peradangan pada saluran
nafas yang kronik. BiasanYa

seseorang yang berpenyakit
asma akan men-
geluhkan se-
sak nafas, nafas
berbunyi ngik-
ngik, banrls dan
rasa tidak enak
di dada. Seran-
gan ini biasanya
sering terjadi
pada malam
hari atau men-
jelang subuh/
pagi hari. Asma
adalah penya-
kit yang banyak diderita oleh
sebagian besar masyarakat,
terutama adalah anak-anak.
Penyakit sangat berkaitan erat

dengan faktor keturunan, Bila
salah satu atau kedua orang-
tu4 maupun kakek atau nenek
menderita asma, maka sang

anak pun kemungkinan akan
menderita asma. Tetapi banyak
jugaterjadi ketika kedua orang
tua tidak menderita asma,
tetapi anaknya asma.Selain
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disebabkan faktor keturunan,
faktor lain pun dapat memicu
timbulnya asma, seperti fak-
tor alergi yang dimiliki oleh

seseorang dan juga
faktor lingkungan.

Asma sering
menimpa sese-
orang baik karena
keturunan mau-
pun sebab lain-
nya seperti alergi,
polusi, stress dan
lainnya. Berdasar-
kandataOrganisasi
Kesehatan Dunia
(WHO), jumlah
penderita asma di

dunia diperkirakan mencaPai
300 juta orang, angka ini diper-
ldrakan akan terus meningkat
hingga 400 juta orang pada
2025. Di dunia penyakit asma

termasuk 5 besar penyebab ke -

matian. diperkirakan 250.000

orang kematian setiap tahun-
nya karena asma. TingginYa
angka ini. banyak disebabkan
oleh kontrrol asma yang buruk
serta sikap pasien dan dokter
yang seringkali meremehkan

tingkatkontrol asma.

Sementara itu, harga obat
untuk penderita asma tetap
mahal. Memang sudah diakui
bahwa obat terbaik untuk asma
adalah obat berbentuk inhala-
si. Namun ini belum dapat
dilahrkan dengan baik karena
mahalnya harga obat tersebut.
Mahalnya harga obat untuk
penderita asma ini membuat
pemerintah perlu mengang-
garkan dana untuk bantuan
biaya pengobatan asma. Setiap
tahun Depkes RI menyediakan
anggaran bantuan pengobatan
penderita asma sejumlah Rp.

232 pada tahun 2010 lalu.Ber-
dasarkan hasil penelitian oleh
ahli asma diAsia Pasifikdalam
studi Asthma Insight & Reality
in Asia Pasific (AIRIAP 2) di
2007, }aanya 2% dari 4805 orang
sample penyandang asma di
Asia Pasifik yang mempelajari
b agaimana mengontrol penya-
kitasmamereka.

Menurut Dr Paramitha dari
Yayasan Asma Indonesia men-
gatakan bahwa Asma sebenr|-
nya tidak bisa disembuhkan,

tetapi asma bisa terkontrol
derigan baik, kita berharap dari
Yayasan Asma Indonesi4 batr-
wa penderita asma di Indone-
sia bisa fnengontrol asmanya
supaya tidak mengganggu ak-

tivitas dan tidak menyebabkan
kematian. Seringkali anggota
keluarga, sahabat atau bah-
kan Anda sendiri mengalami
gangguan penyakit asma yang
men gakib atkan terganggunya
aktivitas sehari-hari baik keg-
iatan di siang hari ataupun
ketika beristirahat di malam
hari. Berdasarkan risettemliata
konsep penatalaks€u'raan asma
masih berupa penanganan
dalam mengobati gejala asma
dan serangan asma padahal
seharusnya penyandang men-
erapkan konsep kontrol asma
yaitu melakukan pencegahan
asma datang menyerang atau
bisa saja dapat dihilangkan.

Menurut Global Stratery For
Astma Management and Pre-
vention GINA- Glob al Irritiative
for Astha (zoos), seorang
penyandang asma dika-
takan terkontrol apabila

memiliki 6 kriteria: (1) Tidak
atau jarang mengalami gejala
asma; (2) Tidak pernah terban-
gun di malam hari karena asma;
(3) Tidak pernah atau jarang
menggunakan obat pelega; (4)
Dapat melal$kan aktivitas dan
latihan secara norrnal ; (5) Hasil
tes fungsi paru-paru normal
atau mendekati normal; (6)
Tidak pernah atau j arang men-
galami serangan asma.

Kon-trol asma dapat dilaku-
kan dengan cara yang mu-
dah, efektif dan efi sien. dengan
Asthma Control Test yang dis-
ebut (ACT) merupakan me-

' diasi yang dapat dilakukan
oleh penyandattg asrna unnrk
mengetahui tingkat atau skor
asmapenyandang.

Asthma Control Test (ACT)

dengan nilai atau skor 25
mengkuantifikasi tingkat pen-
capaian masing-masing krite- '

ria kontrol artinya penyandang
sudah mencapai Total Kontrol.
(Bersambung)

*Penulis adatah staf pengaiar
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Berikut ini cara mengon-
trol asma dengan pertanyaan
ACT (Asthma ControlTest) :

Pertama: Dalam 4 min-
ggu teraldiir, seberapa ser-
ing penyakit asma meng-
ganggu anda dalam melalu-
kan pekerjaan
sehari-hari di
kantou, disekolah
.dta",di rumeih?
(1) se}fihr;(z)
serin'g;(3) ka-
dang-kadang;(a)
jarang;(S) tidak
pemah.

Kedua : Da-
lam 4 minggu
terakhir, seber-
apa sering anda
mengalamisesak
napas? (1) lebih dari r kdi
sehari;(2) I kali sehari;(3)
3-6 kali seminggu;(4) 1-2 kali
seminggu; (5) tidak pernatr-

ketiga:Dalam4ming-
gu teraktrir, seberapa sering
gejala-gejala asma'(benge(
batuk-batuk, sesak napas,
nyeri dada atau rasa tertekan
di dada) menyebabkan anda
terbangun di malam hari atau
lebih awal dari biasarya? (f)
4 kali atau lebih seminggud2)
2-3 kali seminggu;(3) I
kali seminggu;(4) l-2 kali
sebulan;(S) tidak pemalr.

Keempat:Dalam4min-
ggu teralCrir, seberapa sering
anda menggunakan obat
semprot darurat/nebulizer
(tablet/sirup) atau obat oral
untuk melegakan perna-
pasan? (l) 3 kati atau lebih
sehari;(2) 1-2 kali sehari;(3)
2-3 kali seminggu;(a) t kali
seminggu atau kurang;(s)
tidakpbmah-

Kelima : Bagaimana pe-
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nilaian anda terhadap tingfuat
kontrol asma anda dalam 4
minggu terakhir? (1)' tidak
terkontrol sama sekali;(2)
lurang terkontrol(3) culup
terkonfiol(4) terkonuol den-
gan baik;(5) terkontrol sep-

enuhnya.
Untuk

mengetahui
hasil kontroi
asma anda
maka jum-
lahkan angka
dari setiap
jawaban per-
tanyaan yang
telahandapilih
menurut kon-
trol yang airaa
biasa lakukan.

Bila skor < 20 (asma anda
tidak terkontrol), bila skor 20-

24 (tinglet kontrol asma anda
baik), bila skor 25 (asma anda
terkontrol).Sebenarnya pe-
nyakit asma ini bukanlah
penyakit yang menalartkan.
Peqrakit asma dapat diken-
dalikan, kambuhanrya dapat
dicegah agar tidak sering tim-
bul dan dapatdiatasi dengan
caramengkontolnya.

Dengan disiplin dan rutin
mengontrol asma yang dider-
itanya, para penderita asma
dapat hidup secara normal
dan wajar. Mengurangl se-
ranganyang akan terjadi dan
tidak mengganggu aktivitas
sehari-hari yang dila}ukan.
Hidup dengan asma tidaklagi
bermasalah dengan disiplin
anda untuk mengontrolnya.
(r-AMAr)

*Penulisadalah staJ
pengajar
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