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freepik Pahami perbedaan penyakit kronis dan akut. Bobo.id - Teman-teman sering mendengar istilah penyakit kronis dan penyakit akut? Kronis dan akut merupakan istilah kedokteran yang merujuk pada kondisi suatu penyakit. Istilah penyakit kronis dan penyakit akut ini memang sering terdengar dan dikira sama, lo. Padahal, kedua istilah ini
memiliki pengertian yang jauh berbeda, teman-teman. Supaya tidak keliru menyebutkan, cari tahu perbedaan istilah penyakit kronis dan akut di bawah ini, yuk! Perbedaan Penyakit Kronis dan Penyakit Akut Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung dalam kurun waktu lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Penyakit kronis juga berpotensi
menjadi penyakit serius yang berbahaya jika tidak ditangani dengan segera. Penyakit kronis juga dapat diartikan dengan penyakit yang bisa kambuh sewaktu-waktu, secara berulang, dalam waktu yang lama, dan dapat bertambah parah dalam jangka waktu tertentu. Baca Juga: Jangan Lagi Sepelekan Sakit Kepala, Ini 5 Jenis Sakit Kepala Kronis yang
Berbahaya Sedangkan penyakit akut mengacu pada kondisi medis yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ketika muncul menimbulkan serangan dalam waktu cepat dan berbahaya. Penyakit akut juga dapat dikatakan dengan penyakit yang terjadi secara mendadak, dalam waktu singkat, dan biasanya merupakan indikasi penyakit
yang serius. Untuk lebih mengerti perbedaannya, perhatikan beberapa contoh penyakit kronis dan penyakit akut ini. Contoh Penyakit Kronis Selain berkembang dalam waktu lama, penyakit kronis menyebabkan adanya penurunan kondisi pasien dengan bertahap. Umumnya, penyakit kronis adalah penyakit yang berbahaya, seseorang dengan
penyakit kronis bisa saja kehilangan nyawa jika terlambat diobati. Contoh penyakit kronis adalah: 1. Kanker Kanker merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel tidak terkontrol di dalam tubuh. Baca Juga: Mengenal Penyakit Rosaceadan Penyebabnya, Penyakit Kronis yang Menyerang Kulit Pertumbuhan sel ini akan
merusak sel normal dan akan menyebar ke jaringan yang sehat. Penyakit kanker akan berkembang secara perlahan dan memiliki beberapa stadium keparahan. 2. Gagal Jantung Gagal jantung merupakan salah satu penyakit kronis yang memengaruhi kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Jantung adalah organ penting untuk memompa
darah sehingga oksigen, zat makanan, dan zat penting bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh adanya penumpukan cairan yang menghambat kerja otot jantung, sehingga tidak dapat memompa darah secara maksimal. Contoh Penyakit Akut Penyakit akut adalah penyakit yang timbul secara mendadak serta cepat
perkembangannya. Penyakit akut ini membutuhkan penanganan medis dengan segera. Contoh penyakit akut adalah: Baca Juga: Penyebab dan Gejala Bronkitis, Penyakit yang Menyerang Organ Pernapasan Manusia 1. Asma Serangan asma bisa terjadi kapan saja dan berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Asma merupakan penyakit
akut dengan gejala meliputi sulit bernapas, batuk terus-menerus, napas pendek, napas berbunyi, otot leher dan dada yang mengencang, wajah pucat, berkeringat, perasaan cemas, serta panik. Selama serangan asma terjadi, lapisan saluran pernapasan akan membengkak, mengalami radang, dan produksi lendir berlebih. 2. Tifus (Tipes) atau Demam
Tifoid Tifus (tipes) atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman Penyakit yang banyak terjadi di negara-negara berkembang dan dialami oleh anak-anak ini dapat membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan baik dan secepatnya. Gejala tifus umumnya
mulai muncul pada hari pertama hingga minggu ketiga setelah tubuh terinfeksi dengan ciri-ciri berupa demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala, dan sakit perut. Nah, itulah perbedaan dan juga contoh penyakit kronis dan penyakit akut. Jangan keliru memahami lagi, ya. Tonton video ini juga, yuk! ---- Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikelartikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Ilustrasi penyakit kronis (iStockphoto)Liputan6.com, Jakarta Penyakit kronis adalah kondisi kesehatan manusia atau penyakit yang persisten atau
efeknya bertahan lama. Istilah kronis sering diterapkan ketika perjalanan penyakit berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Penyakit kronis adalah penyakit tidak menular yang menyumbang jumlah kematian besar di dunia. Penyakit kronis adalah penyakit yang banyak merenggut nyawa manusia. Menurut data WHO pada tahun 2008, 57 juta
kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir dua pertiganya disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular. Penyakit kronis adalah penyakit yang diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Lebih dari dua pertiga (70%) dari populasi global akan meninggal akibat penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit
jantung, stroke dan diabetes. Penyakit kronis adalah penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari gaya hidup, penularan, hingga keabnormalan sistem tubuh. Penyakit kronis adalah penyakit yang memerlukan perawatan super intensif yang juga memerlukan biaya besar. Penyakit kronis adalah penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Berikut ulasan mengenai penyakit kronis yang berhasil Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Sabtu(17/8/2019).Ilustrasi penyakit kronis (iStockphoto)Penyakit kronis adalah kondisi kesehatan manusia yang efeknya bertahan lama atau penyakit yang datang seiring waktu. Istilah kronis sering diterapkan ketika perjalanan penyakit berlangsung
selama lebih dari tiga bulan. Penyakit kronis cenderung terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan tetapi tidak sembuh. Namun, kini penyakit kronis juga banyak diderita pada paruh baya bahkan anak muda. Jenis penyakit kronis yang paling umum adalah kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan radang sendi.
Ada banyak kondisi dan penyakit kronis lainnya yang berkontribusisignifikan terhadap beban penyakit pada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Contohnya termasuk gangguan mental, gangguan penglihatan dan pendengaran, penyakit mulut, gangguan tulang dan sendi, dan gangguan genetik. Gangguan mental dan neurologis adalah kondisi
kronis penting yang memiliki serangkaian fitur unik yang berbeda, dan yang baru-baru ini ditinjau oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.Ilustrasi ruang operasi (iStock)Penyakit jantung Ada banyak bentuk penyakit jantung. Penyakit jantung koroner juga dikenal sebagai penyakit arteri koroner atau penyakit jantung iskemik, adalah penyebab
utama kematian secara global. Penyakit jantung, meskipun dikenal selama berabad-abad, menjadi umum pada dekade awal abad ke-20 di negara-negara berpenghasilan tinggi. Stroke Stroke adalah penyakit otak yang disebabkan oleh gangguan pasokan darah. Stroke dan penyakit jantung adalah penyakit kardiovaskular utama. Ada beberapa jenis
stroke dan kejadian akut biasanya disebabkan oleh proses penyakit jangka panjang sama yang menyebabkan penyakit jantung. Sebagian kecil dari kejadian akut disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Stroke adalah penyakit kardiovaskular utama di banyak negara Asia timur. Kanker Kanker menggambarkan serangkaian penyakit di mana sel-sel
abnormal berkembang biak dan menyebar di luar kendali. Istilah lain yang digunakan adalah tumor dan neoplasma. Ada banyak jenis kanker dan semua organ tubuh dapat menjadi bersifat kanker. Tembakau adalah penyebab utama kanker yang bisa dicegah. Penyebab dari banyak kanker lain juga diketahui, termasuk kanker serviks, kulit kanker dan
kanker mulut.Ilustrasi operasi bedah (wikipedia)Penyakit pernapasan kronis Penyakit paru-paru memiliki banyak bentuk. Obstruktif kronis penyakit pernapasan dan asma adalah bentuk paling umum. Penyakit pernapasan obstruktif kronis disebabkan oleh ireversibel obstruksi saluran udara yang lebih besar di paru-paru. Asma disebabkan oleh
obstruksi reversibel dari saluran udara yang lebih kecil di paru-paru. Diabetes Diabetes ditandai oleh peningkatan glukosa darah (gula) level. Ini hasil dari kurangnya hormon insulin, yang mengontrol kadar glukosa darah, dan / atau ketidakmampuan jaringan tubuh merespons insulin dengan benar. Tipe diabetes yang umum adalah tipe 2, yang
menyumbang sekitar 90% dari semua diabetes dan sebagian besar merupakan hasil dari kelebihan berat dan aktivitas fisik. Bentuk masa kecil yang biasa diabetes (diabetes tipe 1) disebabkan oleh kekurangan absolut insulin. Tanpa insulin, diabetes tipe 1 cepat berakibat fatal.Ilustrasi Menjaga Kesehatan Tubuh Dengan Cara Olahraga Teratur
(iStockphoto)Berhenti merokok Berhenti merokok (atau tidak pernah mulai) menurunkan risiko masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, dan penyakit paru-paru, serta kematian dini — bahkan untuk perokok lama. Pola makan sehat Makan sehat membantu mencegah, menunda, dan mengelola penyakit jantung,
diabetes tipe 2, dan penyakit kronis lainnya. Pola makan yang seimbang antara buah-buahan, sayuran, biji-bijian, daging tanpa lemak, dan produk susu rendah lemak adalah penting pada segala usia. Jika Anda kelebihan berat badan, menurunkannya bahkan 5% hingga 7% dari berat badan dapat membantu mencegah atau menunda diabetes tipe 2.
Aktivitas fisik Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu Anda mencegah, menunda, atau mengelola penyakit kronis. Lakukan aktivitas fisik sedang seperti jalan cepat atau berkebun selama setidaknya 150 menit seminggu.Gambar ilustrasiJauhi alkohol Seiring waktu, minum berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, berbagai kanker,
penyakit jantung, stroke, dan penyakit hati. Dengan tidak minum terlalu banyak, Anda dapat mengurangi risiko kesehatan ini. Tidur cukup Kurang tidur telah dikaitkan dengan perkembangan dan manajemen diabetes yang buruk, penyakit jantung, obesitas, dan Depresi. Orang dewasa harus tidur setidaknya 7 jam setiap hari. Ketahui riwayat keluarga
Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan penyakit kronis, seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, atau osteoporosis, Anda mungkin lebih mungkin terserang penyakit itu sendiri. Konsultasikan riwayat kesehatan keluarga dengan dokter. Ini dapat membantu mengambil langkah-langkah untuk mencegah kondisi ini atau mendiagnosisnya lebih
awal.
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