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Access Free Gas Pertukaran Gangguan
Getting the books Gas Pertukaran Gangguan now is not type of inspiring means. You could not and no-one else going past books
deposit or library or borrowing from your links to gate them. This is an completely simple means to speciﬁcally acquire lead by on-line.
This online pronouncement Gas Pertukaran Gangguan can be one of the options to accompany you bearing in mind having other time.
It will not waste your time. believe me, the e-book will totally announce you extra issue to read. Just invest tiny mature to get into this
on-line proclamation Gas Pertukaran Gangguan as competently as evaluation them wherever you are now.
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Ilmu Kesehatan Anak
EGC

Keperawatan Medikal Bedah
Media Sains Indonesia Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Keperawatan Medikal
Bedah. Sistematika buku Keperawatan Medikal Bedah ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh
karena itu diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi
dan sejenis lainnya.

Keperawatan Medikal Bedah
EGC

BUKU AJAR METODOLOGI KEPERAWATAN
CV Literasi Nusantara Abadi Buku ini memuat informasi tentang Konsep Berpikir Kritis, Konsep Dasar Metodologi Keperawatan,
Proses Keperawatan, Pengkajian Keperawatan, Diagnosa Keperawatan, Perencanaan Keperawatan, Implementasi Keperawatan,
Evaluasi Keperawatan, Asuhan Keperawatan dengan Gangguan Oksigenasi, Asuhan Keperawatan dengan Gangguan Pemenuhan
Nutrisi, Asuhan Keperawatan dengan Gangguan Kebutuhan Cairan dan Elektrolit

Sinersi: Meningkatkan Kelulusan Uji Kompetensi Ners
Indonesia
Syiah Kuala University Press Pertumbuhan pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia menuntut institusi pendidikan untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing. Bercermin dari hal tersebut diperlukan upaya peningkatan kualitas lulusan perawat yang
dapat dibentuk melalui sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Lulusan perawat yang berkualitas, kompeten dan profesional yang
siap bekerja di tatanan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan stakeholder dan masyarakat serta pasar kerja secara nasional,
regional dan global. Kompetensi seorang perawat adalah sesuatu yang ditampilkan secara menyeluruh oleh seorang perawat dalam
memberikan pelayanan profesional kepada klien yang aman dan etis, mencakup pengetahuan, ketrampilan dan pertimbangan yang
dipersyaratkan dalam situasi praktek. Dalam mencapai upaya tersebut, negara melalui sistem regulasi memberlakukan berbagai
tahapan dalam menjaring input, process dan output lulusan, salah satunya yaitu uji kompetensi. Uji kompetensi adalah suatu proses
untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Namun pada kenyataannya,
angka kelulusan uji kompetensi setiap tahunnya terjadi ﬂuktuasi dan cenderung menurun yang merupakan suatu permasalahan yang
harus diselesaikan karena akan berdampak terhadap jumlah tenaga perawat yang tidak bisa bekerja di tatanan klinik. Banyak faktor
yang diperkirakan menjadi penyebab ketidaklulusan antara lain input mahasiswa yang tidak sesuai, proses belajar mengajar yang
belum tertata dengan baik, kemampuan mahasiswa, dan stategi belajar yang kurang tepat dalam menghadapi uji kompetensi.
Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya AIPNI Regional I Wilayah Aceh untuk meningkatkan angka kelulusan uji
kompetensi yaitu dengan mengembangkan buku panduan Soal Standar Uji Kompetensi Ners Indonesia (SINERSI) yang diperuntukkan
bagi mahasiswa yang akan mengikuti uji tersebut. Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu daya ungkit dan merupakan
sarana pembelajaran dalam usaha mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi
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Ketrampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan ed.2
Penerbit Salemba

Teknik Prosedural Konsep & Aplikasi Kebutuhan Dasar
Klien
Penerbit Salemba

Best Score 100 IPA SMP
Genta Smart Publisher Sebagian besar siswa memandang bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pelajaran yang sulit atau
bahkan sangat sulit. Padahal pada kenyataannya, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan sesuatu yang mengasyikkan jika kita
paham konsep dasarnya. Dengan memahami konsep dasar, kita akan mudah menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pada buku ini,
setiap babnya terdiri atas 3 (tiga) bagian. Bagian pertama tentang rangkuman materi, bertujuan untuk memudahkan siswa mengingat
materi yang disajikan dalam bab tersebut. Bagian kedua berisi soal bahas dan Bagian ketiga merupakan pendalaman materi, yang
berisi soal-soal latihan standar Ujian. Soal-soal yang disajikan dalam buku ini merupakan soal-soal pilihan yang diambil dari soal Ujian.
Sebagian besarnya adalah model soal terbaru. Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran nyata kepada Anda mengenai
soal yang pernah diujikan. Hal ini bertujuan agar Anda mengenali tipe-tipe soal yang keluar. Dengan memahami berbagai macam tipe
soal, Anda diharapkan siap lebih dini dalam menghadapi penilaian, ujian, dan sejenisnya. Buku ini dilengkapi aplikasi android dan IOS,
yaitu: Aplikasi CBT Psikotes Aplikasi CBT Ujian SMP Buku ini dilengkapi Aplikasi LJD (lembar Jawab Digital), dimana paket soal yang
terdapat di buku dapat dikerjakan melalui gadget Anda dengan aplikasi lembar jawab digital, sehingga setelah pengerjaan dapat
secara langsung mengetahui skor yang diperoleh. LJD juga dilengkapi analisa jawaban.

Keperawatan Dasar 1 untuk Pendidikan Vokasi
Health Books Publishing Buku Keperawatan Dasar 1 untuk Pendidikan Vokasi merupakan buku yang membahas tentang tentang
konsep manusia dan teori kebutuhan dasar manusia, kebutuhan oksigenasi dan prosedur tindakan keperawatan, kebutuhan cairan
elektrolit dan prosedur tindakan keperawatan, kebutuhan nutrisi dan prosedur tindakan keperawatan, kebutuhan eliminasi dan
prosedur tindakan keperawatan. Buku ini dipertuntukan mahasiswa keperawatan atau pembaca yang ingin mempelajari dasar-dasar
keperawatan khususnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan prosedur tindakan keperawatan dasar. Dengan Bahasa yang
mudah dipelajari, memungkinkan pembaca tidak merasa kesulitan untuk memahami semua materi yang tersaji dalam buku ini.

Keperawatan Dasar 1; Untuk Pendidikan Ners
Health Books Publishing Buku keperawatan Dasar 1 untuk Pendidikan Ners. Merupakan buku yang membahas tentang pemenuhan
kebuthan aktivitas dan latihan, pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit, dan keseimbangan cairan
elektrolit, pemenuhan kebutuhan istirahat tidur, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan eliminasi, pemenuhan
kebutuhan rasa nyaman dan aman, serta pemenuhan kebutuhan kebersihan dan perawatan diri. Buku ini dapat digunakan sebagai
buku referensi bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan sarjana keperawatan atau pendidika Ners, dengan bahasa yang
sederhana dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat lebih cepat menguasai dasar-dasar dari ilmu keperawatan

POTENSI TERAPI HIPERBARIK OKSIGEN DALAM
ORTODONTI: Percepatan Pertumbuhan Gigi
Airlangga University Press Dalam buku ini akan dibahas mengenai terapi Oksigen hiperbarik dalam upaya mempercepat
perawatan ortodontik. Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO) adalah suatu metode pengobatan dengan menghirup oksigen murni (100%)
secara terus-menerus pada tubuh dengan tekanan udara lebih besar dari tekanan atmosfer normal. Terapi HBO meningkatkan
oksigen terlarut dalam darah dan menghasilkan tekanan parsial tinggi oksigen, yang berperan untuk regenerasi jaringan,
meningkatkan kolagen dan aktivitas osteoblastik dan osteoklastik dalam remodeling tulang

Williams Manual of Obstetrics
EGC Provides clinicians with a pocket-sized distillation of key facts and diagnostic and treatment protocols from the authoritative
Williams Obstetrics, 21st Edition. This portable reference, includes selected tables and illustrations from the main text, plus updated
references and treatment guidelines.

Crash Course Respiratory Medicine
Elsevier Health Sciences
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COVID-19: TINJAUAN KOMPREHENSIF DAN MULTIDISIPLIN
Airlangga University Press Buku ini terdiri atas 52 Bab yang berisi tentang telaah komprehensif Covid-19 yang meliputi
epidemiologi, patogenesis, manifestasi klinis dari berbagai bidang ilmu, diagnosis, komplikasi, manajemen, dan penatalaksanaan
(farmakologis, nonfarmakologis, medis, pembedahan, rehabilitatif), pencegahan, dampak psikologis, kebutuhan gizi, asuhan
keperawatan, adaptasi kehidupan baru, komunikasi, mitigasi, peran teknologi, dan beberapa aspek lain yang berkaitan dengan
Covid-19.

Panduan Lulus Uji Kompetensi Ners Indonesia
Langkah Mudah Lolos Tes Profesi Keperawatan
VisiMedia Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan sebuah tes standar kompetensi perawat Indonesia dengan skala
nasional. Dengan lulus UKNI, para perawat vokasi dan perawat profesi akan memiliki berbagai kesempatan karier yang lebih baik.
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perawat-perawat di Indonesia telah memasuki babak
baru dalam profesionalitasnya. Bagaimana tidak? Dengan adanya undang-undang ini, perawat yang telah memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) berhak memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) yang artinya perawat berhak membuka praktik keperawatan.
Namun, baik untuk mendapatkan STR maupun SIPP, para perawat vokasi maupun perawat profesi terlebih dahulu harus lulus dalam
UKNI. Oleh karena itu, lulus UKNI akan membuka berbagai kesempatan untuk para perawat vokasi dan perawat profesi. Buku ini
merupakan panduan yang sangat tepat untuk berlatih UKNI bagi perawat vokasi maupun perawat profesi karena lengkap berisi hal-hal
yang dibutuhkan dalam latihan tes UKNI. Keunggulan buku ini: - Terdapat penjelasan tentang tes UKNI. - Terdapat tip dan trik lulus tes
UKNI. - Penjelasan daftar kompetensi yang diujikan. - Soal latihan dan pembahasan disusun sistematis untuk memudahkan pembaca
berlatih. - Terdapat dua paket soal simulasi tes UKNI. - Melampirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang -Keperawatan
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. -VisiMedia-

Latihan Soal Uji Kompetensi DIII Perawat & Ners
Mahakarya Citra Utama Group Uji kompetensi merupakan suatu tolak ukur dan implementasi kurikulum bagi mahasiswa
kesehatan di Indonesia. Setiap tahunnya, masih ada beberapa mahasiswa yang belum mampu melewati proses tersebut. Buku latihan
soal ini disajikan untuk mahasiswa DIII Perawat & Profesi Ners sebagai media belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi uji
kompetensi. Buku ini ditulis oleh tim dosen yang ahli dibidangnya, kemudian melewati proses review yang cukup ketat hingga ke
tangan panel expert. Harapan kami, buku ini dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa terhadap soal-soal berbentuk kasus dan
melatih kemampuan mahasiswa dalam menaklukan soal uji kompetensi. Salam Kompeten.

Buku IPA Terpadu: Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum
2013 SMP Kelas VIII
Penerbit Pustaka Rumah C1nta Buku ini disusun untuk mempermudah belajar siswa dalam memahami materi pelajaran dan
merupakan alat yang penting bagi keberhasilan belajar siswa. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Buku ini dibuat
mengacu pada kurikulum 13 (Kurikulum 2013 yaitu menekankan pada kemampuan siswa dalam belajar sesuai standar kompetensi
yang ditetapkan). Buku ini memberikan pendekatan belajar agar siswa mudah memahami materi yang terkandung, membangun
motivasi siswa berbuat melakukan sehingga memberikan makna pada pengetahuan yang diperolehnya. Dalam Buku ini disajikan
beberapa hal antara lain: 1. Memuat Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar serta tujuan yang harus dicapai siswa di balik peristiwa, berisi
suatu penetapan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan eksperimen yang bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi dan ketrampilan yang harus di miliki oleh siswa. 3. Contoh soal beserta pembahasan soal yang bertujuan untuk
mengevaluasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 4. Tagihan yang harus di kerjakan oleh siswa yang bertujuan
untuk menggali tentang penerapan dan pemahaman konsep dasar yang di tetapkan. 5. Uji kompetensi atau latihan Ulangan yang
bertujuan menggali informasi tentang penerapan dan pemahaman konsep serta kinerja ilmiah yang dikuasai oleh siswa untuk setiap
standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Diagnosis keperawatan dengan sistem pakar : aplikasi
pada pasien anak dengan 8 diagnosis medis
UMSurabaya Publishing Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan ilmu keperawatan. Buku ini
diperuntukan untuk praktisi keperawatan yang ingin mempelajari dan menggunakan sistem pakar dalam analisis diagnosis
keperawatan pada pasien anak dengan diagnosis medis, diantaranya bronkhopneumonia, bronkitis, demam thypoid, febris,
gastroenteritis, ISPA, kejang demam, morbili. Buku ini berisi enam bab, diantaranya bab pertama, menerangkan permasalahan
analisis diagnosis keperawatan, dan alternatif solusi untuk mengatasi masalah diagnosis keperawatan. Bab kedua menerangkan
konsep model diagnosis keperawatan dan sistem pakar. Bab ketiga menerangkan tentang metode penelitian. Bab keempat
menerangkan aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosis keperawatan anak. Bab kelima menerangkan hasil penelitian dan
pembahasan, dan bab keenam menerangkan simpulan dan saran.
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ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF: BUKU TEKS KATIPERDATIN
Gramedia pustaka utama “Dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Indonesia membutuhkan peningkatan kompetensi
secara berkesinambungan dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni untuk memenuhi pelayanan yang
optimal. Pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang
kompeten. Buku ini diharapkan dapat mendukung pendidikan dokter spesialis dan subspesialis anestesiologi dan terapi intensif yang
nantinya diharapkan memiliki bekal keilmuan yang cukup untuk memberikan pelayanan berkualitas, optimal, dan profesional di
bidang anestesi dan terapi intensif.” —dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An, KIC, MARS Ketua PP PERDATIN “Anestesiologi dan Terapi
Intensif adalah ilmu yang berkembang dengan sangat pesat dalam dekade terakhir. Menyadari luasnya cakupan bidang ilmu tersebut,
kami mengajak seluruh program studi pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif serta keseminatan yang ada di
Indonesia untuk terlibat dalam penyusunan buku ini. Kami berharap buku teks Anestesiologi dan Terapi Intensif ini dapat berguna
tidak hanya bagi mahasiswa dan peserta didik program pendidikan dokter spesialis anestesiologi, tetapi juga bagi pengembangan
keprofesian dokter spesialis dan subspesialis anestesiologi di Indonesia.” —Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KNA, KMN
Ketua Tim Editor Anestesiologi dan Terapi Intensif: Buku Teks KATI-PERDATIN, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif

Analisis Diagnosis Keperawatan dengan Sistem Pakar
Health Books Publishing Buku Analisis Diagnosis keperawatan dengan sistem pakar; aplikasi pada pasien anak dengan 8 diagnosis
medis merupakan buku yang diperuntukan untuk praktisi keperawatan yang ingin mempelajari dan menggunakan sistem pakar dalam
analisis diagnosis keperawatan pada pasien anak dengan diagnosis medis, diantaranya bronkhopneumonia, bronkitis, demam thypoid,
febris, gastroenteritis, ISPA, kejang demam, morbili. Buku imenjelaskan permasalahan analisis diagnosis keperawatan, dan alternatif
solusi untuk mengatasi masalah diagnosis keperawatan, konsep model diagnosis keperawatan dan sistem pakar, metode penelitian,
aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosis keperawatan anak. Bab kelima menerangkan hasil penelitian dan pembahasan, serta
simpulan dan saran. Buku dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh siapapun pembaca.

Asuhan Keperawatan Pasien di Rumah Sakit
Berdasarkan NANDA, NOC, NIC, ISDA dan ICRM
Media Sains Indonesia Buku ini merupakan hasil penelitian penulis dengan judul “Diagnosa Keperawatan, Diagnosa Kolaborasi,
NursingOutcome Classiﬁcation/NOC dan Nursing Intervention Classiﬁcation/NIC di Rumah Sakit USU, Medan”. Penelitian menggunakan
buku ISDA sebagai alat bantu dalam mengindentiﬁkasi diagnosa keperawatan dan diagnosa kolaborasi pada 76 pasien/keluarga
pasien yang sudah menyatakan persetujuan secara tertulis dalam pengumpulan data, dengan rincian 19 pasien anak, 36 pasien
dewasa, 6 orang pasien maternitas dan 11 pasien ICU yang di observasi. Hasil penelitian pada pasien dewasa mendapatkan 24
diagnosa keperawatan aktual, 11 diagnosa keperawatan risiko, 1 diagnosa kesejahteraan dan 19 diagnosa kolaborasi. Diagnosa
keperawatan yang didapatkan pada pasien ICU terdapat 8 diagnosa keperawatan aktual, 13 diagnosa keperawatan risiko, tidak
terdapat diagnosa kesejahteraan, dan 17 diagnosa keperawatan kolaborasi. Untuk pasien anak, terdapat 13 diagnosa keperawatan
aktual, 8 diagnosa keperawatan risiko, tidak terdapat diagnosa kesejahteraan, dan 12 diagnosa keperawatan kolaborasi. Pada kasus
maternitas didapatkan 5 diagnosa keperawatan aktual, 4 diagnosa keperawatan risiko, tidak terdapat diagnosa kesejahteraan dan
diagnosa kolaborasi. Diagnosa keperawatan dan diagnosa kolaborasi yang sudah ditemukan, kemudian dipilihkan NOC dan NIC
berdasarkan ICRM, sebuah metode dalam penentuan NOC dan NIC by default. Oleh sebab itu, hasil penelitian dalam buku ini cukup
kapabel dalam menjawab tantangan akan asuhan keperawatan yang berkwalitas di masa depan.

Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan
Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Keterampilan dalam observasi dalam komunikasi tentu dipengarui beberapa faktor yang
dapat mendukung ataupun menghambat jalanya komunikasi, baik dari bidan sebagai konselor maupun klien. Salah satu point sebagai
konselor yang mempengaruhi dalam keterampilan observasi adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan (attentive listening), Seorang
petugas kesehatan yang mendengarkan klien tidak saja memakai telinganya tetapi seluruh dirinya. Ia memfokuskan seluruh
perhatiannya tidak hanya pada apa yang disampaikan klien tetatapi bagaimana klien menyampaikannya.

MODEL ASUHAN KEPERAWATAN COVID 19
BERDASARKAN TEORI BETTY NEUMAN (APLIKASI PADA
KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KEPERAWATAN
JIWA)
CV Literasi Nusantara Abadi Pasien yang terpapar Covid-19 sering merasakan gejala dari berat sampai ringan, dan hal tersebut
juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental maupun emosional. Buku ini bertujuan memberikan panduan asuhan keperawatan
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yang diintegrasikan dengan teori model Betty Neuman yang dapat membantu memberikan kemudahan dalam pentalakasanaan
pasien Covid-19.

Panduan Lengkap Keterampilan Dasar Kebidanan I
Deepublish Buku ajar ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi mahasiswa program studi kebidanan STIKes Hang Tuah .
Buku ajar ini juga dipersembahkan untuk mendukung perkembangan pendidikan dan manambah ilmu mahasiswa serta menjadikan
anak didik yang berkualitas. [Penerbit Deepublish, Deepublish, STIKes Hang Tuah, Kebidanan, Buku Ajar, Buku Ajar Kebidanan]

Asuhan Keperawatan Gawat Darurat
Yayasan Kita Menulis Kehadiran buku “Asuhan Keperawatan Gawat Darurat” diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi
pengembangan ilmu keperawatan, khususnya keilmuan keperawatan gawat darurat. Materi yang tersaji dalam buku ini sedikit banyak
mengulas asuhan keperawatan pada klien dengan masalah kegawatdaruratan, di antaranya: konsep holistik dan peran keperawatan
gawat darurat, triage, asuhan keperawatan dengan berbagai kasus kegawatdaruratan pada klien dengan trauma dan non-trauma,
serta bagaimana sistem pre-hospital management yang efektif dan eﬁsien dalam kasus gawat darurat. Secara lengkap buku ini
membahas: Bab 1 Filosoﬁ, Konsep Holistik, dan Proses Keperawatan Kegawatdaruratan Bab 2 Peran Perawat Pada Kasus
Kegawatdaruratan Bab 3 Primary Survey dan Secondary Survey Bab 4 Triage Dalam Kegawatdaruratan Bab 5 Asuhan Keperawatan
Syok Bab 6 Asuhan Keperawatan Kegawatdarurat Pada Trauma Dada Bab 7 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Gagal Nafas Bab
8 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Infark Miokardium Akut Bab 9 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Stroke Bab 10
Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Acute Kidney Injury (AKI) Bab 11 Asuhan Keperawatan Gawatdarurat Cedera Kepala Bab 12
Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Luka Bakar Bab 13 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Muskuloskeletal Bab 14 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Obstetri Bab 15 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Overdosis dan Keracunan Bab 16 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Diabetes Bab 17 Asuhan Keperawatan Pada Kegawatan Pasien Dengan HIV/AIDS Bab 18 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Pasien Covid-19 Bab 19 Pre-Hospital Management

Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan Dilengkapi
Penuntun Belajar
PT Inovasi Pratama Internasional Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Pada dasarnya, setiap orang
memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi karena terdapat perbedaan budaya, maka kebutuhan tersebutpun akan berbeda. Dalam
memenuhi kebutuhannya, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia
akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapakannya. Penyakit, adalah penyakit dalam tubuh yang dapat
menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara ﬁsiologis maupun psikologis karena fungsi organ tubuh memerlukan
pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Hubungan keluaraga, hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan
pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada curiga dan lain-lain. Konsep diri,
konsep dari memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan
(wholeness) bagi seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif terhadap diri. Orang yang merasa positif terhadap
dirinya mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga mudah memenuhi
kebutuhan dasarnya. Tahap perkembangan, sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap
perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, ﬁsiologis, social, maupun spiritual, meningkat
berbagai fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda untuk setiap tahap perkembangan.

Asuhan Keperawatan Sistem Pernapasan Berbasis SDKI,
SIKI dan SLKI
Media Sains Indonesia Book chapter ini disusun oleh sejumlah dosen dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat hadir dan memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan “Asuhan
Keperawatan Sistem Pernapasan Berbasis SDKI, SIKI Dan SLKI”, buku ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan
dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang dengan detail, melainkan contoh yang sesuai dan mudah
dipahami dalam konsep dan aplikasi Asuhan Keperawatan Sistem Pernapasan.

Keperawatan Gerontik
Media Sains Indonesia Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Keperawatan Gerontik.
Sistematika buku Keperawatan Gerontik ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 14
BAB yang dibahas secara rinci, diantaranya: konsep lanjut usia, ﬁsiologi dan proses menua, konsep keperawatan gerontik, disertai
dengan masalah, diagnosis perencanaan, dan evaluasi. Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat
banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran
dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

5

6

Konsep Kebutuhan Dasar Manusia, Kebutuhan
Oksigenasi, Eliminasi Dan Rasa Aman Dan Nyaman
(Terintegrasi SDKI, SLKI, SIKI Dan SPO PPNI)
Lembaga Chakra Brahmana Lentera Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata kuliah Keperawatandasar yang berjudul “ Konsep Kebutuhan Dasar
Manusia, Kebutuhan Oksigenasi, Eliminasi Dan Rasa Aman Dan Nyaman Lengkap Dengan Standar Prosedur Operasional ” . Modul ini
tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Kami menyadari dalam pembuatan Modul ini masih banyak terdapat
kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Besar harapan kami agar Modul ini
dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat demi peningkatan mutu pendidikan khususnya Program Studi Diploma 3 Keperawatan.

BUKU AJAR PREVENSI DAN REHABILITASI JANTUNG
Airlangga University Press “Buku Ajar Prevensi dan Rehabilitasi Jantung” ini disusun sebagai referensi pembaca dalam proses
belajar meraih capaian pembelajaran sesuai kurikulum pendidikan keahlian jantung dan pembuluh darah. Buku ini saya harapkan juga
dapat membantu pembaca dalam mempersiapkan program preventif dan rehabilitatif jantung yang sistematis dan komprehensif
khususnya untuk para mahasiswa S-1 Kedokteran dan juga mahasiswa Sp1 Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah. Dalam buku
ajar ini, pembaca dapat memperoleh gambaran tentang manfaat upaya preventif penyakit kardiovaskular sebagai pencegahan primer
maupun sekunder, berupa modiﬁkasi faktor risiko, pemilihan diet sehat, serta manajemen dari adiksi rokok. Dalam buku ini, pembaca
dapat mengetahui sumber daya yang perlu diperlukan dalam menyusun program preventif dan rehabilitatif jantung.

Keperawatan Medikal Bedah Sistem Respirasi
Yayasan Kita Menulis Tujuan penulisan buku ini untuk membantu mahasiswa maupun pembaca secara umum dalam memahami
anatomi dan ﬁsiologi sistem respirasi serta berbagai macam gangguan sistem respirasi. Kehadirian buku ini juga diharapkan dapat
menjadi sumber referensi berdasarkan hasil studi pustaka yang mendalam. Buku ini mencakup tentang anatomi dan ﬁsiologi sistem
respirasi serta gangguan sistem respirasi yang meliputi efusi pleura, asma, bronkitis, penumonia, ateletaksis, empiema, kanker paru,
pertusis, emﬁsema, swine ﬂu, tuberkulosis, edema paru, dan pneumothoraks. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Anatomi Fisiologi
Sistem Respirasi Bab 2 Gangguan Sistem Respirasi Efusi Pleura Bab 3 Gangguan Sistem Respirasi Asma Bab 4 Asuhan Keperawatan
pada Penyakit Bronkitis Bab 5 Gangguan Sistem Respirasi Atelektasis Bab 6 Gangguan Sistem Respirasi Empiema Bab 7 Gangguan
Respirasi Kanker Paru – Paru Bab 8 Gangguan Sistem Respirasi Pertusis Bab 9 Gangguan Sistem Respirasi: Emﬁsema Bab 10
Gangguan Sistem Respirasi Swine Flu Bab 11 Gangguan Sistem Pernafasan: Tuberkulosis Paru Bab 12 Gangguan Sistem Respirasi:
Edema Paru Bab 13 Gangguan Sistem Respirasi Pneumothorax

Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia
Health Books Publishing Buku ini menjelaskan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, proses keperawatan, asuhan
keperawatan pada pasien dengan masalah personal hygiene, masalah kebutuhan seksual, masalah kebutuhan eliminasi, masalah
kebutuhan aktivitas, masalah kebutuhan istirahat dan tidur, masalah kebutuhan kemanan dan kenyamanan, masalah kebutuhan
oksigenasi, masalah kebutuhan cairan dan elektrolit, masalah kebutuhan nutrisi, masalah kebutuhan psikososial dan spiritual,
masalah luka, dan prosedur pemberian obat

ASUHAN NEONATUS, BAYI DAN BALITA UNTUK
MAHASISWA KEBIDANAN
Rizmedia Pustaka Indonesia Neonatus dengan resiko tinggi merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan neonatus. Untuk
meningkatkan kelangsungan hidup bayi memerlukan penatalaksanaan yang terus menerus dan berkesinambungan. Pelayanan
kesehatan neonatal harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan, sedangkan SDM dan fasilitas masih terbatas dan
belum merata, sehingga perlu dibentuk regionalisasi pelayanan kesehatan neonatal. Buku ini hadir sebagai sebuah acuan dan solusi
untuk melakukan asuhan kebidanan neonatus dengan resiko tinggi dan kegawatan.

Buku pengayaan uji kompetensi keperawatan anak
UMSurabaya Publishing Buku ini diperuntukan untuk mahasiswa keperawatan yang akan mengikuti uji kompetensi. Buku ini berisi
tentang konsep tumbuh kembang anak, imunisasi, asuhan keperawatan anak dengan bronchitis, pneumonia, asma bronciale, difteri,
GE, dehidrasi, thypshus abdominalis, KEP, DHF, leukemia, ke-lainan jantung bawaan, HIV/AIDS, kejang demam, meningitis,
hydrocephalus, ISK, bayi baru lahir, hiperbilirubenemia, asﬁk-sia, hysprung, dan soal-soal uji kompetensi.
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Gawat Darurat di Bidang Penyakit Dalam
EGC

Buku Praktis Penyakit Respirasi pada Anak untuk Dokter
Umum
Universitas Brawijaya Press Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dan
bukan merupakans tandar kewenangan dokter layanan primer. SKDI pertama kali disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
pada tahun 2006 dan telah digunakan sebagai acuan untuk pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). SKDI juga menjadi
acuan dalam pengembangan uji kompetensi dokter yang bersifat nasional. Standar Kompetensi Dokter Indonesia terdiri dari 7 area
kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran dan fungsi dokter layanan primer. Setiap area kompetensi ditetapkan
deﬁnisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci
lebih kanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Salah satu yang terdapat dalam daftar penyakit adalah sistem
respirasi. Untuk sistem respirasi terdapat 46 daftar penyakit. Dengan adanya buku ini diharapkan target pembaca buku akan lebih
ﬂeksibel dalam menuntut ilmu, memberikan pelajaran dan melayani masyarakat khususnya dalam bidang kedokteran di bidang
penyakit respirasi pada anak.

Perawatan Bayi Risiko Tinggi
EGC

XPLORE ULANGAN HARIAN SMA / MA IPA KELAS 11
Gramedia Widiasarana Indonesia Buku XPLORE Ulangan Harian SMA/MA IPA Kelas 11 tersusun atas kumpulan soal beserta
pembahasan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Pada masing-masing bab
terdapat latihan soal pilihan ganda dan pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Buku ini dapat digunakan para siswa SMA/MA
untuk belajar dan berlatih mengerjakan soal-soal agar siap menghadapi Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester, dan Ulangan Akhir
Semester, sehingga terbiasa mengerjakan soalsoal dan mendapatkan nilai yang diinginkan. Buku ini juga dilengkapi dengan QRcode
yang berisi buku sekolah elektronik (BSE) dan paket soal latihan ujian semester. BSE tersebut merupakan terbitan pemerintah yang
dapat di-download secara gratis. Dengan adanya BSE, diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran. Soal latihan
Ujian Semester dapat membantu siswa berlatih menyelesaikan soal-soal, sehingga siswa siap menghadapi ulangan harian dan ujian
sekolah.

Penyakit Infeksi Saluran Napas Pneumonia
Yayasan Obor Indonesia
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