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Metodologi Penelitian Kesehatan [Edisi Revisi] - I Ketut Swarjana, SKM, MPH
Penelitian adalah hal penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia di bumi ini. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari aktivitas dunia penelitian, demikian juga di bidang
pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ataupun kemajuan di berbagai hal di kedua bidang tersebut
sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau keberhasilan penelitian di bidangnya masing-masing. Kehadiran
buku ini adalah ingin menjawab semua permasalahan di atas, baik yang dihadapi oleh peneliti, terutama
penelitipemula maupun kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana dalam
membuat proposal penelitian bidang kesehatan (keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan lainlain).
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) - Deasy Handayani Purba 2021-07-14
Buku ini diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran bahwa Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (PPI) adalah merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang
terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan
kesehatn pada berbagai fasilitas kesehatan. Buku ini membahas : Bab 1 Epidemiologi Penyakit Infeksi Bab
2 Informasi Survilen dan KLB Bab 3 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasiltas Kesehatan Tingkat
Primer (FKTP) Bab 4 Peran Dokter, Perawat dan Laboran Dalam Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Bab
5 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Bab 6 Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Bab 7 Pengelolaan Gizi
dalam Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit
Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme - Hamdani M. Syam
2021-02-22
Buku ini bertujuan mengangkat isu tentang Jurnalisme di era digital. Buku diterbitkan atas dasar pemikiran
bahwa perkembangan internet yang begitu cepat telah membawa perubahan dalam segala segi kehidupan
masyarakat termasuk dunia jurnalisme. Sekarang dalam dunia jurnalisme menjadi kabur siapa wartawan
dan siapa khalayak, siapa yang membuat berita dan siapa pembaca berita. Dengan tersedia platform
murah, mudah, dan cepat dengan banyak muncul media sosial yang beragam, seakan-akan membuatkan
sesiapa saja sudah menjadi wartawan, dan dapat menulis berita tanpa melalui proses gatekeeping yang
ketat dengan mengabaikan ruang redaksi. Dampaknya adalah banyak muncul berita bombastis, sadis, fake
news, dan berita bernuansa fitnah begitu berleluasa. Hal yang dapat memperburuk lagi adalah ketika
perhatian pemilik media antara persaingan bisnis dan tanggung jawab berita yang dihasilkan terhadap
masyarakat. Di era digital, terkadang lebih banyak media yang lebih mengutamakan kecepatan berita
daripada kualitas berita. Padahal fungsi utama media, di samping berfungsi sebagai media informasi tapi ia
berfungsi sebagai media edukasi terhadap masyarakat. Bermakna pers mempunyai peranan besar dalam
membimbing masyarakat kepada perubahan sesuai dengan cita-cita pembangunan sesuatu bangsa.
diharapkan keberadaan buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan yang luas terkait Etika dan Bisnis
dalam Jurnalisme. Keberadaan buku ini tak layak dilewatkan baik oleh kalangan akademisi, praktisi, politisi
atau siapapun yang mau dengan rendah hati untuk belajar mengenai Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme.
ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN - Riyanti, S.SiT., M.Keb. 2019-02-14
Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan praktisi bidan, dosen maupun mahasiswa Kebidanan dalam
memahami dan menghayati serta menerapkan etikolegal dalam praktik kebidanan melalui prinsip etika
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moral dan isu legal kebidanan untuk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan
kesehatan khususnya pelayanan kebidanan baik secara individu, keluarga dan masyarakatumum maupun
secara khusus. Adapun isi buku ini meliputi pembahasan berikut. ● Konsep Etika ● Kode Etik Profesi Bidan
● Nilai Personal dan Profesional ●Aspek legal dalam pelayanan kebidanan ● Isu Etik dalam Pelayanan
Kebidanan ● Landasan Hukum dalam Praktik Profesi Bidan ● Teori Pengambilan Keputusan ● Sumber
Hukum dalam Pelayanan Kebidanan ● Peran dan Fungsi Bidan ● Informed Choice dan Informed Consent
dan ● Penyelesaian masalah Etik Kebidanan.
Kebijakan dan Respons Epidemik Penyakit Menular - Ridwan Amiruddin 2019-12-01
Secara khusus, buku ini banyak mengupas kasus HIV dan AIDS dan perilaku berisiko penularannya yang
menjadi kegelisahan semua pihak baik secara lokal, nasional, maupun global. Kajian ini mengupas siklus
penularan penyakit, kebijakan pengendalian penyakit dengan berbagai kajian dan analisis mutakhir, serta
komunikasi kejadian luar biasa penyakit sebagai salah satu upaya penulis untuk ikut serta dalam
penyediaan bahan kajian dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit yang berdampak luas bagi
status kesehatan masyarakat.
Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI - Lutfi Muta’ali 2018-05-23
Buku dengan judul “Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI” terdiri atas 6 (enam) chapter. Keenam chapter
tersebut antara lain “Overview Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)”, “Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Perbatasan”, “Penentuan Lokasi Prioritas
Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan”, “Model Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas
Unggulan”, dan “Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan Merauke, Papua, dan Sumberdaya Lahan Wilayah
Perbatasan Merauke, Papua”. Keenam chapter tersebut dijelaskan dengan sudut pandang yang berbeda.
Akan tetapi, tetap mengacu ke dalam konsep pengelolaan wilayah perbatasan NKRI. Buku dengan judul
“Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI” mengawali pembahasan mengenai Kebijakan Pengelolaan
Perbatasan NKRI. Kebijakan pemerintah dinilai sangat menentukan kesejahteraan warga masyarakat.
Kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa produk perencanaan (RTRW, MP3EI, MP4B) dan status
kawasan perbatasan dalam RTRWN (PKSN, PKN, PKW, PKL, KPE, KEK). Chapter kedua buku ini mengkaji
mengenai Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Perbatasan. Di bagian ini, sumberdaya manusia
memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan wilayah perbatasan. Namun, sumberdaya manusia
yang mumpuni tidak akan berjalan dengan baik jika pengembangan infrastruktur lumpuh/mati. Oleh karena
itu, peranan antara sumberdaya manusia yang mumpuni dengan infrastruktur wajib memiliki sinergi yang
sejalan sehingga pertumbuhan di kawasan perbatasan dapat berlangsung secara optimal dan maksimal.
Chapter ketiga membahas mengenai Penentuan Lokasi Prioritas Pengembangan Ekonomi Wilayah
Perbatasan. Pengembangan ekonomi wilayah perbatasan hendaknya ditentukan berdasarkan kemampuan
potensi sumberdaya alam di wilayah itu sendiri, bukan dari kebutuhan sesaat semata. Pengembangan
ekonomi wilayah perbatasan perlu mendapatkan peranan lebih dari pemerintah pusat. Hal tersebut
dimaksudkan agar negara tetangga tidak memberikan pengaruhnya di wilayah perbatasan NKRI. Chapter
keempat membahas mengenai Model Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan. Model
pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan diupayakan berdasarkan potensi sumberdaya
alam di daerah sendiri. Strategi untuk mengembangkan potensi tersebut dapat diupayakan melalui input
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produksi, pengolahan produksi, pemasaran, penunjang, kondisi sosial ekonomi, dukungan dan kebijakan,
dan persepsi masyarakat. Chapter kelima mengkaji mengenai Kondisi Geografis Wilayah Perbatasan
Merauke, Papua. Chapter ini mengangkat mengenai wilayah Kabupaten Merauke. Kondisi geografis yang
dipaparkan berupa kondisi fisik dan kondisi sosial. Kondisi fisik dapat berupa kondisi iklim, geologi,
penggunan lahan, lereng, dan ketinggian. Kondisi sosial dapat berupa kepadatan penduduk, pendidikan,
dan mata pencaharian. Sumberdaya Lahan Wilayah Perbatasan Merauke, Papua merupakan pembahasan
terakhir buku ini. Wilayah kajian yang diangkat adalah Distrik Oliokobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, dan
Distrik Naukenjerai. Tiap-tiap kajian dikaji berdasarkan kondisi sosial dan kondisi fisik wilayah.
ISTILAH DALAM ILMU EPIDEMIOLOGI - Franning Deisi Badu,SKM.,M.Kes
Buku ini membahas tentang : 1. PANDEMI 2. ENDEMI 3. HIPERENDEMI 4. HOLOENDEMI 5. WABAH 6.
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) iv 7. HERD IMMUNITY 8. CARRIER 9. CLUSTER
Buku Pintar Penanggulangan Wabah Penyakit Dunia dan Nasional - Yanuar
Buku di tangan Anda ini berisi materi-materi penanggulangan wabah penyakit dunia dan nasional. Selain
menjelaskan definisi wabah, istilah-istilah terkait wabah, penemuan, penetapan, dan penanggulangan
wabah, secara khusus buku ini juga mengupas berbagai jenis wabah penyakit dunia dan nasional. Berbagai
kupasan tentang berbagai jenis wabah penyakit dunia dan nasional sengaja ditulis dengan bahasa yang
gamblang dan jelas, tetapi tetap rinci, sehingga pembaca akan memperoleh beragam informasi berharga
terkait hal-hal tersebut. Lebih jauh, buku ini juga disertai dengan gambar-gambar pendukung sehingga
mata pembaca akan dimanjakan dengan visual-visual yang menarik. Selamat membaca!
Buku Pedoman Pencegahan Pengendalian Infeksi - dr. Pancho Kaslam, DRM, M.Sc 2021-11-27
Dalam upaya pemberian layanan kesehatan yang aman dan bermutu di rumah sakit, masalah infeksi terkait
pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infections (HAIs) merupakan masalah besar diseluruh
negara didunia. Selain berdampak pada keselamatan pasien, petugas dan pengunjung, juga akan menjadi
beban ekonomi pada negara. Penelitian pada 11 rumah sakit di DKI Jakarta tahun 2004 melaporkan 9,80%
kejadian HAIs diantara pasien rawat inap. Terutama, infeksi daerah operasi (IDO), infeksi saluran kemih
(ISK), infeksi saluran napas akut (ISPA), dan infeksi aliran darah primer (IADP). (Achmad, 2017) Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, menyebutkan
bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencegahan pengendalian infeksi terhadap
HAIs dan infeksi yang bersumber dari masyarakat. Oleh sebab itu pengetahuan dasar pencegahan
pengendalian infeksi harus dimiliki oleh setiap petugas kesehatan dalam pemberian layanan di fasilitas
kesehatan. Pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV 2) atau CoViD-19 telah
menambah beban dan tantangan dalam pemberian pelayanan kesehatan terutama di fasilitas kesehatan
yang sudah terbebani oleh masalah tatakelola, sumberdaya, bahan-peralatan penunjang dan kebutuhan
ruang bangunan.
Buku Teks Epidemiologi Untuk Kesehatan Masyarakat - Riris Andono Ahmad 2020-09-24
Dalam ilmu kesehatan masyarakat, epidemiologi menduduki peranan yang penting di samping berbagai
cabang ilmu pengetahuan kedokteran, kesehatan, teknik, matematika, statistika, sosial, politik, budaya,
bahkan ekonomi dan manajemen. Epidemiologi menjadi salah satu fondasi dasar ilmu kesehatan
masyarakat. Epidemiologi menjadi alat untuk mendiagnosis masalah kesehatan, menegakkan faktor
penyebab masalah kesehatan, serta mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi kesehatan. Sebagai
sebuah ilmu, fokus utama ilmu epidemiologi ialah upaya pencarian bukti untuk menegakkan hubungan
kausalitas antara faktor yang diduga sebagai penyebab dan masalah kesehatan yang diamati. Dengan
kemampuan tersebut, epidemiologi juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penyakit
berperilaku di dalam sebuah populasi. Pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai alat yang efektif
untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakityang ada di populasi dan pada akhirnya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sejarah pengembangan ilmu epidemiologi telah menunjukkan
bahwa penyakit bahkan dapat dicegah dan dihentikan penyebarannya hanya dengan mempelajari pola
penyebarannya, bahkan sebelum mengetahui penyebab pasti penyakit tersebut.
Undang Undang Kebidanan UU No. 4 tahun 2019 - Redaksi Sinar Grafika
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan ini mengatur mengenai
pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan
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Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, vii Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan
Bidan, serta pembinaan dan pengawasan.
Keracunan Makanan - Syifa Mustika 2019-09-30
Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan dengan angka kejadian yang masih
tergolong tinggi di dunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini dapat terjadi akibat bahan makanan itu
sendiri maupun akibat kontaminasi selama proses pengolahan makanan tersebut. Keracunan makanan
dapat menyebabkan berbagai keluhan mulai pusing, mual, muntah, diare, hingga gejala berat yang dapat
menyebabkan kematian. Tanda dan gejala keracunan makanan dapat bervariasi tergantung bahan dan
jumlah makanan yang telah dikonsumsi. Perlunya pengenalan dini mengenai tanda dan gejala diperlukan
untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat. Tata laksana keracunan makanan beragam mulai
dari terapi yang bersifat simptomatik hingga pemberian antidot spesifik sesuai dengan bahan toksik yang
menyebabkan keracunan makanan. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memberikan
pengetahuan mengenai penyebab bagaimana keracunan makanan dapat terjadi, penanganan pertama, dan
pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari keracunan makanan.
Unika Dalam Wacana Publik: Gegara Pan(dem)ik: Terhimpit Untuk Melejit - Benny D Setianto
Buku yang sedang anda baca ini juga merupakan bukti lain betapa civitas akademika Unika
SOEGIJAPRANATA tidak pernah diam dalam keterbatasan yang ada melainkan justru kepanikan akan
pandemik ini telah memunculkan semangat untuk semakin peduli dan terlibat dalam wacana publik. Dalam
masa kurang dari 3,5 bulan atau sekitar 110 hari, tercatat lebih dari 50 artikel telah dibuat dan dimuat
dalam berbagai media massa. Artinya hampir 2-3 hari sekali selalu muncul gagasan, pendapat dan
ungkapan pemikiran yang dimuat dan bisa dibaca oleh publik. Tentu saja, bukan berarti Unika
SOEGIJAPRANATA mengharapkan agar pandemic tidak berlalu sehingga bisa memaksa civitas akademika
untuk tetap produktif menghasilkan karya, tetapi justru ini untuk menunjukkan semangat yang diwarisi dari
nama yang digunakan oleh Lembaga ini. Civitas Akademika tidak boleh amem mlempem, tetapi justru harus
bergerak aktif dan produktif pada saat yang lain sedang termangu-mangu oleh perubahan-perubahan dan
keterpaksaan-keterpaksaan baru. Dalam himpitan pandemik Unika SOEGIJAPRANATA tetap harus melejit,
bukan untuk meraih kejumawaan, tetapi justru karena panggilan untuk berbuat lebih. Ungkapan saudara
kita Muslim, Fastabiqul Khairot, berlomba-lomba dalam kebaikan, sesuai dengan semangat penebusan
Yesus, karena kita sudah merasakan Kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup ini, maka saatnya
membagikan kasih kepada sesama dengan ilmu pengetahuan yang juga sudah dikaruniakan kepada kita.
Epidemiologi Dasar - Prof. Dr. Nur Nasry Noor, MPH 2022-09-09
Epidemiologi adalah suatu disiplin ilmu yang telah berkembang seiring dengan adanya perubahan yang
terjadi di masyarakat serta munculnya berbagai penyakit baru. Perubahan ini telah memungkinkan
epidemiologi untuk tetap berguna dan merupakan alat yang relevan dalam mengungkap dan memahami
penyakit serta kejadian kesehatan. Walaupun sejumlah penelitian epidemiologi telah memberikan hasil
yang cukup besar pada beberapa abad yang lalu, namun epidemiologi sebagai suatu systematized body of
epidemiology principles, yang merupakan dasar dari penelitian epidemiologi telah berkembang pada
beberapa puluh tahun terakhir ini. Berbagai hasil penelitian epidemiologi telah banyak dimanfaatkan dalam
usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di berbagai negara terutama pada negara maju,
demikian pula halnya pada negara-negara berkembang lainnya. Walaupun dewasa ini epidemiologi
merupakan salah satu disiplin ilmu yang relatif masih baru namun telah digunakan secaraluas dalam
bidang kesehatan, terutama bidang kesehatan masyarakat. Berbagai masalah masih merupakan hal yang
masih perlu ditindak lanjut seperti adanya berbagai selisih pendapat maupun perbedaan pengertian yang
bukan saja dalam hal definisi epidemiologi secara umum, tetapi juga dalam hal pengertian terhadap
berbagai istilah dan pengukuran. Contohnya penggunaan rate dan ratio yang masih sering tidak tepat serta
kesepakatan tentang arti angka insidensi (insidensice rate) masih sering muncul di permukaan. Berbagai
konsep dalam penelitian epidemiologi harus lebih dimantapkan terutama dalam penelitian hubungan sebab
akibat yang merupakan inti penelitian epidemiologi.
Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan Soal Kompetensi Teknis Epidemiolog Kesehatan - Manotar Sinaga, M.Kes 2022-11-07
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Soal Kompetensi Teknis Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama dan Terampil 313 Soal dilengkapi dengan
Pembahasan Sesuai Materi Soal Menpan RB 2021 & Field Report Untuk Persiapan Ujian PPPK Tenaga
Kesehatan Tahun 2022
BUKU AJAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Dilengkapi dengan diagnosa SDKI, SIKI SLKI dan
manajemen disaste - Ns. Herni Sulastien, M.Kep., Putu Widhi Sudariani., S.Kep.,Ns.,M.Kep., Yuda
Prasetya, S.Kep.
BUKU AJAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Dilengkapi dengan diagnosa SDKI, SIKI SLKI dan
manajemen disaste Penulis : Ns. Herni Sulastien, M.Kep., Putu Widhi Sudariani., S.Kep.,Ns.,M.Kep., Yuda
Prasetya, S.Kep. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-167-2 Terbit : Januari 2022 www.guepedia.com
Sinopsis : Ns. Herni Sulastien, M.kep. Lahir di Alas Sumbawa, 06 Januari 1988. Penulis menjalani
pendidikan sarjana dan profesi keperawatan di STIKES Karya Husada Semarang (2006-2012). Kemudian
melanjutkan pendidikan magister keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar
(2016-2018). Sejak tahun 2012 hingga sekarang penulis bertugas di Prodi D3 Keperawatan Universitas
Nahdlatul Wathan Mataram sebagai pengampu mata ajar manajemen keperawatan dan keperawatan gawat
darurat. Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi. Putu Widhi Sudariani., S.Kep.,Ns.,M.Kep lahir di
Mataram, 15 Oktober 1986. Penulis menjalani Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners di Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga (2004 – 2009). Tahun 2014 s/d 2016 penulis mengikuti program tugas
belajar S2 Magister Keperawatan dengan peminatan Manajemen Keperawatan di Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 2016-2018 Kepala Ruangan Rawat Inap RSUD Kota Mataram.
Sejak 2018-sekarang menjadi Assesor Keperawatan RSUD Kota Mataram. 2019-sekarang anggota Manajer
Pelayanan Pasien (MPP) RSUD Kota Mataram Yuda Prasetya, S.Kep. lahir di Lombok Barat, 10 Agustus
1987. Penulis menjalani Pendidikan DIII Keperawatan di Politeknik Kesehatan Mataram (2005 – 2008),
kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram (2012 –
2013). Pada tahun 2016-2019 menjadi Kepala Ruangan IGD RSUD Kota Mataram dan saat ini anggota
Manajer Pelayanan Pasien (MPP) RSUD Kota Mataram. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Jaminan Mutu Layanan Kesehatan -

khazanah pustaka dunia perkeretaapian. Sampai bertemu di Majalah KA edisi Juli dalam versi siber di
www.majalahka.com .
Epidemiologi Penyakit Menular - Agustiawan 2022-07-25
Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular, Mekanisme rantai penularan penyakit, Manivestasi klinik
penyakit menular, Epidemiologi Campak, Epidemiologi Tuberkulosis, Epidemiologi Polio, Epidemiologi
Pertusis, Epidemiologi Tetanus, Epidemiologi Difteri, Epidemiologi Thypoid, Epidemiologi Human Papilloma
Virus, Epidemiologi Penyakit-Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I), Epidemiologi Demam
Berdarah Dengue
Epidemiologi - Wuri Ratna Hidayani 2020-05-01
Epidemiologi merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang kegiatannya bermaksud untuk
mempelajari masalah frekuensi, penyebaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan
penyebaran masalah kesehatan atau kejadian-kejadian pada kelompok penduduk tertentu, dan
penerapannya untuk mengendalikan masalah kesehatan. Buku ini membahas konsep dasar epidemiologi,
sejarah epidemiologi, tujuan, kegunaan sampai pada metode penelitian baik deskriptif dan analitis sehingga
diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan untuk aplikasi dalam penelitian epidemiologi.
Epidemiologi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Etika Dan Hukum Kesehatan - Muhammad Sadi Is 2010-01-01
kelangkaan buku ajar (textbook) untuk mata kuliah Hukum Kesehatan ini, mendorong kaIangan akademisi
untuk merumuskan dan membahas tema utama kajian Ilmu Hukum, sebagaimana disajikan datam buku ini.
Membahas 10 topik ulama: (1) Hukum kesehatan di Indonesia; (2) Politik hukum kesehatan; (3) Teori
hukum kesehatan: (4) Hukum malapraktik; (5) Hukum kebidanan: (6) Hukum kedokteran; (7) Hukum rumah
sakil; (8) Hukum kefarmasian; (9) Hukum rekam medis/rekam kesehatan; dan (10) Kode etik profesi.æ --Buku persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia)
DARI PULAU BURU KE CIPINANG - ACHMAD SUJUDI 2011-09-08
“Senang bisa bekerja sama dengan Dr. Achmad Sujudi selama di pemerintahan. Dia bisa mengikuti irama
kerja saya yang taktis dan langsung pada sasaran. Sangat concern pada kesehatan dan kemanusiaan.
Semoga pengalaman yang dituangkan dalam buku ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi generasi saat
ini dan masa depan.” H.M. Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) “Sebuah fakta yang orisinal dan personal
diungkapkan oleh penulis tentang pengalaman diri dan yang ada di sekitarnya, tentang perjuangan
kemerdekaan RI hingga pembangunan kesehatan. Benar-benar cocok dengan judulnya, ‘Sejarah Kecil’.
Saya mengenal penulis sebagai sesama aktivis '66, aktivis mahasiswa dan HMI di Universitas Indonesia
yang gigih memperjuangkan tatanan bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Buku ini menjadi bacaan
yang penting dan berguna, khususnya bagi mereka yang aktif di pemerintahan, aktivis, dan generasi
muda.” DR. Ir. Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR RI) “Buku memoar Dr. Achmad Sujudi ini bercerita
bukan melulu tentang dirinya, tetapi juga tentang keadaan di sekitarnya---yang dialami, yang dilihat dan
didengarnya---baik sebagai aktivis mahasiswa, sebagai dokter, sebagai birokrat kesehatan, maupun sebagai
menteri di bawah dua Presiden. Dengan demikian, memoar ini bisa dipastikan kelak akan menjadi salah
satu sumber penting bagi penulisan sejarah politik dan sosial Indonesia. Sebagai bacaan, buku ini enak
dibaca karena soal yang dibicarakannya dibahas dengan saksama dan dengan bahasa yang lancar dan
jernih.” Prof. Dr. Salim Said, MA, MAIA (Guru Besar Ilmu Politik)
Monograf Bactivec dan Kaporit Larvasida Vektor Demam Berdarah Dengue: Aedes Aegypti SPP - Herdianti,
S.K.M., M.Kes
Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Ilmu Kesehatan,
baik strata satu dan magister kesehatan, sekolah tinggi ilmu kesehatan atau akademi kesehatan serta
instansi bidang kesehatan, rumah sakit maupun sektor lain yang terkait, untuk menjadi alternatif
pemberantasan vektor DBD.
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan - Dewi Santosaningsih 2020-11-01
Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian MRSA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini dapat digunakan
sebagai panduan bagi pihakpihak terkait di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi manajemen rumah sakit,
Komite/Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Komite/Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba,

Majalah KA Edisi Juni 2015 - 2015-06-12
Pada edisi Juni ini, kami sampaikan ralat karena rencana liputan khusus “Masinis KRL” belum bisa dimuat
pada edisi bulan ini. Sebagai gantinya, kami sajikan liputan khusus “Kereta Api Luar Biasa (KLB)”. Kami
sampaikan terimakasih kepada Arya Saloka (Kontributor Foto Majalah KA di Madiun), Syaddam Dwi
Rakhman (Kontributor Foto Majalah KA di Yogya), Valentinus Garda Wardana (Kontributor Foto Majalah
KA di Purwokerto), Rizky Agung Surya Saputra (Kontributor Foto Majalah KA di Solo), Andriawan Pratikto
(Kontributor Foto Majalah KA di Blitar), dan Riza Haidar (Kontributor Majalah KA di Tegal) yang telah
mengirimkan hasil hunting foto-foto KLB. Para pelanggan pembaca setia Majalah KA, sejak edisi Mei 2015
kemarin, kini Majalah KA terbaru versi digital sudah bisa diunduh di www.wayang.co.id melalui tablet dan
ponsel dengan iOS (iPad, iPhone & iPod Touch) serta device-device yang menggunakan OS Android, serta
Web. Cukup dengan membayar Rp 17.500,- saja, Anda sudah bisa menikmati dan membaca Majalah KA
dimanapun dan kapanpun tak perlu repot membawa majalah cetaknya. Isinya sama dengan versi cetaknya.
Jadi yang belum memperoleh versi cetak bisa mengunduhnya untuk versi digital. Dan Alhamdulillah,
pesanan dari luarnegeri sudah mulai bertambah setelah diunggah versi digitalnya. Pelanggan setia Majalah
KA, kami sampaikan permohonan maaf karena terhitung mulai edisi Juli 2015, Majalah KA versi cetak
sudah tidak ada di agen-agen dan toko buku. Bukan berarti Majalah KA telah tutup, namun atas dasar
pertimbangan dari Manajemen, kami beralih ke media siber (cyber) dengan alamat website
www.majalahka.com . Nantikan tampilan baru www.majalahka.com dengan menu-menu pilihan sesuai
rubrikasi yang ada di Majalah KA seperti Liputan Khusus, Berita KA, Spoorweg, Commuter, Foto Hunting,
Foto Tematik, Foto Pernik, Aku Railfan, Karyaku dan tak ketinggalan Pinggir Rel. Adapun Majalah KA yang
sebelumnya masih berupa versi cetak, secara bertahap akan Anda bisa dapatkan dalam versi digital dengan
mengunduh melalui Wayang Force (www.wayang.co.id) dan http://goo.gl/fgSRq4. Mohon doa dan
dukungannya, semoga Majalah KA terus berkembang dan terus hadir sebagai referensi penambah
kejadian-luar-biasa-kejadian-luar-biasa
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Komite Farmasi dan Terapi, Instalasi Farmasi, Instalasi Mikrobiologi Klinik, dokter penanggung jawab
pasien, dan perawat dalam upaya menurunkan angka infeksi dan atau kolonisasi MRSA. Penyusunan buku
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian MRSA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan sumber daya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dan juga pola
epidemiologi dan pola kepekaan bakteri MRSA terhadap berbagai antibiotika di Indonesia. Kami berharap
dengan diterbitkannya buku panduan ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dapat
mengimplemantasikan program penanggulangan penyakit infeksi dengan mudah. Pedoman Pencegahan
Dan Pengendalian Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
MANAJEMEN KESEHATAN - Endang Sutisna Sulaiman 2021-10-19
Puskesmas sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan nasional mempunyai peranan yang sangat
besar dan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sejak diperkenalkannya Puskesmas
pada tahun 1969, berbagai hasil telah banyak dicapai. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB) telah berhasil diturunkan. AKI telah dapat diturunkan dari 318 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 1997 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). AKB telah dapat
diturunkan dari 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada
tahun 2007 (SDKI, 2007). Sejalan dengan penurunan AKB, Umur Harapan Hidup (UHH) rata-rata bangsa
Indonesia telah meningkat secara bermakna dari 68,6 tahun (2004) menjadi 70,5 tahun (2007)
(Departemen Kesehatan, 2007). Kunci keberhasilan organisasi seperti Puskesmas ditentukan oleh
manajemen, dukungan sumber daya, serta komitmen dan dukungan stakeholders Puskesmas.
Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen dan menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan
organisasional. Kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan yang mempunyai visi dan misi, mempunyai
agenda kegiatan sebagai pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi, serta mau dan mampu membentuk tim
tangguh. Keahlian pemimpin yang mendasar adalah komunikasi dan pemecahan masalah. Sumbersumberdaya manajemen Puskesmas meliputi man, money, material, machine, method, minute/ time, market
dan information dengan akronim 7 M + 1 I. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang banyak digunakan di
Puskesmas adalah fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (P1), penggerakan dan pelaksanaan (P2),
pengawasan, pengendalian, dan penilaian (P3). Stakeholders Puskesmas di era otonomi daerah terutama
adalah Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota, dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dan
pegawai Puskesmas, tokoh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang terhimpun dalam badan penyantun
puskesmas (BPP), dan organisasi profesi dibidang kesehatan. Pengembangan Puskesmas di masa depan
menitik beratkan pada 4 (empat) hal: (1) penentuan prioritas program Puskesmas yang sesuai situasi,
kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, (2) pengembangan program menjaga mutu
pelayanan kesehatan, (3) pengembangan swadana Puskesmas dan (4) penggerakan dan pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan.
Aqidah Akhlaq -

wujud keprihatinan dalam menyikapi wabah Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 yang dapat
dianggap sebagai tragedi kemanusiaan terbesar tahun ini. Ketiga pemikir dalam buku ini merasa tergugah
untuk menuliskan pikiran-pikirannya terkait dengan Covid-19 ini sebagai upaya edukasi dan literasi pada
masyarakat tentang bagaimana harusnya masyarakat bersikap dan merespons berbagai dalam menghadapi
wabah ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan umat dalam menghadapi
bencana wabah Covid-19 ini dengan penuh ketenangan tanpa kepanikan namun tetap penuh waspada.
Semoga keberadaan buku ini dapat bermanfaat bagi umat dan menjadikan jalan keridhoan di hadapan Allah
SWT.
Kumpulan Makalah Penyakit Tropis dan Infeksi Di Indonesia (Jilid 1) - Soegeng Soegijanto 2016-01-01
Mudah-mudahan makalah ini dapat membantu para sejawat untuk memahami penyakit Tropis dan Infeksi
terutama mengenai: epidemiologi, patogenesis, manifestasi klinik, diagnosis, penatalaksanaan, dan
pencegahan.Saran-saran dan kritik dari sejawat sekalian akan dapat berguna untuk memperbaiki
penerbitan makalah yang akan datang.
Community and Familly Health Nursing - 1st Indonesian Edition - Mary A.|McEwen Nies (Melanie)
2018-09-17
Buku keperawatan kesehatan komunitas dan keluarga ini membantu Anda memahami tema-tema utama
dan prioritas terkait masalah kesehatan populasi, populasi rentan, prevensi dan promosi kesehatan serta
terapi komplementer dalam konteks masyarakat Indonesia. - Buku teks komprehensif berdasarkan
kurikulum Ners dan D3 Keperawatan - Bekerjasama dengan para Editor dari IPPKI, AIPNI dan AIPViKI Studi kasus dan aplikasi proses keperawatan kesehatan komunitas menampilkan cuplikan situasi nyata
klien dalam konteks keluarga dan masyarakat Indonesia - Lengkap dengan akses ke soal latihan uji
kompetensi di www.ujikomku.com
Dasar-Dasar Epidemiologi - Marlynda Happy Nurmalita Sari 2021-07-19
Epidemiologi secara komprehensif merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan frekuensi
penyakit dan status kesehatan pada penduduk atau populasi manusia. Transisi epidemiologi yang terjadi di
dunia saat ini telah mengakibatkan berbagai perubahan pola penyakit. Buku ini menguraikan “Dasar-Dasar
Epidemiologi” secara komprehensif, maka buku ini disusun menjadi 12 bab yaitu: Bab 1 Konsep Dasar
Epidemiologi Bab 2 Konsep Penyebab Timbulnya Penyakit Bab 3 Riwayat Alamiah Penyakit Bab 4
Epidemiologi Penyakit Menular Bab 5 Epidemiologi Penyakit Tidak Menular Bab 6 Studi Deskriptif
Epidemiologi Bab 7 Studi Epidemiologi Analitik dalam kebidanan Bab 8 Ukuran-Ukuran Morbiditas
Epidemiologi Bab 9 Ukuran – Ukuran Mortalitas Epidemiologi Bab 10 Surveilans Penyakit Bab 11
Surveilans Maternal Bab 12 Penyelidikan Wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)
Konsep Dan Aplikasi Epidemiologi - Dr. Asriwati Amirah, S.Kep., Ns., S.Pd., M.Kes. 2020-11-01
Epidemiologi sebagai salah satu disiplin ilmu kesehatan yang sangat dibutuhkan terutama dalam hal
menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Pada saat ini ilmu epidemiologi telah
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Epidemiologi terbagi atas dua kelompok yaitu, kelompok
epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik, dalam buku ini akan dibahas tentang epidemiologi
analitik. Epidemiologi analitik adalah ilmu yang mempelajari determinan yaitu faktor-faktor yang
berhubungan dengan kejadian dan distribusi penyakit atau masalah yang berkaitan dengan kesehatan
Epidemiologi adalah metode yang digunakan oleh epidemiologis untuk menentukan penyebab terjadinya
penyakit tertentu di tengah masyakat. Epidemiologi juga dapat digunakan untuk melakukan kontrol
terhadap masalah kesehatan tertentu. Konsep Dan Aplikasi Epidemiologi ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Manajemen Bencana: Pengantar dan Isu-Isu Strategis - Wignyo Adiyoso 2018-11-01
Takdir menempatkan Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, jadi pantas dijuluki super
market bencana. Bencana sudah menjadi bagian keseharian kita. Frekuensinyapun tak terbilang. Bukan
lagi per bulan, hari atau jam. Tapi bahkan setiap menit dan setiap detik terjadi bencana. Isu bencana
menjadi magnet publik sekaligus tragedi bagi korban bencana. Bencana selalu membetot nalar kemanusian
dan mengetuk pintu iba setiap insan. Meskipun informasi bencana bertebaran, sayangnya di Indonesia
masih sedikit buku tentang manajemen kebencanaan secara lengkap, komprehensif dan mengaitkan
dengan isu-isu strategis kebencanaan yang melingkupinya. Buku ini berisi: - Konsep, pengertian dan

Mikrobiologi Keamanan Pangan - Dr. Ir. Ratih Dewanti - Hariyadi 2021-06-28
Buku "Mikrobiologi Keamanan Pangan" membahas permasalahan keamanan pangan ditinjau dari aspek
mikrobiologi. Topik yang dicakup meliputi permasalahan keamanan pangan yang diakibatkan oleh
mikroorganisme patogen dan dampaknya terhadap kesehatan maupun perdagangan pangan; beban
penyakit bawaan pangan; berbagai jenis bakteri patogen, virus, protozoa dan cacing penyebab penyakit
bawaan pangan; patogen bawaan pangan emerging dan superbug, serta mikotoksin yang dihasilkan oleh
kapang toksigenik dalam pangan. Sebanyak empat belas bakteri patogen bawaan pangan penyebab infeksi
dan atau intoksikasi dibahas secara rinci termasuk klasifikasi, karakteristik pertumbuhannya dalam
pangan, pengendaliannya dalam pangan dan kejadian luar biasa (outbreak) yang terkait yang pernah
terjadi di dunia. Sebagai tambahan, buku ini juga membahas surveilan penyakit bawaan pangan,
perkembangan metode deteksi patogen bawaan pangan, serta peran pengujian dalam meningkatkan
keyakinan pada keamanan pangan.
Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) - Mohamad Amin 2020-04-01
Buku ini merupakan hasil kompilasi pemikiran ketiga tokoh pemikir di bidangnya masing-masing sebagai
kejadian-luar-biasa-kejadian-luar-biasa
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dimensi-dimensi bencana. - Karakteristik dan jenis ancaman bencana. - Konsep risk assessment dan risk
management. - Konsep risk perception dan risk communication. - Kebijakan dan strategi nasional
manajemen bencana. - Siklus manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehab rekon).
- Ajaran agama dan pengurangan risiko bencana (PRB). - Pendidikan, riset, teknologi, pendanaan, &
database kebencanaan. - Reslient city, pariwisata, cultural heritage dan PRB. business continuity plan/BCP,
asuransi bencana, & gaming simulation. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemantik diskusi
bagi pemerintah, akademisi, peneliti, lembaga masyarakat, mahasiswa, sukarelawan dan pelaku bencana
termasuk masyarakat umum dan kelompok rentan bencana.
Flu Burung: Aspek Klinis dan Epidemiologis - Tamher 2008

Tuntutan Hukum Malapraktik Medis bermanfaat untuk para praktisi dunia medis dan kalangan akademisi
sebagai acuan bahan pembelajaran hukum medis, khususnya masalah malapraktik dan dapat mencegah
serta menyelesaikan sengketa medis.
EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR - Irma
Muslimin,SKM.,M.Kes Ashriady, SKM., M.Kes Dina Mariana, SKM.,M. Kes Dr. Musdalifah Syamsul,
SKM.,M.Kes Henni Kumaladewi Hengky, SKM.,M. Kes Rahmat Haji Saeni, SKM., MPH Siti Rahmah,
SKM.,MPH Antonius Adolf Gebang, S.Kep.,M.P.H Hasnawati S, SKM.,M.Kes Hadzmawaty Hamzah,
SKM.,M.Kes 2021-08-17
Buku ini menerangkan tentang : EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
Buku Saku Sphere : Piagam Kemanusiaan .. -

Tuntutan Hukum Malpraktik Medis - Mudakir Iskandar Syah, S.H. M.H. 2019-02-18
Malapraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan
profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan
atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. Masyarakat yang
dirugikan atas adanya malapraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah
mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Identifikasi masalahnya adalah: 1.
Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malapraktik medik? 2. Bagaimana
kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran yang dilakukan seorang
dokter? Tuntutan Hukum Malapraktik Medis memberikan sumbang saran terhadap tindakan medis agar
terhindar dari tindakan malapraktik dan sekaligus memberi infromasi kepada semua pihak baik masyarakat
yang berperan sebagai pasien maupun tenaga medis yang berperan sebagai pemberi jasa medis. Apabila
terjadi sengketa medis dipandang perlu mencari cara termudah dan mengenakkan semua pihak. Semoga
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Prinsip & Metode Epidemiologi - Buchari Lapau 2017-01-01
Tujuan dari buku ini ialah supaya pembaca mempunyai pengetahuan dan mempunyai kompetensi untuk
menerapkan pengetahuan tersebut sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan surveilens epidemiologi dan
penelitian epidemiologi. Surveilens epidemiologi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
interpretasi data secara sistematis dan rutin untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk
kepentingan manajemen pelayanan/program kesehatan. Penelitian epidemiologi juga mempunyai kegiatan
sistematis sama dengan surveilens epidemiologi, namun penelitian epidemiologi tidak dilakukan secara
rutin, hanya dilakukan bila tidak ada informasi melalui surveilens epidemiologi. Di samping itu, penelitian
epidemiologi mempunyai tujuan yang lebih kompleks. ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)
Buku Ajar Epidemiologi u mhsiswa kebidanan -
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