Perawatan Luka Episiotomi
Recognizing the pretentiousness ways to acquire this ebook Perawatan Luka Episiotomi is additionally useful. You have remained in right site to
start getting this info. acquire the Perawatan Luka Episiotomi connect that we have enough money here and check out the link.
You could purchase guide Perawatan Luka Episiotomi or get it as soon as feasible. You could speedily download this Perawatan Luka Episiotomi after
getting deal. So, taking into account you require the ebook swiftly, you can straight get it. Its therefore certainly easy and appropriately fats, isnt it?
You have to favor to in this melody

Menyusui, Kebutuhan Dasar Ibu Nifas dan Menyusui
Panduan Lengkap Keterampilan Dasar Kebidanan II - Ika Putri
Damayanti, SST., M.Kes. 2015-05-11
Obat merupakan sebuah substansi yang diberikan kepada manusia atau
binatang sebagai perawatan, pengobatan, atau bahkan pencegahan
terhadap berbagai gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Dalam
pelaksanaanya, tenaga medis memiliki tanggung jawab dalam keamanan
obat dan pemberian secara langsung ke pasien. Standar- standar
tersebut harus dimiliki obat agar menghasilkan efek yang baik akan obat
itu sendiri. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Kebidanan]
Pendidikan Keperawatan Gerontik - Abdul Muhith
Gerontologi menurut Kozier (1987), adalah ilmu yang mempelajari
seluruh aspek menua. Geronti c nursing menurut Kozier (1987), adalah
ilmu yang mempelajari tentang perawatan pada lansia. Gerontic nursing
merupakan spesialis perawatan lanjut usia yang dapat menjalankan
perannya pada seti ap tatanan pelayanan dengan menggunakan
pengetahuan, keahlian, dan keterampilan merawat untuk meningkatkan
fungsi opti mal lanjut usia secara komprehensif.
Pengantar Kuliah Bstertetri -

Efektifitas Larutan Ekstrak Daun Bangun-Bangun (Coleus
amboinicus) Terhadap Pengurangan Nyeri Dan Penyembuhan
Laserasi Perineum - Sulastry Pakpahan, SST., M. Keb. 2021-03-19
Buku yang berjudul “Efektifitas Larutan Ekstrak Daun Bangun-Bangun
(Coleus amboinicus) Terhadap Pengurangan Nyeri Dan Penyembuhan
Laserasi Perineum” ini berisi bahan kajian survei yang dilaksanakan
pada tahun 2020. Buku ini membahas mengenai efektifitas larutan
ekstrak daun bangun-bangun terhadap pengurangan nyeri dan
penyembuhan luka laserasi jalan lahir pasca persalinan normal di
Kabupaten Tapanuli Utara. Buku ini terdiri dari 9 Bab yakni: BAB 1
PENDAHULUAN; BAB 2 LASERASI JALAN LAHIR; BAB 3 NYERI LUKA
LASERASI JALAN LAHIR; BAB 4 PENYEMBUHAN LUKA LASERASI
PERINEUM; BAB 5 DAUN BANGUN BANGUN; BAB 6 PERSIAPAN
SURVEI; BAB 7 TATA LAKSANA SURVEI; BAB 8 PELAKSANAAN
SURVEI; serta BAB 9 HASIL SURVEI.
Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui - Dina Dewi Anggraini
2022-03-15
Konsep Dasar Nifas dan Menyusui, Kebutuhan Dasar Pada Kehamilan,
Evidence Dalam Nifas dan Menyusui Normal Faktor Yang Mempengaruhi
Normal Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian ASI, Berfikir Kritis
Dalam Asuhan Nifas dan Menyusui, Clinical Juggment Dalam Asuhan
Nifas dan Menyusui Normal, Problem Sovling Dalam Asuhan Nifas dan
perawatan-luka-episiotomi

Buku Ajar Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Ani Triana, S.S.T., M. Kes. 2015-04-29
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Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting dalam mengukur
derajat kesehatan suatu Negara, dimana status kesehatan ibu dan anak
dapat dilihat dari angka kematian ibu. Tenaga kesehatan yang kompeten
sangat diperlukan untuk melakukan deteksi, penanganan awal dan
rujukan kasus-kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Oleh
karena itu, diperlukan kesamaaan persepsi dan pengertian dari semua
pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek tersebut dalam
penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya
harus merupakan intregrasi menyeluruh dari berbagai aspek. [Penerbit
Deepublish, Deepublish, Kebidanan, Kesehatan]
KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN (KDPK) - Hj.
Hasnidar S.ST., M.Kes., 2021-05-07
Buku ini disusun dengan tujuan untuk membantu mahasiswa Kebidanan
untuk mempelajari dasar-dasar Praktik Klinik. Buku ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa Kebidanan. Buku ajar ini
membahas tentang Kebutuhan Fisik, Kebutuhan Psikososial, Prinsip
Pencegahan Infeksi, Peralatan Bedah dan dilengkapi daftar tilik
Praktikum dengan maksud untuk memudahkan mahasiswa dalam
mempelajari mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan.
Perawatan Maternitas Pengantar Bioetik untuk Mahasiswa Kedokteran - Syamsu
2019-12-01
Bioetik bukan sekedar ilmu dan keterampilan, tetapi merupakan
landasan moral dalam menentukan keputusan, sikap, perilaku, dan
tindakan untuk kebaikan. Bioetik bukan hanya untuk pasien, tetapi juga
untuk makhluk hidup dan alam sekitarnya, untuk masa sekarang dan
yang akan datang. Bagi seorang dokter bioetik merupakan buku petunjuk
penggunaan ilmu-ilmu kedokteran untuk pasien, keluarga, atau
masyarakat serta lingkungannya. Bioetik juga mengajarkan penjagaan
kelestarian makhluk hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Skia: Masa Kehamilan & Persalinan Kebidanan perawatan-luka-episiotomi
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Kesehatan Ibu dan Anak - Elfirayani Saragih 2022-05-26
Kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada kondisi ibu saat
sebelum hamil. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan status
kesehatan seorang wanita sejak sebelum hamil sangatlah penting dalam
memastikan kelangsungan hidup ibu dan anak dengan baik . Dari Buku
ini pembaca bisa mendapatkan informasi seputar Kesehatan Ibu dan
anak yang dibagi menjadi 10 Bab yaitu : Bab 1 Kondisi Umum Kesehatan
Ibu dan Anak di Indonesia Bab 2 Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Wanita Bab 3 Pelayanan Antenatal Care Bab 4 Pelayanan Persalinan dan
Bayi Baru Lahir Bab 5 Pelayanan Masa Nifas Bab 6 Pelayanan Keluarga
Berencana Bab 7 Pembinaan dan Pemantauan Gizi Balita dan Ibu Hamil
Bab 8 Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Di Indonesia Bab 9 Upaya
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia Bab 10 Peran
Keluarga Dalam Kesehatan Ibu dan Anak
Memahami Kesehatan reproduksi wanita ed 2 Promosi Kesehatan Suatu Pendekatan Praktis - Dr. Agung Suharto,
APP, S.Pd., M.Kes. 2022-02-23
Promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan pada
masa lalu. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran
masyarakat atau pemberian dan pengingkatan pengatahuan masyarakat
tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya memfasilitasi
perubahan perilaku. Buku promosi kesehatan, suatu pendekatan praktis,
memuat bahan kajian tentang promosi kesehatan meliputi: konsep
prinsip dasar promosi kesehatan, ruang lingkup promosi kesehatan,
model dan nilai promosi kesehatan, strategi dalam promosi kesehatan,
pendekatan dalam promosi kesehatan, etika promosi kesehatan meliputi
analisa masalah, sasaran dan tujuan, pesan pokok, metode dan saluran
komunikasi serta kegiatan operasional, pemantauan dan evaluasi,
hubungan klien serta determinan sosial dan hubungannya dengan klien,
serta prinsip perubahan perilaku. Buku promosi kesehatan, suatu
pendekatan praktis, juga memuat tentang upaya promosi kesehatan pra
nikah, saat hamil, nifas menyusui dan bayi/balita, upaya promosi
kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta peran bidan
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dalam promosi kesehatan. Penulis berharap buku ini bermanfaat sebagai
penuntun belajar bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan serta
kesehatan lainnya sehingga dapat dicapai hasil belajar yang optimal,
karena teori yang diajarkan di dalam buku ini merupakan kompetensi
bagi profesi bidan, perawat serta profesi kesehatan lainnya.
Hamil Nyaman, Bersalin Aman - Elsa Septia, Amd.Keb
Hamil Nyaman, Bersalin Aman Penulis : Elsa Septia, Amd.Keb Ukuran :
14 x 21 cm Terbit : Maret 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Kehamilan
dan persalinan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang
perempuan. Saat hamil, tubuh seorang ibu mengalami perubahan 180
derajat dari sebelumnya. Terkadang hal ini membuat para ibu cemas
dengan perubahan dirinya. Selain itu, seorang ibu juga harus
menyiapkan mental untuk menghadapi persalinannya nanti. Butuh
persiapan matang untuk menyambut kedua keadaan ini agar nantinya
menjadi moment yang tak dapat terlupakan seumur hidup. Buku ini
menyajikan bagaimana seharusnya seorang ibu harus menghadapi
kehamilan hingga persalinan, apa saja yang harus dilakukan,
pengetahuan seputar kehamilan dan persalinan. Buku ini sangat berguna
bagi ibu hamil, terutama bagi ibu dengan kehamilan pertama, agar lebih
mempersiapkan diri menjelang persalinan nanti. Biasanya ibu dengan
kehamilan pertama merasa bingung kepada siapa harus bertanya. Tak
usah ragu dan bimbang, hadapi hamil dan bersalin dengan ketenangan
karena pada hakikatnya, proses kehamilan dan persalinan adalah hal
yang sangat menyenangkan, jika kita mempersiapkannya dengan
matang. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua orang.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508
Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Kupas Tuntas Seputar Masa Nifas dan Menyusui serta
Penyulit/Komplikasi yang Sering Terjadi - Vivin Indrianita 2022-08-16
Masa nifasatau masa puerperium adalah masa setelah persalinan selesai
sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi
secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum
hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involusi (Maritalia, 2012).
Perubahan fisiologis yang luar biasa terjadi selama kehamilan sehingga
perawatan-luka-episiotomi

tidak mengherankan bila periode penyesuaian fisiologis dan pemulihan
setelah akhir kehamilan merupakan hal yang kompleks dan berkaitan
erat dengan status kesehatan individu secara
keseluruhan.Penatalaksanaan asuhan pascapartum pada wanita di
negara maju memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dengan negara
dengan sumber yang terbatas.Oleh karena itu, gambaran kesehatan
masyarakat tampaknya berkaitan langsung dengan peran dan tanggung
jawab bidan terhadap ibu pascapartum dan bayi mereka yang baru
lahir.Ketika sumber kesehatan yang tersedia hanya sedikit, hal yang
lebih penting adalah memberikan perawatan yang tepat kepada ibu
sebagai individu daripada mengikuti pola perawatan yang didasarkan
pada tugas atau prosedur rutin. Tujuan dari pemberian asuhan pada
masa nifas (Septianti et al., 2018): Menjaga kesehatan ibu dan bayinya,
baik fisik maupun psikologis. Melaksanakan skriningsecara
komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi
komplikasi pada ibu maupun bayi. Memberikan pendidikan
kesehatantentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan
manfaat menyusui, pemberian imunisasi serta perawatan bayi seharihari. Memberikan pelayanan keluarga berencana.
CLINICAL DECISION MAKING SERIES: OBSTETRI GINEKOLOGI Shinta Prawitasari 2021-10-18
Perkembangan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan obstetri dan
ginekologi pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mengharuskan
dokter umum meningkatkan kompetensi dalam diagnosis dan manajemen
awal kasus obstetri dan ginekologi. Buku ini hadir dengan harapan dapat
membantu para dokter umum untuk melakukan pelayanan obstetri dan
ginekologi di tingkat primer sesuai dengan bukti klinis yang terbaru
(evidence based medicine). Format di dalam buku ini menggunakan
masalah/kasus yang dihadapi dokter umum dengan memperhatikan
standar kompetensi yang berlaku. Penyajian dibuat sedemikian rupa
supaya membantu dokter umum dalam melakukan clinical reasoning;
yang berawal dari anamnesis, hingga dapat mencapai diagnosis dan
manajemen yang diperlukan. Hal ini mengingat masalah yang muncul di
dalam praktik ialah kebingungan dokter dalam merajut data keluhan
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pasien menjadi diagnosis dan manajemen yang tepat. Ada dua format
penulisan dalam buku ini, yaitu format tata laksana kasus dan format
tindakan/prosedur medik. Format pertama diawali dengan adanya
skenario kasus sebagai masalah, kemudian diikuti tujuan pembelajaran,
algoritme manajemen kasus, dan diakhiri dengan tata laksana kasus.
Format kedua diawali dengan skenario, tujuan pembelajaran, algoritme
tindakan, dan diakhiri dengan penjelasan prosedur tindakan. Topik-topik
yang kami pilih di dalam buku ini didasarkan pada prioritas kasus yang
banyak dihadapi oleh dokter umum di layanan primer. Akhir kata, kami
sangat berharap dan akan sangat berbahagia bila buku ini bermanfaat
bagi yang membacanya.
Konsep & Metode Keperawatan (ed. 2) - Nursalam 2008

soal uji kompetensi, yang tersaji dengan jelas dan sistematis. Berbagai
latihan soal disajikan mulai latihan soal keperawatan gawat darurat,
keperawatn medikal bedah, keperawatan maternitas, keperawatan anak,
keperawatan jiwa, keperawatan komunitas, keperawatan keluarga,
keperawatan gerontik dan manajemen keperawatan
Buku Ajar Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan - Putri Andanawarih
2022-04-15
Keterampilan klinik praktik kebidanan adalah kompetensi dasar yang
harus dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan secara
aman dan bertanggung jawab. Berdasarkan kompetensi tersebut, bidan
dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam
memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan pasien secara optimal.
Buku ini berisi mengenai materi pembelajaran mata kuliah Keterampilan
Klinik Praktik Kebidanan (KKPK) yang terdiri dari Asuhan Pre dan Post
Operasi Kasus Kebidanan; Perawatan Luka Perineum dan Post Operasi;
Pemeriksaan Fisik Ibu; Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir; dan
Instrumen dalam Praktik Kebidanan. Buku ajar ini disusun untuk
membantu mahasiswa dalam mempelajari keterampilan klinik praktik
kebidanan dengan menghimpun materi-materi pokok yang relevan dalam
melakukan asuhan kebidanan pada mata kuliah selanjutnya.
KETERAMPILAN KLINIK PRAKTIK KEBIDANAN II - Iis Sopiah Suryani,
SST., M.Keb 2020-08-08
Era digital dan kemajuan teknologi informasi, telah memberikan
keterbukaan dan kemudahan informasi bagi mahasiswa dalam
mengakses informasi materi perkuliahan, tetapi ketidakmampuan untuk
memilih sumber yang dapat dipercaya, menjadikan buku ini sebagai
salah satu rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan isinya, serta
telah disesuaikan dengan kurikulum dan capaian pembelajaran (learning
outcome) sebagaimana dipersyaratakan dalam penyusunan kurikulum
berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Buku ini
disusun untuk memenuhi referensi dalam mengkaji bahan kajian
keterampilan praktik klinik kebidanan, yang meliputi: persiapan dan
pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan kebidanan, tindakan
untuk pengobatan dalam asuhan kebidanan, obat obatan yang digunakan

40 Hari Pasca Melahirkan Varney's Midwifery - Helen Varney 2004
Known as the â€œbibleâ€ of midwifery, this new edition of Varney's
Midwifery has been extensively revised and updated to reflect the full
scope of current midwifery practice in a balance of art and science, a
blend of spirituality and evidence-based care, and a commitment to being
with women.
Keterampilan Klinik Praktek Kebidanan - Dwi Margareta Andini
2022-07-22
Asuhan kebidanan dengan pendekatan manajamen kebidanan pada
kehamilan normal, Deteksi dini pada ibu hamil dengan
komplikasi/kelainan, Penanganan awal kegawatdaruratan pada ibu hamil
dengan komplikasi/kelainan, Resusitasi jantung paru wanita dewasa,
Resusitasi jantung paru bayi baru lahir, Obat-obatan dan pemberian obat
yang digunakan dalam kebidanan, Persiapan dan pemeriksaan
diagnostic, Penanganan awal gawat darurat pada pasien dewasa dan
Perawatan luka dalam praktik kebidanan.
Latihan Soal Uji Kompetensi Ners - Tim EduNers 2021-02-18
Buku latihan soal uji kompetensi ners untuk program pendidikan ners
merupakan buku pengayaan untuk latihan mengerjakan berbagai macam
perawatan-luka-episiotomi

4/7

Downloaded from latitudenews.com on by guest

dalam kebidanan, teknik pemenuhan nutrisi dan cairan pada pasien
kebidanan, prinsip pemberian obat, prinsip resusitasi, asuhan pada
pasien pre dan pasca bedah, perawatan luka, buka jahitan.
Perawatan Luka Perineum setelah Melahirkan dengan Menggunakan
Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steen) - Dewi Yuliana
2022-04-12
Buku perawatan luka perineum setelah melahirkan dengan
menggunakan daun binahong merupakan buku yang disusun sebagai
salah satu referensi dalam melakukan perawatan luka perineum pada ibu
setelah melahirkan. Buku ini disusun berdasarkan data-data yang
didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik di Indonesia
maupun di luar negeri. Selain berisi teori-teori tentang perawatan luka
perineum, buku ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian yang
diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dalam
memberikan perawatan luka perineum yang tepat sehingga dapat
menghindarkan ibu dari risiko infeksi. Setelah membaca buku ini,
diharapkan para pembaca memiliki pemahaman dan keterampilan
perawatan luka perineum untuk mempercepat penyembuhan luka.
Terapi Komplementer Kebidanan - S.Andarwulan
Terapi Komplementer Kebidanan Penulis : S.Andarwulan Ukuran : 14 x
21 cm ISBN : 978-623-96866-6-6 Terbit : Juni 2021 www.guepedia.com
Sinopsis : Terapi Komplementer Kebidanan mempelajari tentang
beberapa hal yang terkait kebidanan komplementer. Kebidanan
komplementer merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang
pemberian terapi dalm bidang pengobatan sebagi pendamping dari
pengobatan medis. Sebgai pengobatan pendamping dalam bidang medis,
kebidanan komplementer akan senantiasa mengikuti dan
berkesinambungan dengan pengobatan medis. Sehingga kontra indikasi
akan dapat diminimalkan sekecil mungkin. Materi yang dibahas dalam
buku ini mencakup : PART I Pengantar Terapi Komplementer PART II
Terapi Komplementer Kehamilan PART III Terapi Komplementer
Persalinan PART IV Terapi Komplementer Masa Nifas Dan Menyusui
PART V Terapi Komplementer Bayi Dan Balita PART VI Terapi
Komplementer Remaja PART VII Terapi Komplementer Menopause
perawatan-luka-episiotomi
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Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas Panduan Perawatan Anak Keterampilan Dasar Kebidanan: Teori Dan Praktik - Magdalena Tri
Putri Apriyani 2022-08-11
Konsep Manusia, Konsep Sehat Sakit, Konsep Stres dan Adaptasi, Prinsip
Pencegahan Infeksi Dalam Praktik Kebidanan, Pemberian Obat Parental,
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Perawatan Luka dalam Praktik
Kebidanan, Problem Solving dengan PDCA, Breaking Bad News Pada
Kliem dan Keluarga Klien, Perawatan Jenazah dan Pemasangan Sondage
Bayi, KIE/KIP Disaster Manajement dan KIE/KIP Obat Tradisional.
Obstetri Praktis Komprehensif - Muhammad Ilham Aldika Akbar,
Brahmana Askandar Tjokroprawiro, Hendy Hendarto 2020-11-20
Obstetri dan Ginekologi merupakan ilmu yang luas yang mengaitkan
berbagai faktor dengan organ reproduksi perempuan. Ilmu yang
mempelajari kehamilan dan persalinan, serta kesehatan organ
reproduksi perempuan ini tentu tidak gampang dipelajari, diperlukan
pemahaman yang tepat agar mampu dimengerti. Kehadiran Buku Ajar
Obstetri dan Ginekologi ini diharapkan dapat membantu para peserta
didik untuk mempelajari sehingga menjadi pengetahuan untuk
mendalami pada tingkat yang lebih tinggi.
MODUL AJAR DAN PRAKTIKUM KEPERAWATAN MATERNITAS - Liliek
Pratiwi, M.KM; Harnanik Nawangsari, M.Keb 2020-12-07
Praktikum keperawatan maternitas merupakan salah satu kompetensi
dari mata kuliah keperawatan maternitas yang dilakukan secara
bertahap dalam melakukan asuhan keperawatan profesional,
memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi pada
klien, membuat keputusan legal dan etik serta menggunakan hasil
penelitian terkini yang berkaitan dengan keperawatan maternitas dalam
konteks keluarga. Oleh karena itu, untuk memberikan pedoman dari
praktikum keperawatan maternitas.
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Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Normal -

Kebidanan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa kasus
disetiap akhir BAB untuk memudahkan mahasiswa dalam mamahami
materi sebagai upaya untuk persiapan uji kompetensi. Buku Ajar
Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
KIAT SEHAT PERAWATAN NIFAS - Jelita Siska Herlina Hinonaung,
S.Kep, Ns, M.Kep 2020-09-01
Buku ini memberikan pengetahuan yang tepat tentang perawatan masa
nifas yang harus dilakukan oleh ibu nifas. Buku ini mudah dipahami oleh
pembaca.
Menjalani Kehamilan & Persalinan yang Sehat - dr. Irfan
Rahmatulah Sp.OG 2019-06-17
Dalam buku ini dibahas secara menyeluruh seputar kehamilan dan
persalinan. Dengan lebih dari 500 ilustrasi dan infografis, Menjalani
Kehamilan & Persalinan yang Sehat akan membantu menjawab semua
pertanyaan Anda. Mulai dari pra-kehamilan, proses kehamilan,
komplikasi-komplikasi kehamilan, hingga proses persalinan—dan bahkan
semua kekhawatiran tentang keadaan yang akan mempersulit
kehamilan—dapat ditemukan di sini. Buku ini dibuat khusus bagi para
calon ibu dan ayah untuk mempersiapkan kehadiran calon anggota
keluarga baru dengan informasi dan ilustrasi yang mudah dipahami.
Ilmu Kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan - Dr. M. Hakimi, Ph.D

Penuntun Diskusi Obstetri Dan Ginekologi Obstetri Williams - Kenneth J. Leveno
Asuhan Keperawatan Nifas - Hj. Zubaidah, S.S.T., S.Kep., M.P.H.
2021-02-01
Asuhan keperawatan nifas mencakup pengkajian keperawatan nifas,
diagnosis keperawatan, intervensi dan implementasi keperawatan serta
diagnosis keperawatan. Tindakan keperawatan nifas mencakup konsep
dasar perawatan luka, konsep dasar luka perineum, vulva hygine, konsep
perawatan payudara, konsep dasar bendungan asi, pijat oksitosin, senam
nifas. Buku Asuhan Keperawatan Nifas ini merupakan buku acuan
pembelajaran Keperawatan Maternitas yang telah disesuaikan dengan
pengembangan kurikulum bagi praktisi akademik kesehatan dan
keperawatan, praktisi klinik kesehatan dan keperawatan. Buku ini berisi
informasi seputar asuhan keperawatan marternitas secara khusu pada
masa nifas, meliputi konsep nifas mencakup pengertian nifas, pembagian
masa nifas, perubahan yang terjadi pada masa nifas dan perawatan nifas
normal mencakup keperawatan nifas, perubahan konsep, program dan
kebijakan teknis, perawatan dalam masa nifas serta psikososial nifas
mencakup aspek psikososial nifas, parenting, post partum blues, dan
depresi. Asuhan Keperawatan Nifas ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku Ajar Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan - Dartiwen 2020-11-01
Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan adalah kompetensi yang harus
dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan asuhannya secara aman
dan bertanggung jawab. Didasari kompetensi tersebut, bidan dapat
menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam memberikan
asuhan sesuai dengan kebutuhan pasien secara optimal. Buku ajar ini
disusun untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari keterampilan
dasar praktik kebidanan dengan menghimpun materi - materi pokok
yang relevan disesuaikan dengan panduan kurikulum Program Studi
perawatan-luka-episiotomi

Modul Praktik Laboratorium Keperawatan Maternitas - Ramdya Akbar
Tukan, S.Kep. 2021-02-18
Judul : Modul Praktik Laboratorium Keperawatan Maternitas Penulis :
Ramdya Akbar Tukan, S.Kep. Ns, M.Kep,Dewy Hariyanti Parman, S.Kep.
Ns, M.Kep, Sp.KMB,Paridah, S.Kep. Ns, M.Kep,Yuliana Batu, Amd.Kep.
Ardi Rama Lukita, A.Md.Kep. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 120 Halaman
ISBN : 978-623-68726-5-9 Modul Praktikum Laboratorium Keperawatan
Maternitas Buku Modul Praktikum Laboratorium Keperawatan
Maternitas yang di peruntukkan kepada Mahasiswa D3 Keperawatan ini
merupakan buku yang bertujuan untuk membantu mahasiswa
keperawatan untuk mencapai kompetensi keperawatan Maternitas
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melalui kegiatan praktik klinik pada tatanan rumah sakit dan tidak
menutup kemungkinan buku ini juga bisa dipakai oleh perawat pelaksana
dan pembimbing klinik sebagai salah satu panduan dalam memberikan
Asuhan Keperawatan kepada ibu dengan Prenatal, Intra Natal dan Post
Natal serta kepada pasien perempuan dengan gangguan Sistem
Reproduksi. Buku Modul Praktikum Laboratorium Keperawatan
Maternitas ini, berisi tentang intervensi tindakan keperawatan pada ibu
dengan masa kehamilan, melahirkan dan masa nifas, yang merupakan

perawatan-luka-episiotomi

salah satu kompetensi dasar dari perawat D3 Keperawatan, dengan
memperhatikan kurikulum Pendidikan Keperawatan ( D3 Keperawatan )
yang diharapkan dapat digunakan sebagai buku Modul di Institusi yang
menyelenggarakan Pendidikan Keperawatan, khususnya di Jurusan
Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan,
sehingga mempermudah mahasiswa dalam mempelajari Mata Kuliah
Keperawatan Maternitas. Selamat Membaca
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