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Salah satu indikator derajat kesehatan adalah peningkatan usia harapan hidup. Semakin tinggi derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk akan berpengaruh pada peningkatan usia harapan hidup tersebut. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 138 ayat 1 menetapkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia
harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan (Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) angka harapan hidup tahun 1995 – 2015, usia harapan hidup di Indonesia semakin meningkat pada tahun 1995 – 2000,
66,0 tahun, 2000 – 2005 meningkat menjadi 67,8 tahun, 2005 – 2010, 69,1 tahun dan tahun 2010 - 2015, 70,1 tahun ( BPS, 2014). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya pada lansia, maka petugas kesehatan perlu memahami konsep lansia dan asuhan keperawatannya. Bahan ajar ini terbagi menjadi empat
bab, yaitu : Bab 1 menjelaskan tentang konsep lanjut usia dan proses penuaan. Bab 2 Konsep Dasar Penyakit Degeneratif Pada Lansia Bab 3 Konsep Asuhan Keperawatan Gerontik Bab 4 Aplikasi kasus asuhan keperawatan gerontik Kompetensi yang dicapai setelah mempelajari bahan ajar ini adalah : Anda mampu menjelaskan
tentang: 1. Defenisi lansia 2. Batasan klasifikasi lansia 3. Ciri – ciri lansia 4. Tugas perkembangan lansia 5. Permasalahan lansia di Indonesia 6. Pelayanan kesehatan pada lansia 7. Etika pelayanan kesehatan lansia 8. Teori penuaan 9. Perubahan fisiologis, psikologis, sosial pada lansia 10. Konsep hipertensi 11.
Konsep stroke 12. Konsep penyakit jantung koroner 13. Konsep diabetes mellitus tipe 2 14. Konsep demensia 15. Konsep osteoporosis 16. Asuhan Keperawatan Lansia dalam Konteks Individu 17. Asuhan Keperawatan Lansia dalam Konteks Keluarga 18. Asuhan Keperawatan Lansia dalam Kelompok Khusus Kompetensi dasar yang harus
dimiliki adalah anatomi fisiologi, farmakologi, etika keperawatan dan konsep dasar asuhan keperawatan.
Lanjut usia adalah individu yang berusia mencapai 60 tahun keatas. Lansia memiliki situasi kehidupan yang unik serta menghadapi perubahan serta permasalahan fisik seiring bertambahnya usia. Menua adalah proses yang terjadi secara bertahap dan merupakan kondisi dimana tubuh mengalami proses penurunan daya tahan tubuh.
Di Indonesia, populasi lansia diprediksi mengalami peningkatan, sehingga kebutuhan akan perawatan lansia semakin meningkat. Oleh karena itu sangat penting untuk mahasiswa perawat menambah wawasan dalam perawatan pasien lanjut usia sehingga mampu menyediakan pelayanan yang efektif serta mampu dalam memberikan
perawatan yang berkualitas kepada lansia. Buku ini menyediakan pengetahuan tentang teori penuaan, isu dan masalah kesehatan pada lansia, perubahan yang dapat dialami lansia, pemenuhan kebutuhan dasar lansia, sampai kepada aspek legal kesejahteraan lansia. Pembahasan buku ini terdiri dari: Bab 1 Batasan dan Teori
Penuaan Bab 2 Isu dan Kecenderungan Masalah Kesehatan Kelompok Lansia Bab 3 Perubahan Fisik, Psikologis, dan Sosial Pada Usia Lanjut Bab 4 Pengkajian Keperawatan Bab 5 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesehatan Lansia Bab 6 Sumber dan Pendekatan Pendidikan Kesehatan Lansia Bab 7 Terapi Modalitas Bab 8 Prinsip
Pengobatan dan Polifarmasi pada Lansia Bab 9 Konsep Asuhan Keperawatan Pada Lansia Bab 10 Konsep dan Respon Kematian pada Lansia Bab 11 Pengelolaan Kesejahteraan Lansia Bab 12 Isu Reformasi dan Aspek Legal Etik Kesejahteraan Lansia
Buku ini berisi tentang 11 tips pasti juara lomba esai ilmiah dan populer. Materi yang disusun dalam buku ini didasarkan pada pengalaman penulis selama 7 tahun menjadi langganan juara esai dari tingkat kabupaten hingga internasional, pengalaman menjadi juri esai jenjang pelajar hingga mahasiswa tingkat nasional,
serta pengalaman menjadi tenaga pengajar untuk siswa tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa. Buku ini disusun atas kesadaran penulis ketika melihat fenomena berkembangnya minat pelajar dan mahasiswa dalam mengikuti lomba esai ilmiah dan populer, di tengah masih minimnya sumber bacaan dan referensi dalam menyusun sebuah
karya esai yang baik, terutama untuk diikutkan dalam suatu kompetisi. Oleh sebab itu, penulis berharap buku ini menjadi pelopor dalam mendukung para pelajar, mahasiswa, dan tenaga pengajar dalam mengembangkan ide-ide brilian menjadi sebuah karya esai yang baik dan berkualitas.
Latihan Soal Uji Kompetensi D-3 Keperawatan
WARDS 2019
Menengenal Usia Lanjut dan Perawatannya
Asmara : Ayo Sehat Bersama Para Lansia
Kesehatan Reproduksi Wanita Lanjut Usia

Muhammadiyah telah berusia lebih dari satu abad, --112 tahun menurut penanggalan Hijriah pada 8 Dzulhijjah 1442 / 18 Juli 2021 kemarin--dan dalam usianya yang lebih tua dari negara Indonesia, persyarikatan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ini tidak berhenti menyebarkan pencerahan
serta perbaikan-perbaikan keumatan. Kiranya tidak ada yang menyangsikan sumbangsih Muhammadiyah dalam semua aspek kehidupan. Ribuan amal usaha dan jutaan gerakan dakwah dan pemberdayaan menjadi bukti konkret perjuangan Muhammadiyah. Beragam perubahan sosial yang terjadi menjadi tantangan
gerakan Muhammadiyah ke depan. Era disrupsi yang mengubah secara radikal pola kehidupan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi, serta kebutuhan untuk tetap menjaga nilai-nilai baik di sisi lain menjadi tantangan kader persyarikatan. Jika tidak mampu merespons perubahan--apalagi tidak
mampu menyadari perubahan--bukan tidak mungkin Muhammadiyah kehilangan signifikansinya. Buku ini merangkum pikiran dari para kader persyarikatan. Melihat apa yang perlu diperbaiki agar Muhammadiyah bisa terus menyinari negeri. Sebagaimana amanat pendiri persyarikatan ini: Muhammadiyah saat ini
berbeda dengan Muhammadiyah di masa lalu, begitu pula juga akan berbeda dengan di masa depan.
Kesehatan Olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Artinya, kesehatan olahraga meliputi ilmu-ilmu kedokteran yang bertujuan memelihara kesehatan atlet dan kesehatan masyarakat pelaku olahraga, disertai dengan upaya
memperbaiki penampilannya. Buku ini membahas tentang olahraga, manfaat olahraga, olahraga pada atlet, anak dan lansia, olahraga bagi anak sekolah, penilaian kesehatan dan keamanan olahraga, dampak olahraga pada sistem reproduksi wanita, pedoman gizi bagi atlet, cedera olahraga dan masalahmasalah kesehatan lainnya akibat olahraga, penggunaan doping, hingga kematian mendadak akibat olahraga.
Tidak ada yang sia-sia dalam setiap pesan Allah Swt. Banyak hikmah yang turut bagi hamba yang berpikir. Demikian juga dengan gerak shalat bagi setiap hamba muslim. Shalat tidak semata bentuk sujud dan tunduk makhluk pada Rabb, gerak shalat pun memakna banyak hikmah bagi manusia. Termasuk bagi
kesehatan manusia. Buku ini adalah upaya memaknai gerak shalat sebagai pesan Illahi bagi manusia. Begitu banyak manfaat sehat yang didapati dalam setiap gerak shalat. Bukan hanya kaya filosofi, buku ini membuat kita makin bersyukur atas nikmat sehat dan tahu bagaimana menghargai kesehatan.
[Mizan, Lingkar Pena, Panduan, Agama Islam, Indonesia]
Hikmah Sehat Gerakan Sholat
Esai-Esai Kritis tentang Persyarikatan, Amal Usaha, dan Gerakan Dakwahnya
Perawatan Lansia Oleh Keluarga dan Care Giver
Suluh
Buku ini berisi tentang Konsep Dasar dan Perspektif Keperawatan Lanjut Usia, Teori Proses Menua, Konsep Lanjut Usia, Konsep Asuhan Keperawatan Gerontik, Pengkajian Asuhan Keperawatan Gerontik, Diagnosis dan Intervensi Asuhan Keperawatan Gerontik, Perencanaan Tindakan Asuhan Keperawatan Gerontik, Implementasi Asuhan Keperawatan Gerontik pada Keluarga, Evaluasi dan
Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Gerontik, Isu dan Kebijakan Pemerintah tentang Lanjut Usia, Perubahan- Perubahan yang Terjadi Akibat Proses Penuaan, dan Penyakit Fisik, Sosial, Kultural yang Terjadi pada Lanjut Usia dan Penatalaksanaannya.
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) merupakan organisasi profesi perawat yang menghimpun perawat secara nasional. PPNI berbadan hukum dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU: 93.AH.01.07.2012 tentang Pengesahan Badan Hukum PPNI. Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Kota Malang diharapkan semakin konsisten dalam meningkatkan dan mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, kinerja, etika profesi perawat di Kota Malang. Perawat di Malang pada tahun 2017 berjumlah 3090 perawat (saat ini di tahun 2020 jumlah perawat sudah menjadi 4000-an perawat yang terdistribusi dalam 22 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI. Tentu saja hal ini sangat strategis dalam memperkokoh pilar kekuatan organisasi profesi. Buku ini akan
mengantar Anda untuk melihat perjalanan DPD PPNI Kota Malang dari masa ke masa. Sangat menarik untuk disimak pengalaman para punggawa DPD PPNI Kota Malang mulai awal hingga saat ini. Satu penggalan saat rapat PPNI kehilangan ban serep mobil , belum lagi cerita seru misal IBI vs PPNI . Ada yang lebih seru lagi tidak kalah dengan gaya parlemen Senayan ada pergantian
pengurus antar waktu (PAW). Menarik untuk diikuti. Buku ini juga membahas arah dan kebijakan DPD PPNI Kota Malang. Mulai dari rencana strategis dan operasional layaknya organisasi profesional, pengelola iuran anggota dari yang awalnya hitungan ribu rupiah sampai saat ini ada gedung, mobil, dan aset uang sebesar 0,5 M. Sungguh luar biasa para perawat di Kota Malang. Juga
dibahas bagaimana kiprah DPD PPNI semasa pandemi Covid-19 untuk melayani masyarakat dan perawat yang menjadi korban pandemi ini. Jadi jangan tunggu lama lagi, miliki buku ini sekarang untuk bersama-sama bangga jadi perawat, bersama-sama merawat organisasi profesi kita yaitu PPNI. Jadikanlah PPNI menjadi disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan disegani profesi lain.
Buku ini adalah buku bunga rampai yang ditulis berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa kelompok 217 KKN DR UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 di daerah masing-masing sesuai asal atau tempat tinggal mahasiswa.
Menembus Dunia Lansia
BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK
Memahami Kesehatan reproduksi wanita ed 2
Teknik Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa Prayungan Tahun 2019
Memahami Krisis Lanjut Usia
Keperawatan gerontik adalah membahas konsep dasar keperawatan gerontik, berbagai teori keperawatan gerontik dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan bio, psiko, social dan spiritual
pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluargadankelompok/komunitas.
On health promotion in Indonesia.
"Setiap wanita pasti akan mengalami menopause atau mati haid pada usia sekitar 50-an. Pada waktu itu hormon-hormon kewanitaan secara bertahap mulai tidak diproduksi lagi. Perubahan-perubahan yang disebabkan berkurangnya hormon-hormon tersebut menimbulkan berbagai gejala yang sangat tidak
nyaman, yang bahkan bisa mengganggu aktivitas Anda sebagai wanita karier maupun sebagai ibu rumahtangga. Berbagai gejala tersebut misalnya semburan panas (hot flashes), vagina kering, suasana hati (mood) yang tidak menentu (uring-uringan, sedih, depresi), mudah lupa, insomnia, keringat
membanjir di kala tidur malam hari dan banyak lagi, sudah dimulai sejak 10 tahun sebelum menopause. Menghilangnya hormon-hormon kewanitaan juga membawa konsekuensi kesehatan yang serius karena tubuh tidak lagi terlindungi. Berbagai konsekuensi kesehatan bisa saja muncul jika Anda tidak
waspada. Osteoporosis, jantung, stroke, kanker payudara, tekanan darah dan kadar kolesterol darah yang tak terkendali, dan sebagainya. Sebagai wanita yang hidup di zaman modern, bagaimana sebaiknya kita menyikapi menopause? Seperti nenek moyang kita yang menganggapnya sebagai salah satu tahap
kehidupan, atau dengan heboh menerima pandangan para dokter yang menganggap menopause adalah penyakit yang perlu diobati? Buku ini membahas tuntas berbagai permasalahan seputar menopause."
Latihan Vitalisasi Otak
100 Question & Answer Menopause
Muslimah Only
MENOPAUSE
Pengalaman Mahasiswa KKN PPM UGM 2013
Kesehatan wanita diartikan sebagai kesehatan secara umum yaitu suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan bagaimana semestinya dan diartikan secara khusus yaitu sehat dalam fisik, mental dan sosial secara komprehensif mulai sejak lahir sampai usia lanjut usia. Dalam usia lanjut usia pun, kesehatan wanita khususnya
kesehatan reproduksi sangatlah perlu perhatian yang khusus. Ilmu mengenai menopause khususnya harus dimiliki oleh seorang akademisi khususnya bidan karena sasaran bidan secara khusus yaitu kesejahteraan wanita mulai sejak lahir sampai lanjut usia. Kompetensi untuk memberikan pelayanan bagi wanita lanjut usia sangatlah penting demi mengemban tugas
yang mulia sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan khususnya pada wanita. Pengetahuan mengenai menopause tidak hanya harus dimiliki oleh para tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dll) atau spesialis tetapi sangat begitu penting pula dimiliki khususnya oleh para perempuan, suami dan kader posyandu sebagai bekal untuk memberikan dukungan
dalam meningkatkan kesejahteraan wanita. Secara garis besar buku ini juga membahas tentang definisi menopause, terninologi premenopause, insiden pre menopause, perubahan menopause, faktor-faktor yang berpengaruh, tanda-tanda premenopause, diagnosa premenopause, penatalaksanaan dan terapi menopause.
"Muslimah Only? Ya buku ini memang didedikasikan bagi Anda, para muslimah yang membutuhkan informasi tempat relaksasi dan memanjakan diri. Tempat dengan ruang khusus bagi wanita muslim dengan pelayanan yang benar-benar privasi. Buku ini memuat 75 tempat salon spa, pusat kebugaran dan kolam renang yang tersebar di kota: Jabodetabek, Bandung,
Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kota Kami memilih dari berbagai kategori, mulai dari kelas VIP hingga kelas ekonomis, agar sesuai dengan kebutuhan dan kantong Anda. Dilengkapi juga dengan alamat, peta lokasi, jam buka, sampai tarif treatment."
Buku ini bercerita bagaimana KKN, kalo mendengar singkatan itu kita sering under estimate dengan maknanya. Terlebih saat ini makna KKN boleh dikatakan mengalami peyorasi atau perubahan makna ke arah yang negatif. Bagaimana tidak, saat ini negara kita Indonesia sedang dilanda fenomena yang bernama Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau kalau disingkat juga
KKN. Banyak kalangan pejabat di negeri ini yang terlibat kasus korupsi yang dampaknya bisa menyengsarakan masyarakat. Padahal bagi masyarakat dahulu KKN dikenal sebagai kumpulan mahasiswa yang mengabdi di suatu desa. Berbaur dengan masyarakat dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. yah, mungkin justru dari sinilah mahasiswa sekarang akan
merasa tertantang untuk kembali mempercantik kembali makna KKN. Yakni dengan berkokntribusi dalam pengabdian untuk masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang benar-benar bisa memberikan dampak positif. Entahlah orang menginterpretasikan KKN itu sebagai Kuliah Kerja Nyata atau Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang terpenting bagi Saya
menganggap bahwa KKN adalah suatu hal yang mempunyai banyak kisah. Bagi Saya, KKN itu tak hanya belajar untuk mengabdi tapi KKN itu sesuatu hal di mana kita bisa belajar arti kebersamaan. KKN itu kesempatan di mana kita bisa belajar arti komitmen, KKN itu kesempatan di mana kita bisa belajar menghargai dan dihargai. KKN itu kesempatan di mana kita belajar
keikhlasan hingga tak jarang pula yang mengatakan KKN itu kesempatan belajar memaknai arti cinta.] [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University Press]
Warta
Cerdas Dan Bugar Dengan Senam Lantai
Interfaith Magazine
Fisioterapi pada Landia
99% Sukses Menghadapi Ulangan Harian SD/MI Kelas 4
Stres Akademik dan Penanganannya Penulis : Rian Tasalim dan Ardhia Redina Cahyani Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-839-6 Terbit : Februari 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Identitas sebagai mahasiswa tentunya akan dipenuhi dengan segala macam aktivitas baik di dalam ataupun di luar kampus. Aktivitas di dalam kampus contohnya yaitu belajar,
mengerjakan tugas rumah secara individual dan/atau berkelompok, mengikuti organisasi, menjadi panitia di suatu kegiatan, suka relawan, praktik magang, ujian praktikum, dan tugas akhir kuliah. Akibat banyaknya kesibukan yang dijalani mahasiswa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka mahasiswa pun rentan terkena stress, maka dampaknya akan
mengakibatkan mahasiswa mengalami perubahan status gizi, gangguan pola tidur, timbulnya jerawat, obesitas, penurunan prestasi belajar, dan lain-lain. Stres yang dialami oleh mahasiswa tentunya dapat diatasi dengan berbagai macam cara. Dalam buku ini akan di memaparkan lebih dari 20 cara penanganan stres berdasarkan hasil penelitian. Tiap bab dalam buku ini
akan memaparkan tentang: Bab 1. Stres Akademik Bab 2. Berbagai Jenis Kuesioner Pengkuran Tingkat Stres Bab 3. Penanganan Stres dengan berbagai Jenis Musik Bab 4. Penanganan Stres dengan berbagai Teknik Relaksasi Bab 5. Penanganan Stres dengan berbagai Teknik Olah Fokus Pikiran Bab 6. Penanganan stres dengan berbagai Gerakan Khusus Semoga dengan
adanya buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
We are delighted to introduce the proceedings of the second edition of the Warmadewa Research Institution Conference on Land Use in Regional Spatial Plans and Investments for the Development of Sustainable Tourism in Bali. This conference is aimed to bring researchers, developers and practitioners around the world who are taking into account and developing the
technical land use system for the purpose of sustainable tourism development at a national sphere.
Posyandu lansia Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar pada
lansia. Tujuan diselenggrakannya posyandu lansia adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia agar lansia dapat mencapai masa tua yg bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kader adalah seorang tenaga sukarela yang diambil dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Kader
merupakan ujung tombak penyelenggaraan posyandu lansia. Kader yang telah memperoleh pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup agar dapat memberikan layanan dengan baik dan benar. Namun, keberadaan buku panduan yang dapat dibaca sewaktu-waktu penting bagi kader untuk dapat merefress tugas dan fungsinya setiap saat
ketika akan memberikan layanan pada posyandu lansia.
80 Renungan untuk Lansia
Symphony of Destruction
Asuhan Keperawatan Gerontik
Buku Ajar Metode Perkembangan Fisik Anak Usia Dini
Promosi Kesehatan Kalangan Bidan Disertai Dengan Emotional Demontration
Buku latihan soal uji kompetensi perawat untuk program diploma tiga keperawatan merupakan buku pengayaan untuk latihan mengerjakan berbagai macam 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 Teknik Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan sebuah pengalaman dari sekumpulan mahasiswa yang telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Prayungan kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo selama satu bulan dengan didampingi oleh dosen pendamping kegiatan. Pengalaman dalam memberdayakan masyarakat tertulis di buku ini baik
pengalaman yang sifatnya menguntungkan maupun pengalaman yang belum sesuai dengan rencana di awal. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca guna dan dapat dijadikan referensi dalam turut membangun desa dengan potensi masyarakat yang ada, tentunya setiap desa mempunyai adat dan tatacara kehidupan masyarakat sendiri sendiri.
Ulangan harian merupakan salah satu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa dalam menerima suatu materi pelajaran. Kemampuan siswa dapat diketahui dari hasil ulangan harian. Selain itu, hasil ulangan harian akan memengaruhi keberhasilan siswa dalam menghadapi ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Buku 99% Sukses
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Menghadapi Ulangan Harian SD/MI Kelas 4 ini akan sangat membantu siswa dalam mempelajari materi dan berlatih mengerjakan soal-soal ulangan. Buku ini berisi semua mata pelajaran SD/MI kelas 4 yang disusun sesuai dengan kurikulum dan diuraikan secara sistematis, lengkap, dan praktis. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi pada setiap pokok bahasan,
ulangan harian per pokok bahasan, ulangan tengah semester 1 dan 2, serta ulangan akhir semester 1 dan 2. Semoga buku ini bisa menjadi pendamping siswa dalam menghadapi ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Buku persembahan penerbit Bmedia
Kesehatan, Olahraga, dan Kinerja
All I Ever Wanted - Segala yang Kuinginkan
Essay is Easy: 11 Tips Pasti Juara Lomba Esai Ilmiah dan Populer
Proceedings of the 2nd Warmadewa Research and Development Seminar (WARDS), 27 June 2019, Denpasar-Bali, Indonesia
Kami di Antara Mereka

Temui Miza, seorang perempuan yatim piatu yang baru saja bercerai dari suaminya. tujuan hidupnya hanya satu, yaitu merebut hak asuh anak semata wayang yang jatuh ke tangan suaminya. Temui Aksa, bujangan mapan yang baru saja mengalami patah hati karena gagal menikah dengan gadis yang dicintainya. memiliki ibu yang terlalu konservatif, membuat Aksa sulit menemukan pendamping yang sesuai
kriteria sang ibu. satu hal yang mampu membuat mereka mampu bertahan menghadapi kehidupan yang semakin menggila, yakni satu momen saat keduanya saling menemukan satu sama lain. "Kita sama-sama tahu, kamu rusak, saya juga rusak. kenapa kita nggak mrncoba bersama untuk dapat saling memperbaiki satu sama lain?"
Buku “Ayo Sehat Bersama Para Lansia (ASMARA)” ini berisi tentang Posbindu dan penjelasan tentang penyakit yang sering dialami oleh lansia oleh Tim PKM-M Asmara dapat menjadi bahan bacaan bagi Kader dan Masyarakat sekalian.
Penuaan merupakan masa ketika seorang individu mengalami berbagai proses perubahan dalam hidup. Pada masa tersebut, lansia akan berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan bahagia. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh para lansia itu sendiri. Keluarga sebagai bagian terdekat dari lansia berperan penting di dalam mewujudkannya. Buku ini disusun untuk membantu keluarga dan care giver
dalam melaksanakan asuhan keperawatan lansia di rumah. Buku ini bisa dijadikan pegangan dalam mengaplikasikan segala intervensi keperawatan yang terkait dengan kehidupan seorang lansia.
Prosiding Seminar Nasional Kesehatan
Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Penyakit Degeneratif
Refleksi dan Pergerakan DPD PPNI Kota Malang dari Masa ke Masa
Membaca Muhammadiyah
media informasi dan komunikasi ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat
Promosi Kesehatan Kalangan Bidan Disertai Dengan Emotional Demontration PENULIS: S.Andarwulan, M.Hakiki Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-393-3 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Promosi Kesehatan Kalangan Bidan Disertai Dengan Emotional Demontration merupakan buku yang di dalamnya berisi upaya dalam
mempengaruhi individu dalam memperbaiki kualitas perilaku. Buku ini menyediakan konsep secara umum hingga promosi emotional demonstration yang pernah dilakukan oleh penulis. Keunggulan buku ini membahas tentang hal yang baru di masyarakat dan tentunya yang berhubungan dengan masalah kebidanan. Materi yang terkandung
dalam buku ini : Part I Konsep Umum Promosi Kesehatan Part II Peran Bidan Dalam Lingkup Promosi Kesehatan Praktik Kebidanan Part III Pendokumentasian Hasil Promosi Kesehatan Part IV Aspek Sosial Budaya yang Mempengaruhi Perilaku Sehat dalam Masa : Kehamilan, Persalinan, Nifas Bayi, Balita, dan Kb/Kr Part V Prinsip Perubahan
Perilaku yang Mendasari Promosi Kesehatan Part VI Pendekatan Sosial Budaya dalam Praktik Kebidanan Part VII Model dan Nilai Promosi Kesehatan Part VIII Etika Promosi Kesehatan Part IX Media dan Metode Promosi Kesehatan Part X Promosi Kesehatan dengan Emotional Demonstration www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
"""Merayakan ulang tahun ketiga puluh di rumah duka dan menerima kabar mantan pacar bertunangan, jelas momen paling berkesan bagi Callie Grey. Tapi buat apa sedih kalau Callie punya tekad besar untuk merebut kembali hati mantan pacar sekaligus bosnya itu. Mulai dari menonjol di tempat kerja, riang menghadapi semua perlakuan si
bos, termasuk menjalin hubungan dengan pria lain untuk menimbulkan kecemburuan. Dan di tengah perjuangan Callie, entah mengapa, selalu saja ia bertemu dengan Ian McFarland, dokter hewan yang baru. Ian menjadi incaran para wanita muda—termasuk Callie—karena pintar, mapan, dan tentu saja, lajang. Singkatnya, memenuhi segala
syarat yang diinginkan Callie dari calon suami. Tapi, astaga, pria itu kaku dan sinis sekali! Mampukah Callie melembutkan hati sang dokter, atau tetap bertahan dengan lembaran lalu"""
Judul : BUKU AJAR KEPERAWATAN GERONTIK Penulis : Rachmawaty M. Noer, Ners, M. Kes, Susan Susyanti, S.Kp., M.Kep, Koko Wahyu Tarnoto, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.K, DR. Rita Benya Andriani.,SKp.MKes, Dwi Sulistyowati.,SKp.Ns.MKes, Ros Endah Happy Patriyani, S.Kp.,Ns.,M.Kep Ukuran : A4 Tebal : 118 Halaman No ISBN :
978-623-5687-68-1 SInopsis Keperawatan yang berkeahlian khusus merawat lansia diberi nama untuk pertama kalinya sebagai keperawatan geriatric . Namun, pada tahun 1976, nama tersebut diganti dengan gerontological. Gerontologi berasal dari kata geros yang berarti lanjut usia dan logos berarti ilmu. Gerontologi adalah ilmu yang
mempelajari tentang lanjut usia dengan masalah-masalah yang terjadi pada lansia yang meliputi aspek biologis, sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Gerontologi merupakan pendekatan ilmiah (scientific approach) terhadap berbagai aspek dalam proses penuaan (Tamher&Noorkasiani, 2009). Menyeadari Penting Keperawatan Gerontik.
Beberapa dosen yang sudah ahli di bidang gerontologi membuat buku ajar keperawatan gerontic. Semoga dengan adanya buku ajar keperawatan gerontic, memudahkan dosen dalam mengajar dan mahasiswa dalam memahami.
Stres Akademik dan Penanganannya
Pandu Lansia (Buku Pegangan bagi Kader Posyandu Lansia)
Meski Pandemi, Kami Tetap Mengabdi (Secangkir Kisah Pengabdian Mahasiswa)
Model promosi kesehatan
Penguatan dan Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Era Revolusi Industri 4.0
Banyak orang justru meraih prestasi hebat manakala surat kabar ketika berusia 87 tahun. Bertrand Russell tampil menjadi tokoh perdamaian dunia ketika berusia 94 tahun. Picasso menghasilkan karya-karya hebat saat menginjak usia 90 tahun. George Bernard Shaw menulis Farfetched Fables pada usia 93 tahun. Apalagi, anak-anak Tuhan! Buku praktis, tetapi berkadar akademis ini bermanfaat bagi: (1) para lansia Kristen, sebagai
buku panduan hidup yang komprehensif, (2) anak-anak Tuhan yang akan dan sedang memasuki masa lansia, sebagai buku untuk persiapan rohani, jasmani, dan jiwani, (3) para hamba Tuhan yang melayani para lansia, sebagai bahan khotbah dan pembinaan, (4) para pendidik Kristen, sebagai bahan ajar, (5) para pembelajar yang berminat terhadap pelayanan lansia, sebagai buku referensi praktis (6) anak dan cucu yang mengasihi
dan merawat ayah- ibu dan kakek-nenek mereka yang lanjut umur, sebagai buku panduan pelayanan keluarga.
"Takut menghadapi masa purna tugas karena katanya pensiun sama dengan siap-siap menjadi "tak punya apa apa" - tak memiliki kekuasaan dan tidak lagi dihormati orang. Lalu jadilah mereka ""orang-orang yang kesepian di tengah keramaian"". Padahal, banyak orang lanjut usia nyaman dan bahagia saja menyongsong masa tuanya karena mereka menganggap tua adalah proses alami yang tak perlu dirisaukan. Kalaupun di
antaranya ada lansia yang terpaksa "kurang berdaya", ada beberapa solusi yang diharapkan dapat diupayakan untuk mengatasinya. Pemaparan sejumlah fakta di lapangan yang "seakan" menghambat pemberdayaan lansia, seyogyanya menjadi masukan baik bagi instansi terkait maupun komunitas yang peduli lansia, demi masa depan mereka itu. Menjadi tua itu sunatullah atau alamiah alias hukum alam. Siapa pun akan
mengalaminya. Kita dulu bayi, lalu tumbuh menjadi anak, remaja, dewasa, dan kemudian lansia. Seperti judul buku yang sedang Anda baca ini "Menembus Dunia Lansia", jika kita pun diam saja itu akan "tembus" sendiri. Artinya, usia lansia itu dengan sendirinya akan datang juga. Jadi kenapa takut? Buku karya Dewi Pandji ini memberi jawaban atas pertanyaan itu."
Keperawatan Gerontik
Tune Up: Gaya Hidup Penghambat Alzheimer
Pengalaman 7 tahun langganan juara esai hingga mendapatkan beasiswa S2 penuh dari pemerintah Thailand
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