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Penyebab Terjadinya Letak Sungsang
Ilmu kedokteran Obstetri dan Ginekologi merupakan ilmu yang dinamis dan senantiasa berkembang pesat. Untuk itu, adalah kewajiban bagi para klinisi untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dan meningkatkan pengetahuan. Peran dokter dan bidan memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan paripurna bagi seorang wanita yang berkaitan dengan
kesehatan reproduksinya saat tidak hamil ataupun di masa hamil, bersalin atau nifas. Baik yang bersifat preventif (pencegahan terhadap penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (perbaikan kelainan yang timbul) pada alat reproduksinya. Taraf kesehatan perempuan Indonesia masih memprihatinkan seperti tercermin dari tingginya angka kesakitan dan
angka kematian ibu maupun perinatal. Disadari bahwa kesehatan perempuan merupakan kondisi yang mutlak harus diperhatikan, karena dari perempuan yang sehat akan lahir generasi mendatang yang sehat sehingga mampu menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia untuk bersaing di antara bangsa di dunia terutama dalam era globalisasi. Buku ini membahas tuntas
tentang: Bab 1: Lingkup Komplikasi Kebidanan Bab 2: Komplikasi Kehamilan Bab 3: Komplikasi Persalinan Bab 4: Komplikasi Nifas Bab 5: Kedaruratan Obstetric Bab 6: Gangguan Psikologis dalam Kebidanan Bab 7: Ruang lingkup Ginekologi dan Jenis Kelainan dalam Sistem Reproduksi Bab 8: Jenis Penyakit Kandungan Bab 9: Gangguan dan masalah dalam Sistem Reproduksi
Wanita Bab 10: Gangguan Sistem Reproduksi Wanita Bab 11: Penyakit Menular Seksual dan Imunologi Bab 12: Sistem Rujukan Ginekologi
cs.nurse.nursedu
A to Z list of pathologies Contraindications to treatment Pharmacology section with over 150 drugs described Biochemical and haematological values Common abbreviations
Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas
Cedera Pleksus Brakialis
Ilmu Obstetri dan Ginekologi Untuk Kebidanan
Segala sesuatu yang perlu diketahui, bulan demi bulan, tentang perawatan tulang belakang dan bayi.
The Physiotherapist's Pocketbook E-Book
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen dan praktisi. Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam ilmu kesehatan, khususnya tentang kajian kesehatan ibu dan anak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat tersusun seperti saat ini. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada
RISTEK-BRIN sebagai penyedia hibah penelitian. Hasil riset yang dihasilkan dari bantuan hibah penelitian menjadi salah satu bahan penyusunan buku ini. Buku ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan buku ini. Semoga informasi dalam buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Kesehatan Ibu dan Anak (Dilengkapi dengan Studi Kasus dan Alat Ukur
Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Panduan lengkap dan mudah diikuti untuk menangani skoliosis selama kehamilan Anda! "Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan Kehamilan" merupakan panduan bulan demi bulan yang mencakup segala yang perlu diketahui tentang perawatan tulang belakang dan bayi Anda. Buku ini mendukung dan memperkuat perasaan Anda di sepanjang perjalanan mempesona Anda menuju kelahiran bayi sehat Anda. Dengan
membaca, Anda akan memperoleh: • Informasi mendalam dan terkini tentang skoliosis dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehamilan Anda. Informasi minggu demi minggu tentang apa yang diharapkan selama kehamilan Anda. • Informasi yang cocok untuk segala macam kasus skoliosis pascaoperasi dan kasus yang, hingga kini, belum dioperasi. • Jawaban penuh prihatin dan lengkap atas pertanyaan-pertanyaan
umum tentang skoliosis dan kehamilan. • Sarana pengambilan keputusan krusial untuk masalah penting termasuk anestesi spinal, prosedur melahirkan, perubahan tulang belakang akibat hormon, dan banyak lagi untuk melindungi bayi Anda. • Kiat untuk membantu Anda mengurangi berat badan yang tak perlu: menjaga asupan nutrien Anda tetap tinggi. • Riset nutrisional terkini yang menyingkirkan mitos tentang
makanan saat hamil dan menyingkap sejumlah pilihan makanan yang mengherankan. • Nasihat pakar agar tetap fit dan makan secara tepat selama tiap triwulan kehamilan. Kiat perawatan diri untuk efek samping, termasuk nausea dan nyeri punggung. • Latihan gerak skoliosis yang menyenangkan, cepat, dan aman selama bulan kehamilan dan postpartum. Kiat mengencangkan dasar pinggul, meringankan nyeri punggung,
dan menghilangkan lemak perut postpartum. • Kiat relaksasi untuk meredakan nyeri dan meningkatkan rasa nyaman. Buku ini menyediakan jawaban dan nasihat pakar untuk wanita hamil yang menderita skoliosis. Penuh dengan informasi untuk mengatasi gejolak fisik dan emosi kehamilan selama skoliosis. Sejak mengandung hingga melahirkan dan seterusnya, panduan ini akan menuntun Anda menjadi seorang ibu yang
bahagia dan bangga dengan kelahiran seorang bayi baru yang sehat.
Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian asuhan masa persalinan, di mana sejak ibu hamil hingga memasuki periode bersalin dimulai dari kala I, kala II, kala III, dan kala IV, serta memberikan dukungan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa persalinan. Bidan sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga,
meningkatkan rasa nyaman, mendeteksi komplikasi, dan perlunya rujukan memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah pendarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Selain itu juga melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan, serta melaksanakannya untuk
mempercepat proses pemulihan dan memberikan asuhan secara profesional. Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu di antaranya adalah buku. Harapan kami, buku ini dapat membantumahasiswa memahami tentang dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan bangsa.
Goresan Tangan Spesialis Kandungan
Kepaniteraan Klinik Obsterri & Ginekologi
Kesehatan Ibu dan Anak (Dilengkapi dengan Studi Kasus dan Alat Ukur Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak)
Applications in Context
Buku ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Kondisi
umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Masalah kesehatan masyarakat sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah. Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata
dan sangat rendah khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Perilaku masyarakat yang masih tidak higienis ditambah lagi dengan tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuh
tersebut. Banyak masalah kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan kesehatan. Buku ini mengkaji berbagai permasalahan kesehatan yang menjadi target utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s)
diantaranya terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Permasalahan KIA, Stunting sampai pada Fakta kasus Pandemi Covid-19. Setelah adanya pemaparan terkait data dan fakta kasus, buku ini juga mengkaji berbagai program intervensi yang sudah dilakukan dan bagaimana kendalanya sehingga dapat
dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.
Buku ini disusun oleh penulis ditujukan terutama bagi Mahasiswa Kebidanan. Buku ini menggambarkan asuhan pada neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah yang didasari konsep keilmuan dan keterampilan serta hasil evidence based dengan pokok bahasan :lingkup asuhan neonatus, bayi dan balita
normal dan abnormal, konsep asuhan bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, SDIDTK, MTBS, Kelas Ibu Balita, imunisasi, perlindungan anak, penyuluhan pada orang tua tentang asuhan neonatus, bayi dan anak balita, sistem rujukan dan dokumentasi asuhan.
Harus kita sadari bahwa aktivitas manusia terus meningkat. Hal itu dapat kita lihat misalnya dengan semakin padatnya kendaraan di jalan raya atau semakin ramainya animo masyarakat untuk melakukan berbagai jenis olahraga, mulai dari sepakbola, futsal, bola basket, balap motor, dan masih banyak lagi.
Ini artinya, kasus untuk terjadinya cedera, khususnya cedera yang terkait dengan jaringan saraf yang mengirimkan sinyal dari tulang belakang ke bahu, lengan dan tangan akan semakin meningkat. Dalam dunia kedokteran, cedera jenis ini dikenal dengan cedera pleksus brakialis. Oleh karena itu, diperlukan
buku panduan yang benar dalam menangani pasien yang datang dengan cedera pleksus brakialias. Para tenaga klinis kesehatan dan radiologis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengevaluasi cedera pleksus brakialis, khususnya dalam hal manajemen pasien dan waktu yang tepat untuk
melakukan investigasi indikasi pembedahan. Pengenalan menyebabkan terlambatnya manajemen, baik secara konservatif maupun operasi. Oleh karena itu, adanya pengenalan awal, investigasi dan intervensi awal penting untuk dapat memaksimalkan pemulihan ekstremitas atas. Di antara rangkaian
manajemen pasien dengan cedera pleksus brakialis adalah pemeriksaan penunjang menggunakan modalitas radiologi. Hasil dari pencitraan radiologi ini akan memberikan informasi tentang morfologi lesi, lokasi anatomis, dan hubungan lesi dengan jaringan lunak di sekitarnya. Pada saat ini, untuk melakukan
evaluasi tersebut telah digunakan beberapa modalitas radiologi mulai dari elektrodiagnostik, konvensional, CT mielografi, MRI, dan teknik terbaru yang menggunakan MR neurografi. Bagaimana spesifikasi masing masing modalitas tersebut? Apakah kelebihan sekaligus kekurangannya? Semuanya dapat kita
peroleh di buku ini. Jadikan buku ini sebagai salah satu referensi terbaik Anda.
Buku Ajar Massa Skrotum dan Testis: Etiopatogenesis, Tata Laksana
Pengantar Kuliah Bstertetri
Theory for Midwifery Practice
ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI, BALITA, DAN ANAK PRASEKOLAH
Issu Kesehatan Masyarakat dalam SDG’s

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.
Every year throughout the world, about four million babies die before they reach one month old, most during the critical first week of life. Most of these deaths are a result of the poor health and nutritional status of the mother, combined with problems such as tetanus or asphyxia, trauma, low birth weight, or preterm
birth. However, many of the conditions which result in perinatal death are preventable or treatable without the need for expensive technology. Against this background, this publication contains guidance on evidence-based standards for high quality care provision during the newborn period, considering the needs of
mother and baby. It has been produced to assist countries with limited resources to reduce neonatal mortality. The information is arranged under four main headings: clinical assessment, findings and management; principles of newborn baby care; procedures; record keeping and essential equipment, supplies and
drugs.
Reproduksi menjadi salah satu pusat perhatian dunia kesehatan saat ini. Banyak kematian yang muncul dari gangguan reproduksi. Kematian yang muncul sebenarnya bisa dicegah asalkan kita berobat ke dokter yang tepat dan tau penanganannya. Buku ini menceritakan kumpulan tulisan seorang dokter di berbagai
surat kabar yang dirangkum menjadi satu. Tulisan ini membahas segala hal seputaran ilmu kebidanan dan kandungan yang baik untuk dicerna. Ayo jangan lewatkan tulisan menarik ini.
Menjalani Kehamilan & Persalinan yang Sehat
Danforth's Obstetrics and Gynecology
1000 Hari Pertama Kehidupan
Managing Complications in Pregnancy and Childbirth
A Guide for Doctors, Nurses, and Midwives
Buku ini menguraikan berbagai teori-teori psikologi, mulai dari psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi terapan, dan dasar- dasar kegiatan konseling dalam kebidanan. Kami berharap kiranya buku ini boleh menjadi salah satu instrumen pendidikan yang akan sangat baik dipakai bagi kalangan mahasiswi kebidanan. Selain itu, materi-materi yang kami sajikan dalam buku ini berkaitan dengan materi yang
terdapat dalam kurikulum mata kuliah psikologi di Akademi Kebidanan, sehingga bagi mahasiswa dan dosen akan lebih mudah dalam mencerna dan memahami materi-materi yang dimaksudkan dalam kurikulum tersebut. Kami mencoba menyusunnya secara sistematisdan terarah sehingga memberikan wawasan baru bagi para pembacanya. Buku persembahan Prenada Media Group.
The emphasis of the manual is on rapid assessment and decision making. The clinical action steps are based on clinical assessment with limited reliance on laboratory or other tests and most are possible in a variety of clinical settings.
Buku ini disusun dengan tujuan menambah dan mempermudah mahasiswa maupun dosen dalam mencari referensi terkait dengan asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, buku ini dilengkapi dengan evidence based pada setiap bab pembahasan.
Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK
A Guide for Midwives and Doctors
Manual of Obstetrics
Solusi Problem Persalinan
Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan Kehamilan

Buku ini merupakn telaah pada kasus pengaruh kecemasan pada kehamilan primipara remaja
Evidence based practice is now widely accepted as a fundamental tenet of midwifery. The importance of evidence in defining midwifery policy and practice in the UK health system, and others, is acknowledged and enduring. While the development and evaluation of research in midwifery is well
charted, the question of how such evidence is incorporated into practice has, to date, received less attention and discussion in the midwifery profession. Answering this need, Evidence Based Midwifery focuses on the dissemination and use of evidence for midwifery practice, and explores
midwives’ experiences in using the evidence base to inform policy and enhance clinical practice. Written by a highly-regarded and diverse group from the UK and international midwifery community, Evidence Based Midwifery addresses issues of relevance to all midwives whether clinical
practitioners or educators, students or supervisors, researchers or managers. Issues that influence evidence based midwifery are discussed, and topics covered include problem based learning, implementation of evidence based guidelines and the involvement of service users. Edited by founder
members of the Evidence Based Midwifery Network International collaboration with contributions from the UK, Greece, Canada and the Netherlands Primary focus on the incorporation of evidence into midwifery practice Real-life examples throughout
Seribu hari pertama kehidupan telah disepakati oleh para ahli di seluruh dunia sebagai saat yang terpenting dalam hidup seseorang. Sejak saat perkembangan janin di dalam kandungan, hingga ulang tahun yang kedua menentukan kesehatan dan kecerdasan seseorang. Makanan selama kehamilan dapat
mempengaruhi fungsi memori, konsentrasi, pengambilan keputusan, intelektual, mood, dan emosi seorang anak di kemudian hari.
Soal-Soal
Obstetri Patologi
FAKTOR DETERMINAN KETUBAN PECAH DINI
Kehamilan, Melahirkan, and Bayi
Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan
Now in its thoroughly revised, updated Seventh Edition, this Spiral® Manual provides practical, easily accessible information on management of the pregnant patient. Major sections cover obstetric care, obstetric complications, maternal complications, fetal assessment, fetal complications, and neonatal care. This edition's chapters have a new consistent outline structure, more tables, and more figures. Coverage includes a new
chapter on obstetric anesthesia and new information on drugs for cardiovascular, neurologic, and endocrine conditions, including oral agents for gestational diabetes. The chapter on genetic counseling has been completely rewritten. This edition also addresses controversies regarding surgical births and vaginal birth after cesarean (VBAC).
Development of midwifery theory which started in the late 1970s has occurred on several fronts. The adaptation of nursing models to midwifery, the development of local models and care plans, the continued use of midwifery process applied to the individual and the introduction of standard setting and quality assurance have all played a part in creating a theoretical framework for midwives. This book discusses the issues
surrounding the development of a framework and uses end of chapter questions to stimulate discussion.
Buku ajar ini terutama ditujukan untuk mahasiswi program studi kebidanan, dapat pula dimanfaatkan bagi tenaga pendidik serta praktisi bidan di lapangan agar dapat menjalankan peran fungsinya secara komprehensif. Buku tentang faktor determinan ketuban pecah dini ini, kemungkinan besar masih sangat jarang tersedia. Dosen dan mahasiswi harus memilih beberapa bahan kajian yang masih tersebar di berbagai literatur.
Setelah mendapatkan buku ajar ini, mahasiswa maupun dosen diharapkan untuk tidak kesulitan dalam mendiskusikan tentang faktor determinan ketuban pecah dini yang sebelumnya tersebar dari berbagai referensi.
Anatomi, Pencitraan, dan Penggunaan Klinis Hasil Pencitraan
Residents‚Äô Teaching Skills
Evidence Based Midwifery
Essential Facts at Your Fingertips
Pengantar Psikologi untuk Kebidanan
Asuhan kebidanan Neonatus, bayi , balita dan anak Pra sekolah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk memberikan Askeb pada ibu dalam memberikan asuhan pada bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan didasari konsep-konsep, sikap dan ketrampilan serta hasil evidence based dengan pokok bahasan konsep dasar bayi baru lahir. Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematin bayi terjadi pada periode neonatal yaitu dibulan pertama kehidupan.
Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan-kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian. Sebagai contoh bayi yang mengalami hipotermi akan menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan otak. Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan neonatal sehingga neonates sebagai individu yang harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterine dapat bertahan
dengan baik karena periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada bab ini dijelaskan adaptasi yang dilakukan bayi segera setelah lahir antara lain adaptasi BBL terhadap kehidupan diluar uterus, mempertahankan suhu normal bayi, pencegahan infeksi dan rawat gabung.
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.
Buku ini menguraikan dan memberikan penjelasan tentang aspek etiopatogenesis, diagnosis, dan yang terpenting yaitu pengembangan tata laksana pada massa kistik skrotum dan tumor testis. Buku ini dilengkapi dengan tata laksana praktik klinis untuk pelayanan pasien yang sejalan dengan upaya pengembangan urologi yang diarahkan terhadap perbaikan terus-menerus pada pelayanan berfokus pasien peningkatan wawasan dan penyegaran informasi serta penyempurnaan
tata laksana dalam arti luas yang meliputi hidrokel, varikokel, hematokel, spermatokel, kista epididimis dan tumor paratestikular, serta tumor testis.
Panduan Menjalani Kehamilan Sehat
Seri Asuhan Kebidanan: Kehamilan
Kapita selekta penatalaksanaan rutin obstetri, ginekologi, dan KB
ASUHAN KEBIDANAN, NEONATUS, BAYI, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH
Asuhan Keperawatan Perinatal
Management of common problems in obstetrics, gynecology and family planning cases in Indonesia.
Bagian dari kelompok Robbins dan Cotran yang terpercaya, Buku Ajar Patologi Robbins menyajikan secara ringkas prinsip-prinsip patologi manusia yang mudah dibaca, dengan ilustrasi yang baik sehingga ideal bagi mahasiswa masa kini yang sibuk. Edisi yang sepenuhnya direvisi ini tetap menunjukkan penekanan-penekanan
tentang patogenesis dan gambaran klinis penyakit, disertai karya seni baru dan diagram-diagram yang lebih rinci. - Mencakup berbagai topik-topik klinis tambahan dan mutakhir - Karya seni baru dan diagram yang lebih rinci meringkas proses-proses patologis yang utama - Program seni yang luar biasa menghasilkan
fotomikrograf, foto makroskopik dan citra radiologis dengan kualitas yang tinggi untuk melengkapi ilustrasi tingkat dunia. - Kotak berisi poin-poin ringkasan menyajikan akses cepat terhadap informasi utama dan cara pengkajian yang mudah terhadap konsep-konsep inti. - Menekankan isi patogenesis, morfologi, dan
patofisiologi di seluruh buku. - Lengkap dengan akses ke eBook dan sumber elektronik asli dalam bahasa Inggris di studentconsult.inkling.com
A core reference for residents and practitioners for more than 40 years, this volume has been thoroughly revised and reorganized to provide complete, authoritative coverage of the modern clinical practice of obstetrics and gynecology.
Varney's Midwifery
Buku Ajar Patologi Robbins - E-Book
Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru Lahir
Pengaruh kecemasan pada kehamilan primipara remaja
Tanya Jawab Lengkap Kehamilan Bermasalah
Kehamilan merupakan anugerah terindah bagi seorang wanita. Bagaimana tidak, di dalam rahimnya sedang tumbuh janin yang dinanti dan didambakan. Sudah lumrah apabila kehamilan yang diinginkan selalu sehat hingga saat kelahiran nanti. Namun tidak semua kehamilan dapat berjalan dengan semestinya. Terkadang, ada beberapa
kehamilan yang mengalami permasalahan. Dan, ironisnya, banyak wanita yang tidak memahami permasalahan-permasalahan kehamilan, seperti cairan ketuban sedikit, cedera perut saat hamil, gerakan janin melemah, hamil anggur, janin sungsang, keguguran, dan lain-lain. Tapi, jangan khawatir. Buku ini adalah solusinya. Di
dalamnya, Anda akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah-masalah umum kehamilan yang banyak tidak diketahui wanita. Pembahasannya yang singkat namun to the point akan membuat Anda lebih mudah memahaminya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan tips-tips praktis untuk mengatasi beragam
masalah kehamilan yang mungkin Anda alami. Selamat membaca! Selling Point: 1. Cairan Ketuban Sedikit 2. Hamil Anggur 3. Janin Sungsang 4. Keguguran 5. Janin Tidak Berkembang 6. Keputihan saat Hamil 7. Ketuban Pecah Dini 8. Kram Perut saat Hamil 9. Muntah-Muntah saat Hamil 10. Dll.
Managing Newborn Problems
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