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Description Buku ini
menyajikan secara rinci
bagian-bagian statistika,
mulai dari proses awal
yaitu pengumpulan data;
pengambilan sampel;
pengolahan, penataan
dan penyajian data; teori-
teori statistika hingga
proses akhir yaitu
pengujian data. Selain
itu, disajikan pula
contoh-contoh untuk

Biostatistika: Untuk Kedokteran dan
Kesehatan Masyarakat

memperjelas pembahasan.

Buku ini dapat digunakan
sebagai pedoman kuliah
statistika bagi mahasiswa
jurusan kedokteran
ataupun mahasiswa yang
jurusannya berhubungan
dengan kesehatan. Para
dokter maupun petugas
kesehatan dapat pula
memanfaatkan buku ini.

Author : Eko Budiarto
No. Class: 570.151 95 Pro m
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Pengantar Epidemiologi
Author : Eko Budiarto
No. Class : 614.4 BUD p
Description : Buku ini berisi sejarah dan konsep
epidemiologi, pengamatan dan penelitian epidemiologi,
serta jenis-jenis penelitian epidemiologi. Selain itu,
diuraikan pula secara rinci mengenai data dalam
epidemiologi, ukuran morbiditas dan mortalitas, indeks
kesehatan, pengukuran risiko, dan uji tapis untuk
mendeteksi penyakit. Buku ini ditujukan untuk
memberikan penuntut bagi orang yang berhubungan
dengan epidemiologi, seperti dokter, perawat,
mahasiswa, dan yang lainnya yang berkaitan dengan
kesehatan.

PRODI KEPERAWATAN
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Decsription : Dukungan ilmu fisika semakin hari semakin besar bagi dunia
kedokteran. Kemajuan bidang pemeriksaan dan teknik terapi masa kini tidak
terlepas dari sumbangan bidang ilmu ini. Namun, di Indonesia bidang ini masih
belum banyak digali, dan kita banyak menerima saja teknologi yang
dikembangkan di luar negeri. Buku ini menyajikan dasar-dasar ilmu fisika di
bidang kedokteran dan perkembangan teknologi yang berlangsung di dunia
kedokteran, ilmu fisika murni yang disajikan dengan ringkas dan cermat dan
menekankan terapan ilmu fisika di bidang anatomi, fisiologi, dinamika dan
statistika manusia, serta kaitan fisika dengan

Description : Dalam upaya meningkatkan penggunana air susu ibu (ASI) di
perlukan suatu pengetahuan yang cukup memadai dari petugas kesehatan atau
siapa saja yang terkait dengan upaya tersebut. Dalam buku ini dibahas berbagai
hal yang perlu diketahui seperti pengetahuan dasar yang harus dimiliki yaitu
anatomi payudara dan fisiologi laktasi. Serta alas an mengapa asi sangat
dianjurkan untuk semua bayi karena komposisi gizinya dan zat-zat Anti yang
terkandung didalamnya menunjang tumbuh kembang anak.

Seri gizi klinik: ASI petunjuk untuk tenaga Kesehatan

Fisika Kedokteran

Description : Ilmu fisika merupakan ilmu dasar yang mutlak diperlukan untuk
menunjang ilmu kedokteran. Hingga saat ini, hampir semua ins-trumen
penunjang pemeriksaan klinis, alat-alat pemeriksaan yang menggunakan
teknologi mutakhir, memakai prinsip-prinsip ilmu fisika dasar. Sayangnya,
pengajaran bidang fisika di fakultas kedokteran di Indonesia tidak secara
langsung dilengkapi dengan materi-materi yang relevan. Buku ini diharapkan
dapat digunakan oleh para mahasiswa kedokteran, dokter, dan paramedis, untuk
memahami dan menggunakan alat-alat kedokteran dengan baik, dengan berbagai
konsep fisika di fakultas kedokteran

Author : John R. Cameron
No. Class : 612 CAM f

Fisika Tubuh Manusia

Author : Soetjiningsih
No. Class : 612.664 SOE s

Author : J. R. Gabrial
No. Class : 610.153 GAB f
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Description : Buku ini merupakan hasil revisi yang mengalami penambahan
materi dan perubahan strukrur isi. Materi buku yang ditambahkan mengenai
konsep reproduksi menurut agama dan adat, kesejahteraan keluarga, dan peran
bidan dalam pelayanan kesehatan Isi buku disusun sedemikian rupa agar dapat
dimanfaatkan oleh wanita awam, ibu rumah tangga, pasangan usia subur, dan
peserta didik kesehatan.

Memahami kesehatan reproduksi Wanita
Author : Ida ayu chandranita manuaba
No. Class : R 616.6 MAN m

Description : Ilmu Tumbuh Kembang Anak semakin menjadi penting pada
akhir-akhir ini dan semakin berkembang dengan pesat. Semakin bervariasi
penyakit dan kelainan yang juga semakin dikenali secara mendalam
sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari para pemerhati tumbuh
kembang anak. Edisi kedua ini dirancang baru oleh penyunting bersama para
penulis agar memenuhi tuntutan pembaca untuk lebih memahami Ilmu
Tumbuh Kembang Anak.

Tumbuh kembang anak Edisi 2
Author : Soetjiningsih
No. Class : 155.4 SOE t

Cara mudah memebaca Ekg
Author : Dharrna surya
No. Class : 616.12 DHA c
Description: EGC Cara Mudah Membaca EKG merupakan buku yang berisi
tentang Anatomi dan Elektrofisiologi Jantung, Elektrokardiogram dan
Penempatan Elektroda, Gambaran EKG Normal, Gambaran EKG pada
Iskemia, Injuri, dan Infark Miokard, Konsep Dilatasi dan Hipertrofi Ruang
Jantung, Aritmia, Gangguan Konduksi, Gambaran EKG pada Kondisi Lain.
Dilengkapi juga dengan soal, kunci jawaban, lampiran : Pedoman Praktis
Diagnosis dan Tatalaksana Sindrom Koroner Akut Tanpa Elevasi Segmen
ST, Pedoman Praktis Diagnosis dan Tatalaksana Sindrom Koroner Akut
Disertai Elevasi Segmen ST, dan bacaan lanjutan.
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Description:
Bagaimana Anda melakukan pengkajian lengkap pada bayi baru lahir?
Biarkan buku ini memandu Anda! Informasi detail mengenai pemeriksaan
sistem tubuh. Diskusi tentang implikasi temuan yang tidak diharapkan
dengan kondisi psikososial dan kondisi emosi. Buku pertama yang
mengidentifikasi kemungkinan dampak ketunadayaan fisik pada keluarga.
Perspektif multiprofesi dari spesialis dalam bidangnya.
Setiap bab menerapkan pendekatan holistik dan mencakup pertimbangan
etis, legal, psikososial, dan fisik. Buku wajib bagi mahasiswa dan bidan
terampil, perawat perina, petugas kunjungan rumah, perawat komunitas,
dan dokter.

Buku saku maternal Neonatal

Description: Riwayat kehamilan, adaptasi fisiologi terhadap kehamilan,
dan hash lab pada kehamilan Stadium persalinan, posisi dan sikap janin,
serta monitoring denyut jantung janin Gangguan pascalahir, menyusui, dan
perawatan ibu Algoritme neonatus, penilaian APGAR, dan angkaangka
laboratorium Pemeriksaan EKG

Author : Lorna Davies
No. Class : 613.01 DAV p

Author : Karen c.Comerford
No. Class : 618.2 COM b

Pemeriksaan Kesehatan Bayi: Pendekatan Multidimensi

Description: Edisi kedua buku yang luar biasa ini sangat berguna bagi
bidan, perawat, dan tenaga kesehatan profesional lain yang berkecimpung
dalam bidang kesehatan wanita. Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Wanita
sangat komprehensif, membahas semua isu kesehatan wanita secara holistik,
mulai dari remaja putri hingga wanita pascamenopause.

Dua bab bare, yaitu analisis terhadap isu legal-etik pada kesehatan wanita
dan penggunaan terapi pelengkap, dimuat dalam buku edisi kedua ini. Semua
bab lain secara komprehensif telah diperbarui sehingga mencerminkan
kemajuan pada pemikiran saat ini. Semua bab dalam buku

Buku ajar kesehatan reproduksi wanita
Author : Andrews Gilly
No. Class : 613.042.44 AND b
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Seri asuh keperawatan: Klien gangguan sistem reproduksi &
Seksualitas

Description : Buku ini ditulis oleh tim yang berpengalaman dalam
praktik dan pendidikan keperawatan. Disusun sedemikian rupa agar
mudah dibaca dan dipahami oleh mahasiswa sehingga menjadi akses
yang cepat.

Table Of Content:

 Penatalaksanaan masalah reproduksi wanita
 Penatalaksanaan masalah payudara
 Penatalaksanaan masalah reproduksi pria

Author : Mary Baradero
No. Class : 612.6 BAR s

Ragam metode Kontrasepsi
Author : WHO
No. Class : 613.9 WHO r
Description: Buku ini berisi informasi yang mendetail tentang semua
metode kontrasepsi yang tersedia baru-baru ini serta mencakup
pendidikan dan konseling untuk klien, pelatihan dan pengawasan bagi
penyedia layanan, pengenalan metode baru, dan evaluasi program.
Semua ini dimaksudkan untuk diadaptasi oleh pengelola program KB,
pelaksana, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ragam
metode untuk memenuhi kebutuhan klien dan menanggapi kondisi-
kondisi spesifik program

Essentials of pediatric Nursing
Author : Kyle terri
No. Class : 618.92 KYL e

Description: Essentials of Pediatric Nursing is intended for Pediatric
Nursing courses with an integrated pediatric curriculum. It provides a
unique concept-based approach and nursing process focus that helps
students go from concept to application by building on previously
mastered knowledge from other courses. The new edition of the text
focuses on allowing students to apply concepts from the book to cases
throughout the book. It also emphasizes developmental considerations
and atraumatic care, illustrating the unique nature of a pediatric
patient. Also new to this edition are highlighted sections, showing
student’s key areas in the text that students commonly struggle with
and real life critical thinking exercises. This edition will have a
comprehensive supplements program to support faculty and student
needs, in addition to a pediatric nursing videos series available on
thePoint.
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Description: Pediatric Nursing Clinical Guide is a pocket-sized clinical
reference that students and practicing nurses can use in both the
pediatric nursing classroom and in a clinical setting. Including
principles of nursing care, care for children with common disorders, and
a section on lab tests and procedures, it provides a quick reference of all
the information a pediatric student would need.

Author : Kyle Terri
No. Class : 618.92 KYL p

Pediatric nursing clinical Guide

Pediatric Nursing

Description: Pediatric nursing focuses on the protection, promotion, and
optimization of the health and abilities for children from newborn age
through young adulthood. Utilizing a patient- and family-centered care
approach, pediatric nurses strive for preventing illness and injury, restoring
health, and maximizing comfort in health conditions and at the end of life,
through diagnosis, treatment, and management of the child's condition and
advocacy in the care of children and families. ANA and a workgroup of
pediatric nurse experts, from across their specialty and representing seven

Author : American Nurses Association
No. Class : 618.92 AME p

Author : Mery Baradero
No. Class : 616.891 7 BAR s
Description: Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Mental

2. Teori Neurobiologi dan Psikofarmakologi
3. Teori dan Terapi Psikososial
4. Kesadaran Diri dan Penggunaan Diri Secara Terapeutik
5. Pengkajian
6. Marah, Bermusuhan, dan Agresi
7. Ansietas dan Gangguan Ansietas
8. Skizofrenia
9. Gangguan Mood dan Bunuh Diri

Seri asuh keperawatan kesehatan mental Psikiatri
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Lewiss medical – surgical Nursing

Description : Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and

Management of Clinical Problems, 4th Edition is the most comprehensive

go-to reference for essential information about all aspects of professional

nursing care of patients.

Using the nursing process as a framework for practice, the fourth edition

has been extensively revised to reflect the rapid changing nature of nursing

practice and the increasing focus on key nursing care priorities.

Building on the strengths of the third Australian and New Zealand edition

and incorporating relevant global nursing research and practice from the

prominent US title Medical-Surgical Nursing, 9Th Edition, Lewis's

Medical-Surgical Nursing, 4th Editionis an essential resource for students

seeking to understand the role of the professional nurse in the contemporary

health environment.

Author : Di Brown
No. Class : 610.73 BRO l

Medical-surgical NURSING
Author : Dewit susan c
No. Class : 610.73 DEW m
Description: Providing a solid foundation in medical-surgical nursing,
Susan deWit’s Medical-Surgical Nursing: Concepts and Practice, 3rd
Edition ensures you have the information you need to pass the NCLEX-
PN® Examination and succeed in practice. Part of the popular LPN/LVN
Threads series, this uniquely understandable, concise text builds on the
fundamentals of nursing, covering roles, settings, and health care trends; all
body systems and their disorders; emergency and disaster management;
and mental health nursing. With updated content, chapter objectives, and
review questions, this new edition relates national LPN/LVN standards to
practice with its integration of QSEN competencies, hypertension, diabetes,
and hypoglycemia.



BUKU BARU PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL Page 8 of 13

Organisasi & manajemen Kesehatan

Author : Grace Koronpis
No. Class: 610.73 KOR o
Description : Organisasi & manajemen memiliki hubungan yang erat.
Organisasi adalah wadah atau tempat manajemen melakukan kegiatan,
sedangkan manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan oleh satu orang
atau lebih untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain dalam
mencapai hasil atau tujuan. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau
seni untuk mengatur profesional kesehatan dalam meningkatkan kesehatan
masyarakat melalui program kesehatan. Organisasi & Manajemen Kesehatan
merupakan buku sempurna yang membahas secara detail konsep dasar
manajemen dan organisasi, fungsi manajemen, perencanaan kesehatan, fungsi
pengorganisasian hingga gambaran tentang manajemen pelayanan kesehatan di
Indonesia. Buku ini telah berhasil memasukkan konsep manajemen dan
organisasi secara umum ke dalam bidang kesehatan sehingga blended dan
menyatu. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa buku ini memang
disiapkan untuk mencetak calon-calon manajer organisasi pelayanan kesehatan
yang andal di kemudian hari.

Description : Pelayanan profesional keperawatan menuntut perawat untuk
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah teruji melalui suatu
uji kompetensi sehingga pelayanan tersebut nantinya sesuai dengan standar
profesi. Uji kompetensi Ners harus dijalani dan dilalui oleh perawat untuk
mendapatkan gelar "Ners" sebagai gelar profesi serta memperoleh ijazah dan
sertifikat kompetensi sebagai prasyarat untuk mendapatkan Surat Tanda
Registrasi (STR). Buku ini membantu para perawat calon Ners dalam hal
pengayaan soal uji kompetensi Ners, sehingga memudahkan pengerjaan soal,
khususnya untuk bidang ilmu Keperawatan Anak dan Gawat Darurat. Setiap soal
diawali dengan Tinjauan dan Jabaran serta vignette (kasus), sebelum berlanjut ke
pokok soal/pertanyaan (stem) dan pilihan jawaban. Semuanya terangkum secara
instan dan sistematis, ditambah dengan kunci jawaban.

Author : Farhandika
No. Class : 618.92 FAR u

Uji kompetensi Ners
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Panduan klinis manajemen Luka
Author : Theddeus O.H Prasetyono
No. Class : 617.1 PRA p
Description : Table of Content

Fisiologi Penyembuhan Luka
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyembuhan Luka
Menilai Luka
Pemilihan Antimikroba Untuk Perawatan Luka
Persiapan Dasar Luka
Dressing Luka
Penanganan Luka Bakar
Ulkus Kaki Diabetik
Ulkus Venosus Dan Ulkus Arterial
Teknologi Lanjut Untuk Perawatan Luka
Perkembangan Terkini Sel Punca Dan Rekayasa Jaringan Untuk Tata Laksana
Luka
Manajemen Nutrisi Dalam Perawatan Luka
Manajemen Nyeri Pada Perawatan Luka

Buku ajar keperawatan dasar
Author : Caroline Bunker Rosdahl
No. Class : 610.73 ROS b
Description : Buku ajar "all in one" untuk kurikulum keperawatan ini memiliki
segalanya dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Buku ini mencakup
informasi semua bidang penting dalam kurikulum baik teori maupun prosedur-
Anatomi & Fisiologi, Keperawatan Dasar, Keterampilan, Kesehatan Orang
Dewasa, Pertumbuhan & Perkembangan, Kesehatan Mental, Maternitas dan
Pediatrik, dan Pembahasan Geriatrik.

Buku ajar Keperawatan dasar  Farmakologi & pemberian medikasi
Author : Caroline Bunker Rosdahl
No. Class : 610.73 ROS b
Description : Buku ajar "all in one" untuk kurikulum keperawatan ini memiliki
segalanya dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Buku ini mencakup
informasi semua bidang penting dalam kurikulum baik teori maupun prosedur-
Anatomi & Fisiologi, Keperawatan Dasar, Keterampilan, Kesehatan Orang
Dewasa, Pertumbuhan & Perkembangan, Kesehatan Mental, Maternitas dan
Pediatrik, dan Pembahasan Geriatrik.
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Buku ajar keperawatan dasar gangguan Kulit

Author : Caroline Bunker Rosdahl
No. Class : 610.73 ROS b

Description : Buku ajar "all in one" untuk kurikulum keperawatan ini memiliki
segalanya dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Buku ini
mencakup informasi semua bidang penting dalam kurikulum baik teori
maupun prosedur-Anatomi & Fisiologi, Keperawatan Dasar, Keterampilan,
Kesehatan Orang Dewasa, Pertumbuhan & Perkembangan, Kesehatan Mental,
Maternitas dan Pediatrik, dan Pembahasan Geriatrik.

Ilmu kesehatan anak  untuk mahasiswa kedokteran edisi: 3

Author : Steven Brenstein
No. Class : 618.92 BER i

Description : Ilmu Kesehatan Anak untuk Mahasiswa Kedokteran Edisi
Ketiga adalah pendamping yang tepat untuk rotasi klinis pediatrik serta satu-
satunya buku teks yang ditulis secara spesifik untuk mahasiswa kedokteran
tahun ketiga dan keempat.

Transisi dari sains dasar ke sains klinis dapat menjadi tantangan tersendiri.
Ilmu Kesehatan Anak untuk Mahasiswa Kedokteran dirancang untuk
membantu mahasiswa kedokteran dalam menjalani transisi dari pendekatan
berbasis sistem pada tahun-tahun preklinis ke pendekatan berbasis masalah
pada tahun-tahun klinis.

Ilmu Kesehatan Anak untuk Mahasiswa Kedokteran membahas masalah-
masalah pediatrik utama dalam konteks situasi rawat jalan maupun rawat inap,
berkonsentrasi pada keterampilan evaluasi dan pengembangan diagnosis
banding yang logis, serta mengandung diskusi yang lugas, dengan bimbingan
guru-guru terdepan dalam ranah ini yang mendemonstrasikan bagaimana
mereka melakukan pendekatan pada masalah klinis. Meliputi semua hal,
mulai dari pediatrik umum hingga tiap-tiap subspesialisasi pediatrik, serta
mencakup bab-bab yang penting dalam ekonomi medis dan perawatan
terkelola, etnisitas dan sosioekonomi, serta isu etis dalam perawatan pediatrik
menjadikan Ilmu Kesehatan Anak untuk Mahasiswa Kedokteran sumber yang
esensial bagi rotasi
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Buku ajar keperawatan dasar keperawatan Pediatrik
Author : Caroline Bunker Rosdahl
No. Class : 610.73 ROS b
Description : Buku ajar "all in one" untuk kurikulum keperawatan ini memiliki
segalanya dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen. Buku ini mencakup
informasi semua bidang penting dalam kurikulum baik teori maupun prosedur-
Anatomi & Fisiologi, Keperawatan Dasar, Keterampilan, Kesehatan Orang
Dewasa, Pertumbuhan & Perkembangan, Kesehatan Mental, Maternitas dan
Pediatrik, dan Pembahasan

Description : Para penulis buku ini menyadari bahwa mahasiswa keperawatan saat
ini sering memiliki sedikit waktu menguasai apa yang mereka perlu ketahui, oleh
karena itu mereka menulis buku ini dengan dasar pengetahuan mahasiswa dan
disusun mulai dari material yang sederhana sampai ke yang rumit. Pendekatan ini
membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan membantu mahasiswa
memahami bagaimana merawat anak yang berbeda dari merawat orang dewasa.

Buku ajar keperawatan pediatric Vol. 2 Ed. 2
Author : Kyle terri
No. Class : 618.92 KYL b

Belajar mudah keperawatan medical bedah Vol. 2
Author : Hurst Marlene
No. Class : 617 HUR b
Description: Belajar keperawatan medikal-bedah tidak hanya mengingat fakta-
fakta, tetapi perlu ada strategi. Dalam buku Belajar Mudah Keperawatan
Medikal-Bedah ini disajikan kepada Anda bagaimana menerapkan berpikir
kritis dan keterampilan, bukan menghabiskan waktu untuk menghafal. Dengan
demikian, mengefisiensikan waktu belajar Anda dan berfokus hanya pada apa
yang benar-benar Anda butuhkan untuk menguasai keperawatan medikal-
bedah. Format buku ini dibuat sedemikian rupa agar Anda menikmati dalam
membaca dan memahami dengan sempurna.



BUKU BARU PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Page 12 of 13
BUKU BARU PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL Page 12 of 13

Buku ajar fisiologi Kedokteran
Author : Kim E Barrett
No. Class : 612.01 BAR b
Description : Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong Edisi 24 Ukuran Buku
21,0 x 28,5 Cm ISBN 979-044-536-9 Tahun Terbit April 2015 Jumlah
Halaman xiv + 809 (1,0 Cm) Selama lebih dari 40 tahun, Buku Ajar Fisiologi
Kedokteran Ganong telah banyak membantu praktisi medis di seluruh dunia
dalam memahami fisiologi manusia. Pada edisi ke-24 ini, beberapa topik
telah ditambahkan dan diperbarui berdasarkan penelitian terkini, misalnya
topik nyeri kronik, fisiologi reproduktif, dan homeostasis asam-basa. Buku ini
juga dilengkapi dengan contoh-contoh klinis untuk menggambarkan konsep-
konsep fisiologi yang penting. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa yang
ingin sukses dalam ujian maupun dokter yang ingin tetap mengikuti
perkembangan dunia fisiologi medis.

Buku ajar Keperawatan pediatric Vol:4 Edisi:2
Author : Kyle Terri
No. Class : 618.92 KYL b
Description : Para penulis buku ini menyadari bahwa mahasiswa
keperawatan saat ini sering memiliki sedikit waktu menguasai apa yang
mereka perlu ketahui, oleh karena itu mereka menulis buku ini dengan dasar
pengetahuan mahasiswa dan disusun mulai dari material yang sederhana
sampai ke yang rumit. Pendekatan ini membantu mengembangkan
keterampilan berpikir kritis dan membantu mahasiswa memahami bagaimana
merawat anak yang berbeda dari merawat orang dewasa.

Buku ajar Keperawatan pediatric Vol: 3 Edisi: 2
Author : Kyle Terri
No. Class : 618.92 KYL b
Description : Para penulis buku ini menyadari bahwa mahasiswa
keperawatan saat ini sering memiliki sedikit waktu menguasai apa yang
mereka perlu ketahui, oleh karena itu mereka menulis buku ini dengan
dasar pengetahuan mahasiswa dan disusun mulai dari material yang
sederhana sampai ke yang rumit. Pendekatan ini membantu mengembangkan
keterampilan berpikir kritis dan membantu mahasiswa memahami bagaimana
merawat anak yang berbeda dari merawat orang dewasa.
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Dasar anatomi & fisiologi Volume: 1 Edisi: 13
Author : Tortora  Gerald J
No. Class : 612 TOR d
Description : EGC Dasar Anatomi dan Fisiologi Volume 1 Edisi 13 Buku
Edukasi dasar anatomi dan fisiologi edisi 13 yang sangat sukses ini terus
menetapkan standar ilmu Dipasangkan dengan rangkaian ilustrasi yang
tepercaya tidak ada teks maupun lampiran lain yang menawarkan atmosfer
pengajaran dan pembelajaran yang sedemikian kaya dan lengkap Ilustrasi yang
diperbarui dalam setiap bab memberiken kejelasan dan warna yang lebih
menyatu.

Buku ajar Keperawatan Medikal Bedah
Author : Priscilla Lemone
No. Class : 617 LEM b
Description : Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah edisi 5 ini ditulis
dengan pendekatan berpikir kritis dalam asuhan kepada pasien. Oleh karena
lengkapnya pembahasan yang diberikan, membuat buku ini perlu disajikan
dalam lima volume sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan dan
berfokus pada materi yang diperlukan. Visi buku ajar ini dipertahankan sejak
edisi pertama yaitu: Mempertahankan fokus pada asuhan keperawatan sebagai
elemen esensial dalam pemberian asuhan, tanpa melihat jenis kelamin, usia,
ras, budaya, atau latar belakang sosioekonomi pasien atau tatanan asuhan.
Memberi keseimbangan patofisiologi, farmakologi, dan asuhan interdisipliner
untuk mendukung intervensi keperawatan dependen, interdependen, dan
independen. Menegaskan peran perawat sebagai pemberi asuhan, edukator,
advokat, pemimpin dan manajer, dan sebagai anggota penting dari tim
perawatan kesehatan interdisipliner. Menggunakan pola kesehatan fungsional
dan proses keperawatan sebagai struktur untuk pemberian asuhan keperawatan
dengan memprioritaskan diagnosis dan intervensi keperawatan yang spesifik
pada perubahan respons terhadap penyakit. Meningkatkan keterampilan
berpikir kritis dan pengambilan keputusan sebagai dasar praktik klinik yang
aman, sesuai keilmuan, dan individual.

Buku ajar Keperawatan Medikal Bedah Vol. 1
Author : Marlene Hurst
No. Class : 617 HUR b
Description : Belajar keperawatan medikal-bedah tidak hanya mengingat
fakta-fakta, tetapi perlu ada strategi. Dalam buku Belajar Mudah Keperawatan
Medikal-Bedah ini disajikan kepada Anda bagaimana menerapkan berpikir
kritis dan keterampilan, bukan menghabiskan waktu untuk menghafal.
Dengan demikian, mengefisiensikan waktu belajar Anda dan berfokus hanya
pada apa yang benar-benar Anda butuhkan untuk menguasai keperawatan
medikal-bedah. Format buku ini dibuat sedemikian rupa agar Anda
menikmati dalam membaca dan memahami dengan sempurna.


