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Sheehy's Emergency and Disaster Nursing - 1st Indonesian Edition Aug 15 2021 Sepenuhnya telah
disesuaikan dan menampilkan desain yang lebih efisien dan efektif, edisi pertama Indonesia ini sebagai
rujukan resmi keperawatan gawat darurat yang pasti menawarkan secara lengkap, cakupan yang terbaru
dari apa yang ingin Anda ketahui dalam konteks Bahasa Indonesia. Setiap kondisi yang terlihat dalam
keadaan gawat darurat ditangani secara menyeluruh, meliputi tanda dan gejala, prosedur diagnostik,
intervensi terapeutik, pendidikan pada pasien dan banyak lagi. - Konten yang sepenuhnya direvisi secara
luas meliputi kebaruan, informasi praktik terkini, seperti dilema etik, keamanan pasien, pertimbangan
pediatrik, pertimbangan geriatrik, isu legal, keperawatan forensik, kekerasan di tempat kerja dan banyak
lagi. - Para pengarang oleh US Emergency Nurses Association dan para editor oleh HIBGABI, AIPNI dan
AIPViKI yang memastikan bahwa buku ini berisi praktik terbaik keperawatan gawat darurat. - Format
referensi cepat menggunakan tata letak yang konsisten untuk membantu Anda menemukan informasi
dengan mudah dan cepat. - Lengkap dengan akses ke soal latihan uji kompetensi di www.ujikomku.com
Combining fundamental concepts of emergency and disaster nursing with practical guide on implementation
and care, in both trauma and non-trauma emergency settings, and across different special populations
Collaboration with (and endorsement from) three associations - HIPGABI, AIPNI, AIPViKI Straightforward,
bullet points presentation makes reading and finding information quick and easy
ASKEP GADAR dan Manajemen Bencana Dec 07 2020 Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas
terbitnya buku dengan judul “ASKEP GADAR dan Manajemen Bencana”. Konsep pelayanan Gawat Darurat
merupakan suatu sistem atau rangkaian yang meliputi proses pra rumah sakit, intra rumah sakit, melalui
suatu pengkajian, pelaksanaan, evaluasi, dan pendokumentasian, sehingga dapat dilakukan asuhan
keperawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian, atau kecatatan serta mampu
menstabilkan pasien kritis untuk dilakukan rujukan. Pelayanan kegawat-daruratan memerlukan penanganan
secara terpadu dan multi disiplin dn multi profesi termasuk pelayanan keperawatan. Pelayanan kegawatdarutan saat ini sudah diatur dalam suatu sistem dikenal dengan Sitem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT) baik SPGDT sehari hari-hari (SPGDT-S) maupun SPGDT Bencana (SPGDT-B).
Keperawatan Gawat Darurat Jun 25 2022 Pengelolaan Sistem Kegawatdaruratan, Pengelolaan
Kegawatdaruratan Terpadu, Konsep Keperawatan Intensif, Sistem Muskuloskeletal, Kegawatdaruratan
Fraktur
Ilmu Kesehatan Anak Sep 04 2020

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Oct 17 2021 Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber
belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku
yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam
beberapa bagian bab. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas
dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan.
Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Jan 08 2021 Kehadiran buku “Asuhan Keperawatan Gawat Darurat”
diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu keperawatan, khususnya keilmuan
keperawatan gawat darurat. Materi yang tersaji dalam buku ini sedikit banyak mengulas asuhan
keperawatan pada klien dengan masalah kegawatdaruratan, di antaranya: konsep holistik dan peran
keperawatan gawat darurat, triage, asuhan keperawatan dengan berbagai kasus kegawatdaruratan pada
klien dengan trauma dan non-trauma, serta bagaimana sistem pre-hospital management yang efektif dan
efisien dalam kasus gawat darurat. Secara lengkap buku ini membahas: Bab 1 Filosofi, Konsep Holistik, dan
Proses Keperawatan Kegawatdaruratan Bab 2 Peran Perawat Pada Kasus Kegawatdaruratan Bab 3 Primary
Survey dan Secondary Survey Bab 4 Triage Dalam Kegawatdaruratan Bab 5 Asuhan Keperawatan Syok Bab 6
Asuhan Keperawatan Kegawatdarurat Pada Trauma Dada Bab 7 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan
Gagal Nafas Bab 8 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Infark Miokardium Akut Bab 9 Asuhan
Keperawatan Kegawatdaruratan Stroke Bab 10 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Acute Kidney Injury
(AKI) Bab 11 Asuhan Keperawatan Gawatdarurat Cedera Kepala Bab 12 Asuhan Keperawatan
Kegawatdaruratan Luka Bakar Bab 13 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Muskuloskeletal Bab 14
Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Obstetri Bab 15 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Overdosis
dan Keracunan Bab 16 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Diabetes Bab 17 Asuhan Keperawatan Pada
Kegawatan Pasien Dengan HIV/AIDS Bab 18 Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan Pasien Covid-19 Bab 19
Pre-Hospital Management
Manajemen Bencana Dalam Keperawatan May 12 2021 Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan
bencana dan dikatakan Indonesia termasuk dalam 35 negara berisiko tinggi mengalami bencana baik
bencana alam dan non alam, karena Indonesia terletak di antara tiga lempeng yakni Lempeng Eurasia,
Lempeng pasifik dan Lempeng Indo-Australia, Indonesia juga terdiri dari deretan gunung Merapi (ring of
fire), dapat terjadi bencana banjir dan tanah longsor serta negara Indonesia terdiri dari beragam suku, ras
dan agama, dalam hal penanganan bencana /manajemen bencana diperlukan Kerjasama dan kolaborasi
berbagai pihak agar dapat meminimalisir dampak dari bencana tersebut dan bangki dari kondisi bencana.
Manajemen bencana terdiri dari tiga fase antara lain: Pra bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana, setiap
tahapan bencana diperlukan penanganan dan tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang
dihadapi. Perawat merupakan salah satu tim dalam penanganan kebencanaan, yang akan berkolaborasi
dengan tim kesehatan lainnya, tim BPBD, BNPB, Tim Keamanan, pemerintah, dan berbagai pihak yang
terkait, dalam melaksanakan tugas dan perannya ada berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh perawat,
antara lain bagaimana melaksanakan pra bencana antara lain : proses mitigasi, bagaimana pelaksanaan
table top disaster, bagaimana kebijakan terkait manajemen bencana, pada saat bencana antara lain :
melakukan tindakan dan teknik komunikasi dan koordinasi, tindakan pertolongan pertama, tindakan triage
atau penggolongan korban berdasarkan tingkat urgensi kondisi korban, dan pasca bencana : dampak fisik
dan psikis korban bencana, hal tersebut akan dibahas tuntas pada buku ini.
Gawat Darurat di Bidang Penyakit Dalam Aug 27 2022
Keperawatan Kritis Sep 23 2019 Dengan buku ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi
pengembangan ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan kritis dan buku pegangan bagi mahasiswa
saat praktik profesi serta praktisi keperawatan saat melakukan asuhan keperawatan. Buku ini memberikan
banyak mengulas keperawatan kritis tentang : Bab 1 Konsep Dasar Keperawatan Kritis Bab 2 Konsep Dasar
Intensive Care Unit Bab 3 Pasien Kritis Bab 4 Terapi Oksigen Bab 5 Obat-Obatan Di Intensive Care Unit Bab 6
Penanganan Syok Bab 7 Elektrokardiografi (EKG) Bab 8 Terapi Cairan Dan Nutrisi Parenteral Pada Pasien
Kritis Bab 9 Bantuan Hidup Dasar Bab 10 Gagal Napas Bab 11 Pemasangan Central Venous Pressure (CVP)
Bab 12 Alat Bantu Napas (Ventilator) Bab 13 Pasien Amuk Bab 14 Perdarahan Post Partum Bab 15 Kejang
Demam Bab 16 Penanganan Pre Eklamsia Berat
Gawat Darurat Medis dan Bedah Jan 20 2022 Pengetahuan baru mendorong kemajuan dalam bidang medis
dan bedah. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan perawatan kepada pasien. Pesatnya
pertumbuhan pengetahuan tentang penanganan kegawatdaruratan baik dalam bidang medis maupun bedah
dan pengetahuan tentang kondisi dan waktu yang tepat untuk merujuk kepada ahli yang berkompeten perlu
dipahami oleh tenaga medis yang bertugas di lini terdepan fasilitas pelayanan kesehatan. Berangkat dari
latar belakang tersebut yang mendorong penyusunan buku ini. Buku ini ditujukan untuk memberikan
pengetahuan menyeluruh mengenai kegawatdaruratan baik di bidang medis maupun bedah, terutama untuk
dokter yang bertugas di lini terdepan pelayanan kesehatan, juga memberikan bekal pengetahuan kepada
para mahasiswa kedokteran dalam proses pendidikan mencapai kompetensi sebagai dokter umum. Buku ini
ditulis oleh beberapa dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan

Universitas Airlangga Surabaya. Buku ini terdiri dari dua puluh enam bab yang ditulis oleh seorang penulis
atau beberapa penulis sekaligus pada setiap judulnya. Pokok bahasan dari masing-masing bab difokuskan
pada kasus gawat darurat yang paling sering ditemui pada praktek klinis baik di rumah sakit, unit gawat
darurat, rawat inap, rawat jalan, ICU maupun klinik dan puskesmas. Buku ini berisi pengetahuan tentang
kegawatdaruratan di bidang medis maupun bedah yang banyak didapatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kasus-kasus yang diangkat adalah kasus gawat darurat yang banyak didapatkan pada pelayanan kesehatan.
Karena banyaknya kasus gawat darurat, dengan segala keterbatasan, tidak semua kasus tersebut dapat
disajikan dalam buku ini, melainkan hanya beberapa kasus yang sering ditemui. Diharapkan buku ini dapat
digunakan sebagai pegangan bagi mahasiswa kedokteran, perawat, dokter umum, dokter spesialis, dan
tenaga kesehatan lain yang bertugas di lini terdepan pelayanan kesehatan.
Strategi Terkini Simulasi Bencana dengan Media Tabletop Disaster Exercise (TDE) Aug 23 2019 Sinopsis:
Maraknya kejadian bencana menjadi salah satu problem baik pemerintah maupun masyarakat umum untuk
bersama-sama siapsiaga bencana. Hal ini dikarenakan sifat bencana yang tidak dapat diprediksi dan selalu
datang pada saat kondisi kita tidak siap sehingga terjadi banyak korban berjatuhan. Salah satu usaha
pemerintah untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan memberikan pendidikan kepada siswa mulai
dari tingkat dasar sampai menengah. Dimana materi kebencanaan disisipkan sebagai salah satu muatan
lokal yang wajib untuk dipelajari. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, kurikulum disesuaikan seperti
halnya di Program Studi Keperawatan terdapat mata kuliah “Disaster Management” dimana pada mata
kuliah tersebut mahasiswa diajarkan konsep bencana dan penatalaksanaannya serta penjelasan peran
masing-masing individu. Tujuan dari ini semua adalah menciptakan kesiapsiagaan masyarakat melalui
pendidikan. Harapannya adalah ketika di bangku sekolah atau perkuliahan diajarkan cara tanggap darurat
bencana maka kelak akan mampu menjadi individu yang mampu siapsiaga terhadap bencana. Oleh karena
itu, penulis menyusun buku “Strategi Terkini Simulasi Bencana dengan Media Tabletop Disaster Exercise
(TDE)” adalah untuk mempermudah pembelajaran simulasi bencana di dalam ruangan agar lebih efektif dan
efisien sehingga apa yang didapatkan oleh peserta didik akan menjadi lebih maksimal. Buku ini disajikan
konsep bencana, sistem penanggulangan bencana nasional, tatalaksana korban bencana, peran perawat dan
media simulasi bencana TDE. Kelebihan: Pembaca akan lebih mudah memahami isi dari buku karena
menggunakan bahasa yang mudah dipahami khususnya media simulasi TDEyang digambarkan dengan
bentuk sederhana namun lebih mudah untuk diaplikasikan kedalam praktik simulasi bencana di ruangan.
Melalui buku ini pembaca akan sangat terbantu dalam memahami bencana dn mampu melakukan aplikasi
praktik tanggap darurat bencana dengan baik. Kendati buku ini diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa
khususnya keperawatan, namun buku ini dapat pula digunakan oleh mereka yang berminat dengan dunia
kebencanaan atau pendidikan bencana untuk semua kalangan masyarakat. Kekurangan: Media Tabletop
Disaster Exercise (TDE) masih menggunakan peta lokasi di Kelurahan Samaan, Kota Malang, sehingga jika
dipraktikkan di tempat yang berbeda perlu disesuaikan ulang agar dapat digunakan dan diaplikasikan
dengan baik. Kesimpulan: Setelah membaca buku ini akan memberikan pengetahuan dan gambaran yang
baru tentang simulasi bencana yang sangat efektif sebagai salah satu pembelajaran bencana. Berbeda
dengan pembelajaran bencana melalui simulasi di lapangan, media TDE dapat digunakan di dalam ruangan
dimana peserta simulasi dapat bermain peran dengan baik sesuai dengan skenario dan tugas yang
ditentukan sebelumnya. Buku ini sngat direkomendasikan bukan hanya pada kalangan mahasiswa kesehatan
akan tetapi untuk praktisi/pemerhati bencana yang memerlukan media simulasi bencana dalam ruang yang
efektif dan efisien.
PENANGANAN KEGAWATDARURATAN BERBASIS MASYARAKAT Jul 14 2021 Buku ini diterbitkan untuk
membantu masyarakat awam terutama para relawan atau kader kesehatan dalam melakukan pertolongan
pertama kegawatdaruratan sebelum dibawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Buku ini berisi materi
yang disusun sedemikian rupa menyesuaikan dengan kejadian-kejadian kegawatdaruratan yang sering
terjadi di masyarakat. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan siapa saja
yang memerlukan. Kepada berbagai pihak yang telah membantu terealisasinya buku ini saya ucapkan
terimakasih. Tentu saja buku ini banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, masukan yang
membangun sangat kami harapkan.
MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nov 25 2019 Dalam buku ini dibahas tujuan dan manfaat
penyelenggaraan pelatihan serta konsep strategis pelatihan dalam membangun organisasi atau perusahaan
yang berdaya saing dalam konteks organisasi pembelajar. Untuk itu sajian dalam buku ini meliputi berbagai
teknik pengembangan, penerapan, dan evaluasi diklat meliputi; TNA (Training Needs Assessment) serta
standarisasi dan sertifikasi pelatihan baik untuk le mbaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah
termasuk industri .
Buku Ajar Keperawatan Kritis: Pendekatan Evidence Base Practice Nursing Oct 25 2019
Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Gawat Darurat Jun 13 2021 Buku ini diharapkan dapat hadir memberi
kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan
Gawat Darurat. Sistematika buku Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Gawat Darurat ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu diharapkan book chapter ini dapat

menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Etika kedokteran dan hukum kesehatan ed 4 May 24 2022
Keperawatan Bencana Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat Dalam Peningkatan Efikasi
Diri Kelompok Siaga Bencana Dan Non Siaga Bencana Edisi I Jun 01 2020 Bencana adalah peristiwa atau
rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis. Buku Keperawatan
Bencana Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat dalam Peningkatan Efikasi Diri Kelompok
Siaga Bencana dan Non Siaga Bencana membahas tentang konsep kejadian bencana, baik secara alam
maupun non alam. Buku ini juga membahas mengenai pelatihan dan pendidikan mahasiswa, jurnal bencana,
dan konsep efikasi diri yang berkaitan dengan seberapa jauh kemampuan keterampilan mahasiswa tentang
penanggulangan bencana dengan prehospital gawat darurat. Keperawatan Bencana Efektivitas Pelatihan
Bencana Pre Hospital Gawat Darurat Dalam Peningkatan Efikasi Diri Kelompok Siaga Bencana Dan Non Siaga
Bencana Edisi I ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Panduan Uji Latihan Jasmani dan Peresepannya Nov 06 2020
Keperawatan Kegawatdaruratan dan Keperawatan Kritis Feb 09 2021 Book chapter ini disusun oleh sejumlah
akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir
memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Keperawatan
Kegawatdaruratan dan Keperawatan Kritis. Sistematika dalam buku Keperawatan Kegawatdaruratan dan
Keperawatan Kritis ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu
diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran baik di
perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Manajemen Gawat Darurat dan Bencana Nov 18 2021 Bencana (disaster) adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Mengatasi serta
mengurangi kerugian-kerugian akibat bencana diadakan suatu penanggulangan bencana yang didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penanggulangan
bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Buku ini membahas
tentang: Bab 1 Konsep Penanggulangan Bencana Bab 2 Bencana Dan Permasalahannya Di Indonesia
Terhadap Masyarakat Bab 3 Manajemen SDM Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Bab 4 Manajemen
Kegawatdaruratan Bab 5 Manajemen Penanganan Korban Massal Bab 6 Siklus Manajemen Bencana Bab 7
Peranan Dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Bencana Bab 8 Penanganan Bencana Bab 9 Pedoman Sistem
Informasi Dan Komunikasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana Bab 10 Indikator Kesehatan Dalam
Kedaruratan Bab 11 Program Kebijakan Kesehatan Bab 12 Terminologi Dan Manajemen Bencana Bab 13
Standar Minimum Dalam Penanggulangan Bencana
Kota Tasik Dalam Ragam Perspektif Jul 22 2019 Buku berjudul KOTA TASIK DALAM RAGAM PERSPEKTIF
adalah sumbangsih pemikiran warga Kota Tasik. Ia adalah "surat cinta" warga Kota Tasik pada kota
tercintanya. Buku ini hadir bertepatan dengan bulan kelahiran Kota Tasik, Oktober. Menyampaikan ucapan
selamat ulang tahun bisa dengan ragam cara. Objek ucapan selamat pun bukan sekadar pribadi dan
lembaga. Ucapan selamat kepada bumi pertiwi dan daerah tempat lahir dan berkiprah pun tak ada salahnya.
Cinta kepada tempat tnggal dan negara tak hanya ada di Indonesia. Di semua negara ada. Tokoh-tokoh besar
dunia sepanjang masa, dari negara apapun asalnya, selalu diidentikkan dengan daerah atau negaranya. Ada
kebahagiaan dari dua pihak, tokoh yang diidentikkan namanya dan negara yang dibesarkannya. Kado ulang
tahun pun tak harus berupa barang dan apa saja yang bisa dibeli. Menulis karya intelektual pun bisa. Bahkan
diharapkan menjadi cara yang memiliki nilai kepeloporan. Karya intelektual tak bisa dihargakan. Bersama
menulis buku memberi nilai lebih tentang kebersamaan dalam bingkai intelektualitas.
Peran Akupresur Ki3, SP 6, ST 36, ST 25 untuk Meningkatkan Berat Badan, Tinggi Badan, dan Perkembangan
Motorik pada Baduta Stunting Aug 03 2020 Stunting merupakan suatu kondisi di mana tinggi badan anak
lebih rendah jika dibandingkan dengan usianya. Dampak dari stunting tidak hanya secara fisik, tetapi
berdampak terhadap perkembangan anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani maupun
mencegah terjadinya stunting, seperti distribusi pangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), edukasi gizi,
pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin serta upaya-upaya lainnya. Buku ini hadir untuk memberikan
alternatif dalam mengatasi stunting secara holistik yaitu dengan pemberian akupresur. Pada buku ini,
penulis membahas tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan baduta, stunting, konsep
akupresur, dan manfaat akupresur untuk pertumbuhan dan perkembangan pada baduta stunting. Dengan
adanya buku ini akan membantu orang tua, masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam mengaplikasi
akupresur demi tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal serta menekan kejadian stunting
pada baduta, balita, dan anak.
BUKU AJAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Dilengkapi dengan diagnosa SDKI, SIKI SLKI dan manajemen

disaste Mar 30 2020 BUKU AJAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT Dilengkapi dengan diagnosa SDKI, SIKI
SLKI dan manajemen disaste Penulis : Ns. Herni Sulastien, M.Kep., Putu Widhi Sudariani., S.Kep.,Ns.,M.Kep.,
Yuda Prasetya, S.Kep. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-167-2 Terbit : Januari 2022
www.guepedia.com Sinopsis : Ns. Herni Sulastien, M.kep. Lahir di Alas Sumbawa, 06 Januari 1988. Penulis
menjalani pendidikan sarjana dan profesi keperawatan di STIKES Karya Husada Semarang (2006-2012).
Kemudian melanjutkan pendidikan magister keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin
Makassar (2016-2018). Sejak tahun 2012 hingga sekarang penulis bertugas di Prodi D3 Keperawatan
Universitas Nahdlatul Wathan Mataram sebagai pengampu mata ajar manajemen keperawatan dan
keperawatan gawat darurat. Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi. Putu Widhi Sudariani.,
S.Kep.,Ns.,M.Kep lahir di Mataram, 15 Oktober 1986. Penulis menjalani Pendidikan Sarjana Keperawatan dan
Ners di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (2004 – 2009). Tahun 2014 s/d 2016 penulis mengikuti
program tugas belajar S2 Magister Keperawatan dengan peminatan Manajemen Keperawatan di Fakultas
Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Pada tahun 2016-2018 Kepala Ruangan Rawat Inap RSUD Kota
Mataram. Sejak 2018-sekarang menjadi Assesor Keperawatan RSUD Kota Mataram. 2019-sekarang anggota
Manajer Pelayanan Pasien (MPP) RSUD Kota Mataram Yuda Prasetya, S.Kep. lahir di Lombok Barat, 10
Agustus 1987. Penulis menjalani Pendidikan DIII Keperawatan di Politeknik Kesehatan Mataram (2005 –
2008), kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan di Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram (2012 –
2013). Pada tahun 2016-2019 menjadi Kepala Ruangan IGD RSUD Kota Mataram dan saat ini anggota Manajer
Pelayanan Pasien (MPP) RSUD Kota Mataram. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Gawat Darurat Maternal Neonatal Sep 16 2021 Kegawatdaruratan maternal adalah kondisi kesehatan yang
mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Terdapat
sekian banyak penyakit dan gangguan dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya.
Sedangkan kegawatdaruratan neonatal adalah mencakup diagnosis dan tindakan terhadap organisme yang
berada pada periode adaptasi kehidupan intrauterin ke ekstrauterin yang memerlukan perawatan yang tidak
direncanakan dan mendadak, serta untuk menekan angka kesakitan dan kematian pasien. Kasus gawat
darurat maternal adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian.
Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan
kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang memengaruhi pemberian pelayanan klinis dan
terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan secara optimal. Dalam buku ini membahas tentang: Bab 1
Konsep Dasar Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Bab 2 Deteksi Kegawatdaruratan Maternal Bab 3 Deteksi
Kegawatdaruratan Neonatal Bab 4 Prinsip Umum Penilaian Penanganan Penderita Keadaan Gawat Darurat
Maternal Neonatal Bab 5 Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Pada Masa Kehamilan Bab 6 Asuhan
Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Pada Masa Persalinan Bab 7 Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal Pada Masa Nifas Bab 8 Asuhan Kegawatdaruratan Neonatal Bab 9 Rancangan Format
Pendokumentasian Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Bab 10 Pelaksanaan Rujukan Berdasarkan Standar
Praktik Kebidanan Dengan Protap
Keperawatan Gawat Darurat Jul 26 2022 Praktik keperawatan gawat darurat telah mengalami perubahan
yang signifikan, dan dengan demikian praktik tersebut juga membawa suatu perubahan pada inti
pengetahuan dan keterampilan. Praktik perawat gawat darurat saat ini dalam berbagai area harus
dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk dapat menghadapi perubahan lingkungan kesehatan dan
perawatan yang dinamis dan berubah dengan sangat cepat. Buku ini memberikan informasi secara lengkap
mengenai keperawatan gawat darurat yang bersumber dari berbagai literatur yang terpercaya dan berguna
untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Adapun cakupan materi yang disampaikan dalam buku ini
meliputi: Konsep kegawatdaruratan; Pengelolaan sistim kegawatdaruratan; Prinsip penanganan
kegawatdaruratan; Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Kondisi maternal neonatus yang
berisiko kegawatdaruratan; Pertolongan pertama pada kegawatdaruratan medik rumah tangga;
Kegawatdaruratan sistim kardiovaskuler, sistim pernafasan, sistim persarafan; Kegawatdaruratan pada klien
dengan intoksikasi; Konsep keperawatan intensif; dan Kegawatdaruratan sistem muskuloskeletal.
Pintar Akreditasi Puskesmas SIAP 5 BAB Revisi Juni 2022 Plus Instrumen RDOW - Interaktif Dec 27 2019
Update 29 Nopember 2022 (yang sudah punya eBook ini akan terupdate otomatis ya) Yang baru di Versi
update ini: - Penambahan Materi SK, SOP, Pedoman, Panduan, RUK, KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dll Contoh Instrumen RDOW; Regulasi, Dokumen, Wawancara - Jumlah Halaman 1096 hal. (dari versi sebelumnya
463 hal.) Versi file PDF; INTERAKTIF & INTERKONEKSI Simulasi PDF Interaktif:
https://www.youtube.com/watch?v=fsVOJZDnW38 Untuk memperoleh file PDF siap cetak hub
nafanakhun@gmail.com (nafanakhun at gmail dot com)
Penyakit Akibat Kegawatdaruratan Obstetri Apr 30 2020 Buku ini membahas tentang Kegawatdaruratan
Obstetri, Perdarahan Pada Trimester Iii, Eklampsia, Partus Lama, Retensio Plasenta, Perdarahan Post Partum
Primer, Perdarahan Post Partum Sekunder, “Sepsis Puerpuralis”, Asphyksia Neonatorum, Syok Obstetri,
Distosia Bahu, Prolapse Tali Pusat, Cephalopelvic Disproportion (Cpd) Dan Ruptur Uteri
Konsep dan Sistem Keperawatan Gawat Darurat Oct 29 2022 Kehadiran buku “Konsep dan Sistem

Keperawatan Gawat Darurat” diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi pengembangan ilmu
keperawatan, khususnya ilmu keperawatan gawat darurat. Materi yang tersaji dalam buku ini sedikit banyak
membahas asuhan keperawatan gawat darurat pada klien kondisi gawat darurat dengan segala macam
keunikan dan karakteristik klien yang dihadapi dengan mengedepankan manajemen safety di departemen
kegawatdaruratan. Secara rinci buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep Kegawatdaruratan Bab 2
Pengelolaan Sistem Kegawatdaruratan Bab 3 Prinsip Penanganan Kegawatdaruratan Bab 4 Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Bab 5 Kondisi Maternal Neonatus yang Berisiko
Kegawatdaruratan Bab 6 Kegawatdaruratan di Rumah Tangga Bab 7 Kegawatdaruratan Sistem
Kardiovaskuler Bab 8 Kegawatdaruratan Sistem Pernafasan Bab 9 Kegawatdaruratan pada Klien dengan
Intoksikasi Bab 10 Konsep Keperawatan Intensif Bab 11 Kegawatdaruratan Sistem Muskuloskeletal dan
Fraktur
Caring Perawat Gawat Darurat Feb 21 2022 Caring merupakan nilai yang yang sangat melekat dalam
keprofesional diri seorang perawat kegawatdaruratan, dimana dinamika keperawatan gawat darurat
berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia kesehatan
dan keperawatan pada khususnya. Secara keseluruhan buku ini membahas: Bab 1 Caring Behavior Perawat
di Area Kegawatdaruratan Bab 2 Caring Perawat Terhadap Klien Dengan Kondisi Kritis di Area
Kegawatdaruratan Bab 3 Caring Code di Instalasi Gawat Darurat Bab 4 Caring Perawat di Area Triage Bab 5
Caring Perawat Pada Klien Lansia di Area Kegawatdaruratan Bab 6 Caring Perawat Pada Klien Anak di Area
Kegawatdaruratan Bab 7 Caring Perawat Pada Klien Dengan Gangguan Mental Di Area Kegawatdaruratan
Bab 8 Caring Scale di Kegawatdaruratan Bab 9 Kepuasan Pasien di Instalasi Gawat Darurat Bab 10
Komunikasi Terapeutik Perawat Gawat Darurat Bab 11 Patient Safety di Ruang Gawat Darurat Bab 12 Prinsip
Patient Centered Care (PCC) Dalam Kasus Kegawatdaruratan Bab 13 Response Time Perawat Gawat Darurat
Bab 14 Beban Kerja dan Stres Kerja Perawat di Area Kegawatdaruratan
Keperawatan Bencana Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat dalam Peningkatan Efikasi
Diri Kelompok Siaga Bencana dan Non Siaga Bencana Edisi 1 Jul 02 2020 Buku kesehatan dan keselamatan
yang berjudul Keperawatan Bencana Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat dalam
Peningkatan Efikasi Diri Kelompok Siaga Bencana dan Non Siaga Bencana Edisi 1 merupakan buku karya
Kalpana Kartika. Buku dapat digunakan sebagai media untuk membantu peserta didik dan juga
pengajar/pembimbing dalam melaksanakan kegiatan mengajar/membimbing. Buku Keperawatan Bencana
Efektivitas Pelatihan Bencana Pre Hospital Gawat Darurat dalam Peningkatan Efikasi Diri Kelompok Siaga
Bencana dan Non Siaga Bencana Edisi 1 membahas tentang konsep kejadian bencana, baik secara alam
maupun nonalam. Buku ini juga membahas mengenai pelatihan dan pendidikan mahasiswa, jurnal bencana,
dan konsep efikasi diri yang berkaitan dengan seberapa jauh kemampuan keterampilan mahasiswa tentang
penanggulangan bencana dengan prehospital gawat darurat. Daftar isi buku ini meliputi : Bab 1 - Konsep
Bencana Bab 2 - Pendidikan dan Pelatihan Bab 3 - Konsep Efikasi Diri Bab 4 - Konsep Pre-Hospital Gawat
Darurat Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Kesehatan dan Keselamatan Penulis : Kalpana Kartika EISBN : 978-623-02-5079-8 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 36 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish
adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan
tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku
berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com
Ekstrak Kacang Merah (Phaseolus Vulgaris L) Sebagai Alternatif Penanganan Anemia pada Ibu Hamil Apr 23
2022 Anemia dalam kehamilan dapat terjadi karena keperluan akan zat-zat makanan makin bertambah dan
terjadi perubahan dalam darah dan sumsum tulang. Penyebabnya karena terjadi hipervolemia saat
kehamilan yang berfungsi mengisi ruang vaskuler di uterus, jaringan pembuluh darah, otot, ginjal, dan kulit.
Jika terjadi anemia pada masa kehamilan yang tidak ditangani secara tepat, maka akan menimbulkan
dampak yang berbahaya. Maka dari itu, dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat membantu ibu hamil
dalam menangani anemia. Buku ini memuat pembahasan mengenai konsep dasar kehamilan, anemia pada
ibu hamil yang mencakup faktor penyebab, dampak, dan cara penanggulangan, serta ekstrak kacang merah
yang dapat dijadikan sebagai alternatif penanganan anemia pada ibu hamil.
Keperawatan Kegawatdaruratan Dan Manajemen Bencana Jan 28 2020 Buku ini membahas Konsep dasar
kegawatdaruratan, Asuhan keperawatan pada kardiovascular, Asuhan keperawatan pada pernafasan, Asuhan
keperawatan pada persyarafan, Asuhan keperawatan pada endocrine, Asuhan keperawatan pada
musculoskeletal, Asuhan kegawatdaruratan pada obstetri dan anak, Asuhan kegawatdaruratan pada
keracunan, Konsep dasar manajemen, Analisis risiko bencana, Dampak psikologis bencana, Konsep dasar
manajemen keperawatan bencana, Manajemen keperawatan bencana pada ibu hamil dan bayi, Manajemen
keperawatan bencana pada anak, Keperawatan bencana pada lanjut usia.
Keperawatan Bencana Dan Gawat Darurat Dec 19 2021 Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi
yang ditulis sejak 5 April sampai dengan 5 Mei 2021. sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi,
beberapa dosen dari berbagai institusi yang menuangkan tulisannya sesuai latar belakang kelimuan masingmasing penulis. buku ini merupakan wujud sumbangsih buah pemikiran anak bangsa yang peduli akan
peristiwa bencana yang terjadi di indonesia dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda yang

terbesar sehingga membutuhkan manajemen bencana yang baik oleh karena itu pemahaman bencana perlu
dimengerti dan dikuasai seluruh kalangan baik pemerintah, masyarakat maupun swastabesar serta
bagaimana penanganan pertama bagi kasus kegawatdaruratan. besar harapan kami agar tulisan ini bisa
menjadi referensi bacaan bagi masyarakat luas serta pegangan bagi mahasiswa kesehatan. Buku Ini
Membahas Tentang: 1. Konsep, Teori Keperawatan Bencana dan Gawat Darurat 2. Konsep dan Model-Model
Triase Bencana 3. Konsep Holistik dan Proses Keperawatan Kegawat Daruratan 4. Pendidikan Kesehatan
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Buruk Bencana (Mitigasi Bencana) 5. Aplikasi Pendidikan
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Buruk Bencana 6. Surveilen Bencana,
Dokumentasi dan Pelaporan Hasil Penilaian Bencana 7. Peran dan Fungsi Perawat Advokasi Pada Kasus
Kegawat Daruratan 8. Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan Pada Berbagai Sistem 9. Perawatan
Psikososial dan Spiritual Pada Korban Bencana Perawatan Untuk Populasi Rentan (Lansia, Wanita Hamil,
Anak-Anak, Orang Dengan Penyakit Kronis, Disabilitas, Sakit Mental) 10. Perlindungan dan Perawatan Bagi
Petugas Dan Caregiver
Cause I’m Yours Feb 27 2020 Javier Thompson (37) adalah seorang politikus muda dan hebat yang dipercaya
masyarakatnya menjadi seorang senator di Philadelphia, Amerika Serikat. Javier memiliki keluarga yang jauh
dari isu miring pernikahan, meski pernikahan yang terjadi adalah sebuah pernikahan politik. Suatu hari,
sebuah demo massa mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Joana March (29) yang merupakan
seorang aktivis pecinta lingkungan. Apa yang akan terjadi antara Javier dan Joana?
Penanganan Gawat Darurat Percobaan Bunuh Diri Sep 28 2022 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul ‘Penanganan Gawat Darurat Percobaan
Bunuh Diri dengan lancar. Buku ini ditulis untuk membantu pengajar atau dosen dan mahasiswa yang
membutuhkan berbagai materi dan juga pengalaman perawat dalam menangani pasien dengan percobaan
bunuh diri. Percobaan bunuh diri merupakan sebuah rentang respon maladaptif seseorang dalam
menghadapi stresor. Bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya solusi dari tekanan masalah hidup yang
terjadi. Koping maladaptif yang ditunjukkan individu dengan mengakhiri hidup sangat berbahaya dan dapat
mengancam kehidupan. Pada kondisi tersebut dibutuhkan pelayanan kegawatdaruratan sebagai upaya untuk
mencegah hal-hal yang mengancam kehidupan seseorang.
Monograf Karakteristik kemampuan menjelaskan teori, pengkajian primer, prosedur diagnostik, asuhan
keperawatan, softskill terhadap outcame mahasiswa profesi keperawatan kritis (Model Journal Sharing of
Critical Care) Mar 10 2021 Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Buku Monograf Karakteristik
kemampuan menjelaskan teori, pengkajian primer, prosedur diagnostik, asuhan keperawatan, softskill
terhadap outcame mahasiswa profesi keperawatan kritis (Model Journal Sharing of Critical Care) dalam upaya
peningkatan mutu pembelajaran dan keterampilan mahasiswa dalam Keperawatan Kritis. Kami juga
berterima kasih kepada Semua pihak yang telah membantu. Kami berharap bahwa buku ini dapat
berkontribusi dalam metode pembelajaran kepada mahasiswa dan pemahaman nya terkait penggunaan
monograf ini dapat mendukung proses pembelajaran di kelas dan laboratorium keperawatan kritis. Monograf
ini kami berharap dapat meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya keperawatan kritis dan juga
mengaplikasikan intervensi keperawatan berdasarkan bukti.
Keperawatan Bencana dan Kegawatdaruratan (Teori dan Penerapan) Apr 11 2021 Book chapter ini disusun
oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir
memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait Keperawatan Bencana dan
Kegawatdaruratan (Teori dan Penerapan). Sistematika buku Keperawatan Bencana dan Kegawatdaruratan
(Teori dan Penerapan) ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Oleh karena itu
diharapkan book chapter ini dapat menjawab tantangan dan persoalan dalam sistem pengajaran di
perguruan tinggi dan sejenis lainnya.
Buku Ajar Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Kardiopulmonal Mar 22 2022 Tuntutan global terhadap mutu
pendidikan membawa konsekuensi untuk memperkuat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Pelayanan di unit gawat darurat merupakan pelayanan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya
kematian dan kecacatan korban. Untuk dapat mencegah kematian dan kecacatan korban dibutuhkan
kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor. Fokus pada pemberian asuhan keperawatan klien, yang
mempunyai masalah aktual dan potensial yang mengancam kehidupan tanpa atau terjadinya secara
mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat
dikendalikan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu
mencegah kematian atau cacat yang mungkin terjadi dengan menggunakan pendekatan sistem dan holistik
termasuk penggunaan teknologi maju. Lingkup bahasan pada buku ajar ini meliputi konsep dasar
keperawatan gawat darurat, kegawatdaruratan pada klien dengan gangguan sistem pernapasan dan sistem
kardiovaskular. Asuhan kegawatdaruratan kardiopulmonal disajikan berdasarkan contoh kasus yang aktual.
Harapannya, hal demikian dapat menambah pengetahuan kepada para pembaca sehingga mampu mengelola
asuhan keperawatan klien dengan kondisi kedaruratan dan kegawatan juga mampu menggunakan peralatan
khusus untuk melakukan tindakan yang spesifik pada pengelolaan kegawatdaruratan.
Asuhan Keperawatan Kritis Oct 05 2020 Dengan buku ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi

bagi pengembangan ilmu keperawatan, khususnya ilmu keperawatan kritis dan buku pegangan bagi
mahasiswa saat praktik profesi serta praktisi keperawatan saat melakukan Asuhan Keperawatan. Buku ini
memberikan banyak mengulas Asuhan keperawatan kritis tentang : Bab 1 Konsep Dasar Asuhan
Keperawatan Kritis Bab 2 Asuhan Keperawatan Kritis Pada Kelompok Khusus Bab 3 Manajemen Asuhan
Keperawatan Kritis Pada Unit Kritis Bab 4 Manajemen Sedasi Dan Agitasi Keperawatan Kritis Bab 5
Pengkajian Di Unit Kritis Dan Gawat Darurat Bab 6 Analisis Critical Medicine Asuhan Keperawatan Kritis Pada
Unit Kritis Bab 7 Asuhan Keperawatan Kritis Pada Pasien Kritis Sistem Pernapasan Non Traumatis Bab 8
Asuhan Keperawatan Kritis Pada Pasien Kritis Sistem Endokrin Bab 9 Asuhan Keperawatan Kritis Pada Pasien
Kritis Dengan Shock Bab 10 Terapi Modalitas Keperawatan Pada Kondisi Kritis Bab 11 Pendidikan Kesehatan
Pada Pasien Kritis Bab 12 Konsep Prosedur Monitoring CVP Bab 13 Konsep Prosedur Dan Interpretasi EKG
Bab 14 Konsep Prosedur Resusitasi Jantung Paru
Sobotta Textbook of Anatomy - Bahasa Indonesia/Latin Edition Jun 20 2019 Berbeda dari buku-buku anatomi
lainnya, buku ini fokus pada relevansi pengetahuan dan untuk pemeriksaan, dan menawarkan gabungan
yang optimal dari teks pembelajaran yang jelas terstruktur, dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang
menarik dan diagram yang jelas. - Setiap bab dimulai dengan kasus klinis yang menarik dari relevansi praktis
untuk di klinik nanti. - Sesuai dengan Kompetensi Nasional Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi.
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