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Traditional Chinese edition of Rick Riordan's The Kane Chronicles: The Red Pyramid. In Traditional Chinese. Annotation copyright
Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Ners, Kurikulum Inti Pendidikan Ners Indonesia, hasil penelitian DRPM Skema Penelitian
dasar Unggulan Perguruan Tinggi Penulis tahun 2018–2019 dengan nomor kontrak 11/ E1/KP.PTNBH/2019 dan buku–buku
rujukan lainnya, untuk membantu mahasiswa keperawatan dan profesi Ners dalam mempelajari dan menguasai konsep-konsep
soft skills keperawatan di era milenial 4.0 di perkuliahan, masyarakat dan dunia kerja dan menjadi rujukan bagi para dosen dalam
mengembangkan soft skills lulusan ners. Metode penyajiannya sesuai dengan indikator hasil belajar pada kurikulum fakultas
keperawatan dengan memuat setiap bab capaian pembelajaran, deskripsi materi, rangkuman, uji kompetensi dan sumber rujukan.
Buku Ajar Soft Skills Keperawatan Di Era Milenial 4.0 ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak*
Book chapter ini disusun oleh sejumlah dosen dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan
dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Keperawatan Anak, buku ini
memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang
tertuang dengan detail, melainkan mudah dipahami. Sistematika buku ini dengan judul “Konsep Keperawatan Anak” mengacu
pada konsep dan aplikasi nyata dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di kelas, laboratorium maupun klinik/lapangan.
Buku ini terdiri atas 10 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan mengenai perspektif keperawatan anak dalam
konteks keluarga, pendekatan teori model keperawatan anak, konsep tumbuh kembang anak, hospitalisasi pada anak, bermain
pada anak, imunisasi pada anak, komunikasi pada anak, toilet training pada anak, penilaian risiko jatih dan pemeriksaan fisik pada
anak.
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
Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737658 Di dalam buku ajar ini, membahas definisi, klasifikasi, cara
mengurangi paparan alergen inhalan, pengaruh paparan alergen inhalan pada anak; pengaruh tungau debu rumah pada imunitas;
mekanisme toleransi dan imunoterapi alergen; penanda biologis efikasi imunoterapi alergen; manfaat klinis dan ekonomis
imunoterapi subkutan pada anak dengan rinitis alergi; keamanan imunoterapi alergen subkutan pada anak. Manfaat pembelajaran
tersebut mulai dari kemampuan mendeteksi alergen inhalan, menentukan jenis penyebab alergen inhalan, merencanakan
penegakan diagnosis alergen inhalan, merencanakan imunoterapi alergen atas indikasi, melakukan konsultasi pada dokter
spesialis anak konsultan alergi, hingga memberi edukasi pada pasien dan orang tuanya.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak,
berkualitas, dan prima kepada masyarakat, dalam implementasinya tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih
dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.Gencarnya upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik pada level
pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan melalui penataan daerah, dengan salah satu penekanannya melalui pemekaran
daerah, dalam kenyataannya memperlihatkan bahwa pemekaran daerah cenderung gagal mewujudkan tujuan
pembentukannya.Tulisan dalam buku ini mengangkat permasalahan mengapa kebijakan pemekaran daerah belum mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik.Dengan menggunakan pemikiran New Public Service sebagai “kaca mata” utama dalam
melihat masalah yang dihadapi dalam implementasi UU tentang Pelayanan Publik, tulisan ini mengungkapkan bahwa
implementasi UU Pelayanan Publik masih terkendala di dalam masalah tingkat kepatuhan para penyelenggara pelayanan publik
dan belum menempatkan masyarakat sebagai pusat dari pelayanan publik. Menurut tulisan ini, keberhasilan implementasi UU
Pelayanan Publik sangat bergantung kepada faktor kepemimpinan, anggaran dan kepedulian masyarakat.Tulisan ini
merekomendasikan agar perlu diintensifkan pengawasan oleh DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terhadap
pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan publik
harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu perlu dibentuk gugus tugas untuk memantau
pelaksanaan UU tentang Kebijakan Publik, baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota maupun di
penyelenggara pelayanan publik di K/L dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Untuk
menyelesaikan praktek pungli atau pelayanan berbelit dan lambat, perlu diselesaikan melalui sistem penganggaran. Jumlah
anggaran yang tidak ideal antara jumlah kegiatan yang terkait pelayanan publik seperti pemberian barang, jasa, dan administrasi
dengan banyaknya masyarakat yang hendak dilayani, akan terus dijadikan alasan untuk membenarkan praktek pungli.

Keperawatan Anak dalam urutannya di kurikulum dipelajari setelah mahasiswa menuntaskan materi ilmu keperawatan
dasar. Ilmu keperawatan dasar ini menjadi bekal untuk mahasiswa memahami hal yang lebih kompleks lagi terkait
perawatan anak. Mahasiswa keperawatan harus menyadari bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa, bahwa anak
dalam proses sehat dan sakitnya sangat bergantung kepada keluarga, dan segala aspek pemeliharaan kesehatannya
betul-betul harus diperhatikan karena memiliki fase pertumbuhan dan perkembangan yang beragam sesuai rentang
kehidupan anak. Karakteristik perawatan anak inilah yang menjadi tantangan untuk mahasiswa keperawatan lebih lagi
menggali dan mengeksplorasi materi tentang ilmu Keperawatan Anak untuk dapat memberikan asuhan keperawatan
anak yang sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk dapat membekali mahasiswa keperawatan, maka Buku Keperawatan
Anak Dasar ini secara holistik disusun menjadi 8 bab, yaitu: Bab 1 Falsafah Keperawatan Anak Bab 2 Kedudukan Anak
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Dalam Keluarga Bab 3 Dampak Hospitalisasi Pada Anak dan Keluarga Bab 4 Bermain Pada Anak Bab 5 Wawasan
Konsep Pemeliharaan Kesehatan Anak Bab 6 Asuhan Keperawatan Pada Anak yang Mempunyai Masalah Khusus Bab
7 Asuhan Keperawatan Pada Bayi /Anak Dengan Gangguan Sistem Pencernaan Bab 8 Keterampilan Melakukan TeknikTeknik Pediatrik
Buku dengan judul Manajemen Patient Safety merupakan buku ajar yang disusun sebagai media pembelajaran bagi
mahasiswa keperawatan. Buku ini diterbitkan sebagai sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa yang
sedang memprogramkan mata kuliah Manajemen Patient Safety. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini mencakup: 1)
Konsep dasar patient safety 2) Peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien 3) Infeksi nosocomial 4) Prinsip
mikrobiologi dan parasitologi dalam patient safety 5) Prinsip-prinsip sterilisasi dan desinfeksi 6) Kebijakan mendukung
keselamatan pasien.
Buku ini merupakan buku panduan praktis dalam menulis tugas akhir kedokteran dan kesehatan. Hal-hal utama yang
disajikan dalam buku ini yaitu sistematika penulisan, substansi penulisan, tata cara penulisan, serta contoh yang relevan.
Tugas akhir sebagai bentuk karya ilmiah hasil penelitian perlu disusun dengan sebaik-baiknya, mengingat fungsinya
sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran berharga di perguruan tinggi. Panduan dalam buku ini akan
membantu mahasiswa kedokteran dan kesehatan dalam menyusun dan menulis tugas akhir. Buku ini menyajikan kiat
penulisan dari mencari kepustakaan hingga menulis tugas akhir serta mengulas bagian per bagian dari tugas akhir. Juga
menyajikan perujukan sistem Vancouver dan sistem APA, dan menyertakan indeks tugas akhir.Ê *** Persembahan
penerbit Kencana (PrenadaMedia)
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
Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional di mana pun mereka ditempatkan pada area pelayanan kesehatan harus menjadi
manajer dan pemimpin yang efektif untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap diri mereka sendiri, klien dan profesi.
Perawat dan manajer keperawatan akan menjadi pemimpin bagi diri mereka sendiri, staf perawat dan mitra kerja dalam tim
kesehatan; rekan kerja pada berbagai tingkat manajerial dalam organisasi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dalam posisi ini,
Perawat dan manajer keperawatan harus memiliki strategi kreatif, disiplin dan kemampuan untuk meneliti dan menganalisis sistem
manajemen keperawatan secara kritis sebagai respon terhadap perubahan pelayanan kesehatan yang cepat dan berkelanjutan.
Manajer dan pemimpin harus mampu mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan teori-teori manajemen
ke dalam praktik pelayanan kesehatan kemudian memperluas aplikasi melalui penelitian. Buku ini membahas tentang: Bab 1
Konsep dasar manajemen keperawatan Bab 2 Perencanaan dalam manajemen keperawatan Bab 3 Perencanaan tenaga
keperawatan Bab 4 Kepemimpinan dalam manajemen keperawatan Bab 5 Perekrutan, seleksi, orientasi, penjadwalan dan
perencanaan tenaga keperawatan Bab 6 Manajemen konflik dan menegakkan strategi penyelesaian konflik Bab 7 Motivasi dan
hubungannya dengan kepuasan kerja Bab 8 Penilaian kinerja perawat Bab 9 Kewenangan dalam pendelegasian, supervisi dan
perubahan Bab 10 Pre conference dan post conference Bab 11 Ronde keperawatan Bab 12 Discharge planning
Manajemen Patient SafetyPenerbit Tahta Media Group

Asuhan Keperawatan pada Anak dapat digunakan sebagai salah acuan dalam membantu pelaksanaan proses
pembelajaran. Buku Asuhan Keperawatan ini membahas secara teoritis tentang berbagai teori penyakit dan Asuhan
Keperawatan pada Anak. Secara lengkap buku ini membahas: Bab 1 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan
Bronkopneumonia Bab 2 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan DHF Bab 3 Asuhan Keperawatan Pada Anak dengan
Thalasemia Bab 4 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Ideopatik Trombositopenia Purpura Bab 5 Asuhan
Keperawatan Pada Anak Dengan Kejang Demam Bab 6 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Syndrom Nefrotik
Bab 7 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan BBLR Bab 8 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Hypospadia Bab
9 Asuhan Keperawatan Pada Anak Dengan Hidrosefalus
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.
Buku ini dimaksud agar mempermudah mahasiswa dalam mendalami Mata Ajar Manajeman Keselamatan pasien. Buku
ini didasarkan pada Hasil Penelitian Penulis dan Penerapan di Rumah Sakit tempat Penulis mengabdi dan meneliti
sehingga mempermudah mahasiswa untuk dapat memahaminya secara konsep maupun praktik dilapangan. Buku ini
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dilengkapi pula dengan penerapan di tatanan pelayanan kesehatan dan disertai dengan contoh dan standar prosedur
operasionalnya.
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