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Hubungan Kepatuhan Minum Obat Dengan
Prevalensi Kekambuhan
Sebagai salah satu tenaga kesehatan, apoteker atau farmasis harus
mengambil peran dalam upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, salah satunya melalui program–program promosi kesehatan.
Dengan paradigma baru yaitu “Pharmaceutical care” peran apoteker
bertambah dari semula dikenal secara luas sebagai “drug retailer”
menjadi “drug advisor”. Paradigma baru ini juga menuntut peran aktif
apoteker dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas
kesehatan populasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep
perilaku kesehatan, teori perilaku, promosi kesehatan, dan aplikasi
teori perilaku untuk program–program promosi kesehatan sangat
diperlukan untuk mendukung peran tersebut. Buku dengan judul
“Perilaku Kesehatan (Health Behavior): Aplikasi Teori Perilaku untuk
Promosi Kesehatan” ini mengetengahkan pengertian konsep dan cakupan
perilaku kesehatan, faktor–faktor yang berpengaruh pada perilaku
kesehatan, pengertian promosi kesehatan, teori perilaku kesehatan,
dan aplikasi teori perilaku untuk program–program promosi kesehatan.
Buku saku ini merupakan buku panduan untuk mahasiswa keperawatan dan
kebidanan dalam penyusunan karya tulis penelitian, baik untuk
skripsi, tesis, dan disertasi. Buku ini diterbitkan dengan alasan
karena seringkali ditemukan kekeliruan dalam melihat masalah
penelitian kesehatan, dan kenyataannya memang sulit seperti yang saya
sampaikan dibawah ini: Research problem is a problem. Finding
research problem is another problem, and it will always be the
problem if you cannot find the research problem. So problem a
research problem is your problem. It’s still a problem when it’s a
problem.
Buku ini membahas mengenai pelaksanaan farmasi komunitas dalam
memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat yang semakin
berbasis patient oriented. Selain itu juga buku ini menjelaskan
mengenai peran apoteker dalam melakukan praktek keprofesian. Semoga
buku ini dapat menuntun pembaca untuk lebih memahami praktek
kefarmasian di komunitas.
The Covid-19 pandemic has changed our activities, like teaching,
researching, and socializing. We are confused because we haven’t
experienced before. However, as Earth's smartest inhabitants, we can
adapt new ways to survive the pandemic without losing enthusiasm.
Therefore, even in pandemic conditions, we can still have scientific
discussions, even virtually. The main theme of this symposium is
"Reinforcement of the Sustainable Development Goals Post Pandemic" as
a part of the masterplan of United Nations for sustainable
development goals in 2030. This symposium is attended by 348
presenters from Indonesia, Malaysia, UK, Scotland, Thailand, Taiwan,
Tanzania and Timor Leste which published 202 papers. Furthermore, we
are delighted to introduce the proceedings of the 2nd Borobudur
Symposium Borobudur on Humanities and Social Sciences 2020 (2nd BISHSS 2020). We hope our later discussion may result transfer of
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experiences and research findings from participants to others and
from keynote speakers to participants. Also, we hope this event can
create further research network.
Motivational Interviewing Berbasis Health Belief Models pada
Penderita Tuberkulosis Paru
Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi Sebuah Kumpulan Materi untuk
Petugas Kesehatan dalam Melakukan Psikoedukasi pada Pasien dan
Keluarga
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
ISET 2019
Infeksi Menular Seksual
Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan

Mempelajari statistik secara bertahap melalui buku-buku dan internet akan
sangat membantu meningkatkan pemahaman tentang statistik, apalagi jika
dibimbing oleh orang yang mengerti tentang statistik. Kehadiran buku ini
diharapkan dapat menjawab berbagai kesulitan, baik yang dialami oleh
mahasiswa, praktisi kesehatan serta dosen terutama ketika mereka menyusun
proposal penelitian maupun skripsi atau laporan penelitian yang memang
memerlukan statistik.
Penerbit : Airlangga University Press ISBN: 9786024737696 Modul ini disusun
berdasarkan studi literatur serta hasil penelitian empiris terkait dengan faktorfaktor pemberdayaan kader kesehatan HIV/AIDS berbasis community as partner
pada stigma dan kualitas hidup perempuan HIV/AIDS. Focus Group Discussion
bersama kader HIV/AIDS, manajer kasus HIV/AIDS, KPA Kabupaten Kudus,
petugas puskesmas, orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) dilakukan
untuk menyusun rekomendasi model intervensi dan isi modul.
Penelitian adalah hal penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia di bumi
ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari aktivitas
dunia penelitian, demikian juga di bidang pendidikan dan kesehatan.
Perkembangan ataupun kemajuan di berbagai hal di kedua bidang tersebut
sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau keberhasilan penelitian di bidangnya
masing-masing. Kehadiran buku ini adalah ingin menjawab semua permasalahan
di atas, baik yang dihadapi oleh peneliti, terutama penelitipemula maupun
kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana
dalam membuat proposal penelitian bidang kesehatan (keperawatan, kebidanan,
kesehatan masyarakat, dan lain-lain).
Buku ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik dibuat oleh penulis bertujuan untuk
memudahkan mahasiswa ilmu politik dalam mempelajari mata kuliah analisis
kuantitatif ilmu politik. Buku ajar ini berisi tentang sejarah awal penggunaan
metode kuantitatif dan penggunaan data statistik dalam kehidupan sehari-hari
termasuk dalam pemerintahan. Selain memberikan petunjuk langsung
pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan SPSS, buku ajar ini juga
mengajak mahasiswa untuk memahami analisis data sesuai dengan tipe data.
Hal ini penting karena model analisis data harus disesuaikan dengan tipe data
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yang ada atau yang ingin didapat di lapangan khususnya berkaitan dengan studi
ilmu politik.
Buku Saku Metodologi Penelitian Kesehatan: Pedoman perumusan masalah
penelitian untuk mahasiswa keperawatan dan kebidanan
BUKU AJAR EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DAN HIV/AIDS
Perilaku Kesehatan (Health Behavior)
Analisis Partial Least Square Structurral Equation Modelling (PLS-SEM)
UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
(COVID) 19 BERBASIS HEALTH BELIEF MODEL
Modul Pembelajaran Metodologi Penelitian Epidemiologi
Setelah membaca buku ini diharapkan dapat mengetahui faktor
penderita yang berhubungan dengan kesembuhan penyakit TB Paru
pada pasien. Dan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi
fasilitas kesehatan khususnya pada bidang pelayanan kesehatan
dalam upaya penanganan masalah penyakit TB dan dapat
meningkatkan angka kesembuhan TB.
Saat bencana terjadi, sebagian penyintas berada dalam kondisi
yang sangat lemah. Bukan hanya karena luka fisik, tapi juga
karena kehilangan asset, anggota keluarga, dan ketergantungan
pada pertolongan orang lain. Sayang sekali, saat beberapa
penyintas mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan seperti
puskesmas dan rumah sakit, mereka mendapat layanan yang
memprihatinkan. Seperti Bu Maryam, seorang ibu yang kulit
kepalanya robek tertimpa tembok saat tembok itu runtuh akibat
gempa. Ia bercerita: “Sebenarnya saya punya banyak pengalaman
buruk saat berobat ke puskesmas. Tapi saat itu tak ada pilihan
lain, saya berangkat juga ke sana. Setelah menunggu mereka
melayani orang-orang yang lebih parah, tibalah giliran Saya.
Saya bilang sama perawatnya: ‘Tolong bersihkan yang benar, jahit
yang benar, jangan jahit seperti menjahit sepatu!”. Monograf ini
sangat menarik dan penting untuk dibaca. Sebagai dokter ataupun
petugas kesehatan, kita seringkali mengabaikan apa yang
sebenarnya terjadi ketika pasien sakit. Kita sering fokus pada
pentingnya pelayanan kesehatan yang kita lakukan, namun lupa
untuk mendengarkan pasien dan merespon kebutuhannya.
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat,
peneliti sering membutuhkan analisis data yang kompleks dengan
cepat pula. Salah satu metode yang direkomendasikan adalah
analisis PLS-SEM. Buku ini memberikan solusi bagi peneliti,
terutama pada pemodelan bidang kesehatan. Aplikasi PLS-SEM
merupakan ‘software’ yang banyak digunakan oleh peneliti dalam
melakukan analisis statistik multivariat secara bersamaan dan
juga mampu melakukan pemodelan. Buku ini memberikan gambaran
secara rinci bagaimana proses analisis dan langkah praktis dalam
menggunakan SmartPLSTM 3.3. Buku ini memberikan manfaat besar
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karena di dalamnya memiliki alur yang bagus di mana penulis
memulainya dengan pengenalan terhadap SEM dan PLS, lalu beranjak
kepada manajemen dan analisis model, yang disertai dengan
interpretasi dan bagaimana menuliskan hasil dalam laporan.
The proceedings of International Conference on Science,
Education, and Technology 2019 are the compilation of articles
in the internationally refereed conference dedicated to promote
acceleration of scientific and technological innovation and the
utilization of technology in assisting pedagogical process.
MONOGRAF Peningkatan Kepatuhan Berobat Pada Orang Dengan
HIV/AIDS (ODHA) Di Kota Palembang
Community and Familly Health Nursing - 1st Indonesian Edition
Modul Konseling bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas
BUKU PEDOMAN FASILITATOR: Pemberdayaan Kader Kesehatan Bagi
Perempuan HIV/AIDS Model Community Healthcare as Partner (CHCP)
Resep yang rasional
Buku referensi: kepatuhan konsumsi obat pasien hipertensi :
pengukuran dan cara meningkatkan kepatuhan
Universitas Hasanuddin sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terpandang di
Indonesia, secara periodik dan berkesinambungan menyelenggarakan upacara wisuda.
Wisuda Sarjana, Pascasarjana, Profesi dan Spesialis Periode I Tahap I Tahun
Akademik 2021/2022 dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Juli 2021. Oleh karena itu,
sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, izin dan
hidayahNya sehingga upacara ini dapat berlangsung dengan khidmat. Berdasarkan
Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 3755/UN4.1/KEP/2021
Tanggal 24 Juni 2021 tentang Lulusan Program Sarjana dan Pascasarjana seperti
yang dimuat dalam Buku Wisuda, beserta tambahan informasi tentang nama-nama
Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga dalam lingkungan Universitas
Hasanuddin. Segenap keluarga besar Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat
dan sukses kepada para wisudawan beserta keluarga dan para orang tua. Harapan
kami kiranya para wisudawan dapat menempatkan diri dan terpandang, baik di tingkat
regional maupun nasional dan tetap menjaga serta mengangkat nama baik Almamater
dalam persaingan global. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha
kita, Amin.
Di dalam buku ini akan dibahas dengan detail mengenai kajian virologi, epidemiologi,
patofisiologi dan penularan HIV/AIDS, pencegahan dan pengobatan virus HIV/AIDS,
faktor risiko HIV/AIDS, infeksi oportunistik HIV/AIDS. Di samping itu dalam buku ini juga
dibahas lebih jauh mengenai dampak HIV/AIDS terhadap pasien, keluarga, tenaga
kesehatan/paramedis, masyarakat, aspek stigma dan diskriminasi orang dengan
HIV/AIDS, dan penanggulangan virus HIV AIDS. Sasaran kepada para mahasiswa,
dosen maupun akademisi sehingga materi yang ada dalam buku ini bisa dijadikan
pedoman yang sebaik baiknya untuk penyelenggaraan perkuliahan Penanganan
Virus HIV/AIDS. Penanganan Virus HIV/AIDS ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Maha Kuasa dan Maha
Mengetahui atas rahmat dan hidayatNya. Tim dapat menyelesaikan Buku Peningkatan
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Kelulusan Uji Kompetensi Melalui Pendekatan Teman Sebaya (Peer Teaching) KINI
tahun 2019 ini. Buku ini dimaksud agar mempermudah mahasiswa dalam
melaksanakan program kelulusan uji kompetensi melalui pendekatan teman sebaya
dengan memahami Blueprint Uji Kompetensi, soal dan pembahasan soal yang dibuat
sesuai dengan hasil review dan pembahasan soal yang dapat meningkatkan
rasionalisasi dan pemahaman pada saat mengikuti uji kompetensi. Setelah
mempelajari buku ini diharapkan menjadi upaya peningkatan angka kelulusan uji
kompetensi bagi lulusan Ners dan mengurangi angka Reteker Uji Kompetensi.
Penyusun menyadari bahwa penyusunan buku ini sangat jauh dari sempurna yang
disebabkan karena keterbatasan penyusun, oleh karena itu penyusun mengharapkan
kritik dan saran yang membangun demi perbaikan buku ini. Tak lupa kamai ucapkan
terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama semua pihak, sehingga
buku ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Mataram,
Agustus 2019 Penulis,
Ilmu Farmasi-Kedokteran merupakan ilmu yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain
dalam bidang kedokteran, terutama bidang kedokteran klinik. Inti dari FarmasiKedokteran ialah : Memberikan obat untuk penderita dengan Menuliskan Resep yang
baik dan benar. Ars Prescribendi berarti seni menuliskan Resep yang Rasional.
Kegiatan pendidikan dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif dari Ilmu
FarmasiKedokteran berorientasi kepada pengobatan penyakit penderita dan bertujuan
agar para (calon) dokter memiliki cukup pengetahuan akademis sehingga mampu
menuliskan resep yang rasional dengan: ‒ Memilih obat serta cara penggunaannya
yang tepat. ‒ Memperhitungkan dosis regimen yang tepat untuk tiap penderita secara
individual. ‒ Memilih bentuk sediaan yang paling efektif. ‒ Menentukan waktu
pemberian obat yang paling tepat. ‒ Menyesuaikan semua faktor obat dengan semua
faktor/parameter penderita. ‒ Memiliki pengertian dasar dari disposisi obat dalam
tubuh. Setelah seorang dokter membuat anamnesis menentukan diagnosis & prognosis
penderita, tentu langkah berikutnya ialah menentukan terapi yang akan diberikan.
Terapi dapat berupa terapi-tanpa-obat (misalnya fisioterapi, radioterapi), tetapi lebih
dari 90 % berupa terapi-dengan obat; ini dapat berupa profilaktik, simptomatik atau
kausal yang perlu diikuti dengan penentuan pemilihan obat yang tepat. Terapi-denganobat berwujudkan penulisan suatu resep yang merupakan tidakan terakhir dari
konsultasi penderita dengan dokternya. (Bagaimana pentingnya penulisan resep
dinyatakan oleh seorang ahli farmakologi Dr. Bernhard Fantus, seperti yang dikutip
pada motto buku ini). Penulisan resep harus rasional, yaitu memperhatikan kedua
faktor terkait, yaitu semua faktor obat dan semua parameter penderita termasuk umur,
berat badan, luas-permukaan-tubuh, jenis kelamin, keadaan pato-fisiologi penderita,
dsb.
Proceedings of the 5th International Conference on Science, Education and
Technology, ISET 2019, 29th June 2019, Semarang, Central Java, Indonesia
berkala penelitian pascasarjana ilmu-ilmu kesehatan Universitas Gadjah Mada
Aplikasi Teori Perilaku untuk Promosi Kesehatan
Kapita Selekta KF Doktor: Melintasi Tapal Batas Keilmuan
Melalui Pendekatan Teman Sebaya
Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Sosioantropologi

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari frekuensi, distribusi
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(menurut orang, tempat dan waktu), faktor determinan dan pencegahan serta
pengendalian masalah kesehatan. Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan
infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan oleh
berbagai macam bakteri/ kuman, virus, parasit dan kutu kelamin. Macammacam IMS yaitu Sifilis (Spirochaete, Treponema palladum), Trikomoniasis
(Tricomo vaginalis), Hepatitis B (virus Hepatitis B) Gonore (Neisseria
gonorrhoeae), Klamidia (bakteri obligat intraseluler genus Klamidia), dan
Kandidiasis (Candidia albicans). Walaupun penyakit infeksi menular seksual
terutama dilakukan melalui hubungan seksual, tetapi juga dapat ditularkan
melalui alat kesehatan, melalui ibu kepada janinnnya, produk darah atau
transfer jaringan yang tercemar penyakit menular seksual. Salah satu IMS
adalah HIV (Human Immunodeficiency Virus) / AIDS (Acquired Immuno
Deficiency Syndrom). Upaya pemerintah dalam pencegahan HIV/AIDS antara
lain program Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang bertujuan untuk
memberikan tes HIV dan layanan konseling. Pelayanan konseling memiliki
tujuan utama untuk mengurangi resiko penularan IMS dengan cara
mengubah perilaku seksual yang sebelumnya berisiko menjadi perilaku
seksual yang aman. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses konseling oleh
konselor diantaranya membangun hubungan baik dan meningkatkan
kepercayaan pasien, mengidentifikasi masalah pasien, serta melakukan
penyelesaian masalah.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari Anggota KAHMI sesuai dengan
bidang keilmuwan. Buku ini menginpirasi pembaca karena terdiri dari
beberapa keilmuwan yang beraneka sehingga memperkaya isi buku. Buku ini
diharapkan dapat memotivasi dan bermanfaat bagi pembaca.
Buku ini menjelaskan tentang langkah-langkah perancangan penelitian
berbasis epidemiologi yang menjadi landasan mahasiswa dalam melakukan
skripsi
Buku referensi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan wawasan yang
lebih luas mengenai kepatuhan konsumsi obat pada pasien hipertensi.
Peningkatan Kelulusan Uji Kompetensi
MATERI PENUNJANG ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
JILID 2
METODE MEDICATION PICTURE KOMBINASI PILL COUNT DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN MINUM OBAT ORAL ANTIDIABETES DAN
ORAL ANTIHIPERTENSI PADA PASIEN LANSIA
Tuberculosis
Bukan Jahit Sepatu! : Sebuah Penelitian Etnografi Tentang Interaksi
Mahasiswa Kedokteran Dengan Pasien di Daerah Pascabencana
Hipertensi Pada Wanita
Pendidikan telah ada sejak manusia pertama ada di dunia ini, dan
akan berakhir sampai pada berakhirnya kehidupan di muka bumi.
Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu komponen yang
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sangat penting dan paling urgen dalam kehidupan manusia.
Manusia, dengan bekal akal fikiran atau rasio yang dimiliki
serta status dan perannya sebagai ‘mahluk belajar’, terbukti
telah mampu mengelola dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya
dalam, dengan dan melalui belajar. Sadar atau tidak sadar,
langsung atau tidak langsung, suka atau tidak suka, manusia
telah dan akan terus belajar mengelola dan memanfaatkan
kehidupannya baik dalam kerangka menjalani dan mempertahankan
hidup maupun dalam menciptakan perubahan-perubahan tatanan hidup
yang lebih baik dan berharkat martabat. Manusia dengan kualitaskualitas yang dimiliki, akan terus berhadapan dengan berbagai
permasalahan dan tantangan dalam hidup dan kehidupannya, akan
terus berhadapan dengan realitas atau kenyataan-kenyataan baik
yang sifatnya menyenangkan dan menggembirakan serta
menguntungkan maupun yang sifatnya kurang/tidak menyenangkan,
mengecewakan, menyedihkan, merugikan serta menyengsarakan. Dalam
konteks tersebut, maka manusia dengan kualitasnya akan dipaksa
ataupun dimotivasi untuk terus belajar, yaitu: belajar
memikirkan, belajar mengambil keputusan, belajar bertindak, dan
pada akhirnya belajar menjadi manusia yang bijaksana, rasional
atau berakal sehat dan cerdas. Kualitas-kualitas yang dimiliki
berupa otak, akal fikiran dan kecerdasan emosional (rasio),
nalar batin, mental, motivasi (kekuatan psikis), kompetensi
(pengetahuan, keterampilan, pengalaman) serta indera
(penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan) serta potensipotensi diri lainnya, memungkinkan setiap orang atau manusia
untuk mempelajari berbagai hal yang dihadapi selama masa atau
sepanjang hidup dan kehidupannya; mempelajari beragam nilainilai dan norma-norma sosial budaya; mempelajari dan mentransfer
ilmu pengetahuan dan teknologi; mempelajari keahlian-keahlian
atau keterampilan-keterampilan tertentu; Manusia dengan kualitaskualitas yang dimiliki, telah, sedang dan akan terus belajar
berbagai hal mulai dari belajar bercocok tanam dan
membudidayakan tanaman-tumbuhan (bertani dan berkebun), belajar
memelihara atau membudidayakan hewan ternak (berternak), belajar
mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan,
belajar membuat peralatan atau sarana prasarana tertentu,
belajar berdagang, belajar hukum, belajar politik, belajar
manajemen dan lain sebagainya. Materi dalam Buku ini terdiri
atas empat bagian atau bab, yang menguraikan tentang konsep
belajar sepanjang hayat, antropologi dan sosiologi kesehatan,
teori pendekatan sosial dalam kesehatan, serta konsep dasar
kesehatan dalam aspek-aspek sosial budaya serta hubungannya
dengan ekologi.
Buku ini menjelaskan tentang : Peran Ganda wanita pemicu
hipertensi, Ruang lingkup hipertensi, Prevalensi hipertensi
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wanita, dan Hubungan status pekerjaan wanita menikah dengan
kejadian hipertensi.
Tidak sedikit para mahasiswa dan mahasiswi yang mengalami
kesulitan di dalam membuat karya ilmiah (skripsi, tesis,
disertasi dan lain sebagai). Kesulitan itu disebabkan oleh
pelbagai faktor. Minimnya pemahaman terhadap apa itu karya
ilmiah serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis
terkait bagaimana cara penulisan karya ilmiah adalah dua di
antara kendalanya. Buku ini disusun untuk membantu para
mahasiswa dan mahasiswi untuk memahami apa itu karya ilmiah dan
bagaimana cara penulisan karya ilmiah. Sementara itu,
perbincangan karya ilmiah yang dimaksud di dalam buku ini lebih
difokuskan kepada skripsi dan karya tulis ilmiah (KTI). Melalui
buku ini, pembaca dapat memahami pengertian, tujuan dan manfaat
karya ilmiah serta bagaimana langkah-langkah menyusunnya mulai
dari tahap awal hingga akhir. Pembahasan buku ini sendiri mulai
dari pembahasan ihwal pengertian, tujuan dan manfaat karya
ilmiah, rancangan penelitian, usulan penelitian, penyusunan
laporan KTI/Skripsi, tata cara penulisan, bimbingan dan
presentasi, penilaian karya ilmiah, hingga pedoman dan standar
penulisan karya ilmiah. Buku ini dapat dibaca khususnya bagi
para mahasiswa dan mahasiswi yang tengah menempuh tugas akhir
atau yang mengikuti mata kuliah Penulisan Karya Ilmiah. Selain
itu, buku ini dapat berguna pula bagi para pengajar dan dosen
pembimbing karena buku ini pun menghadirkan pedoman, penilaian
dan garis-garis besar penulisan karya ilmiah sehingga lewat buku
ini para pengajar dan dosen pembimbing dapat mengarahkan peserta
didiknya untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih tearah,
optimal dan memenuhi standar penulisan karya ilmiah.
Hipertensi adalah penyakit tidak menular yang cukup berbahaya
karena tidak menimbulkan gejala yang spesifik dan secara fisik.
Banyak penderita hipertensi yang baru saja menyadari
hipertensinya pada 5 tahun terakhir dan didagnosis pada kejadian
layanan darurat. Sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin
mengecek tekanan darahnya walaupun sudah mengetahui
komplikasinya secara mendasar. Begitu juga dengan kepatuhan
minum obat,banyak penderita hipertensi yang tidak patuh dalam
minum obat karena hanya meminum obat disaat timbul gejala. Hal
ini menunjukkan kurangnya pemahaman penderita hipertensi
terhadap penyakitnya. Penyakit tidak menular atau dikenal dengan
New Communicable Diseases merupakan penyebab utama kematian
diseluruh dunia. Penyakit tidak menular membunuh lebih banyak
orang setiap tahun dibandingkan dengan gabungan semua penyebab
kematian lainnya. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular,
penyakit degeneratif ini banyak terjadi dan mempunyai tingkat
mortalitas yang cukup tinggi serta mempengaruhi kualitas hidup
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dan produktifitas seseorang. Hipertensi sering diberi gelar The
Sillent Killer karena penyakit ini merupakan pembunuh
tersembunyi. Kualitas hidup sebagai sebuah konsep
multidimensional yang meliputi dimensi fisik, sosial, psikologis
yang berhubungan dengan penyakit dan terapi. Banyak faktor yang
mempengaruhi kualitas hidup seperti faktor kesehatan, ekonomi,
lingkungan, keagamaan dan lainnya. Perubahan gaya hidup juga
telah menyebabkan peningkatan kasus-kasus penyakit tidak menular
di Indonesia, termasuk hipertensi serta faktor psikologis telah
diyakini mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap peningkatan
tekanan darah.
Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on
Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020,
Magelang, Central Java, Indonesia
Buku ajar farmasi klinis dan komunitas: medication picture dan
pill count pada kepatuhan minum obat penderita diabetes mellitus
dan hipertensi
Konseling dan SMS Reminder untuk Meningkatkan Kepatuhan Keluarga
dalam Mendampingi Pengobatan Pasien dengan Gangguan Jiwa
Buku Ajar Analisis Kuantitatif Ilmu Politik dengan SPSS
Statistik Kesehatan
BIS-HSS 2020

Informasi yang diberikan dalam monograf ini diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan pada populasI ODHA. Penulis menyadari
masih banyak informasi yang belum lengkap tentang upaya
peningkatan kepatuhan berobat pada ODHA, namun penulis yakin
monograf ini dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan
berobat dikalangan ODHA
On health studies in Indonesia.
Buku ajar ini kami susun berdasarkan hasil penelitian pada penderita
dengan penyakit degeneratif yang terjadi akibat penurunan fungsi
organ tubuh. Tema penelitian yang disampaikan dalam buku ajar ini
yaitu pengaruh metode medication picture dan pill count terhadap
kepatuan minum obat pada pasien lanjut usia dengan penyakit
diabetes mellitus tipe 2 dengan penyakit penyerta hipertensi.
Buku Health Literacy diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi
para pembaca, khususnya mahasiswa Psikologi yang tertarik pada
bidang Psikologi Kesehatan. Buku ini dirancang sebagai buku ajar
untuk kuliah Health Literacy yang merupakan mata kuliah pilihan di
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata. Buku ini
merupakan buku untuk para pemula yang belajar tentang Health
Literacy sehingga isinya masih tentang jawaban apa itu Health
Literacy, bagaimana mengukurnya, apa saja tingkatannya, dan apa
saja faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain buku ini untuk kuliah
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Health Literacy, buku ini dirancang juga untuk membantu para
mahasiswa yang tertarik meneliti tentang Health Literacy.
ARS PRESCRIBENDI 3
LULUSAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
PERIODE I TAHAP I TAHUN AKADEMIK 2021/2022 JULI 2021
Fundamentals of Nursing Vol 1- 9th Indonesian Edition
Penanganan Virus HIV/AIDS
ABC Kesehatan Mental
Modul ini disusun berdasarkan proses adaptasi teori Motivational Interviewing,
yang diintegrasikan dengan teori Health Belief Models. Selain itu, modul ini juga
mengambil berbagai sumber teoretis yang disesuaikan dengan konteks
konseling individu pada klien dengan Penyakit Tuberkulosis Paru. Adaptasi dan
integrasi dilakukan dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk intervensi
konseling individual klien dengan tuberkulosis paru yang memiliki masalah saat
memulai pengobatan maupun mempertahankan kepatuhan pengobatan Anti
Tuberkulosis menuju keberhasilan pengobatan. Manual modul ini bertujuan
membantu konselor maupun tenaga kesehatan di fasilitas layanan primer/
Puskesmas dalam menangani klien, untuk meningkatkan kepercayaan diri klien,
mencegah terjadinya ketidakpatuhan, membantu klien mengambil keputusan
yang tepat, serta memotivasi klien untuk menghadapi masalah pengobatan dan
peningkatan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis Paru. Selain itu, modul ini
diharapkan dapat membantu memberi bimbingan dalam menghadapi hambatan
selama pengobatan serta diharapkan dapat diterapkan dengan baik untuk
mendorong kepatuhan minum obat dan keberhasilan pengobatan penderita
Tuberkulosis paru di masyarakat.
Buku ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan luas kepada para tenaga
kesehatan dalam melakukan psikoedukasi pada pasien yang mengalami
Gangguan Bipolar dan keluarganya. Seseorang yang menderita gangguan
bipolar akan mengalami perasaan yang tidak nyaman bukan saja karena
penyakitnya, namun reaksi dari diri dia terhadap penyakitnya dan reaksi orang
sekitar terhadap dirinya yang menderita gangguan mood. Reaksi ini sering
menjadi penghalang penanganan dan pengobatan dan akhirnya tidak
mendapatkan penyembuhan yang optimal.
Buku keperawatan kesehatan komunitas dan keluarga ini membantu Anda
memahami tema-tema utama dan prioritas terkait masalah kesehatan populasi,
populasi rentan, prevensi dan promosi kesehatan serta terapi komplementer
dalam konteks masyarakat Indonesia. - Buku teks komprehensif berdasarkan
kurikulum Ners dan D3 Keperawatan - Bekerjasama dengan para Editor dari
IPPKI, AIPNI dan AIPViKI - Studi kasus dan aplikasi proses keperawatan
kesehatan komunitas menampilkan cuplikan situasi nyata klien dalam konteks
keluarga dan masyarakat Indonesia - Lengkap dengan akses ke soal latihan uji
kompetensi di www.ujikomku.com
Dari tim penulis ahli yang dipimpin oleh Patricia Potter dan Anne Griffin Perry,
dan Editor lokal dari AIPNI dan AIPViKI, buku teks keperawatan terlaris ini telah
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diadaptasi ke dalam konteks Indonesia, dan membantu Anda mengembangkan
pemahaman dan penalaran klinis yang Anda butuhkan untuk memberikan
perawatan pasien yang berkualitas tinggi. Hal Baru di Edisi ini - 70 demonstrasi
keterampilan memberikan petunjuk langkah demi langkah disertai ilustrasi untuk
asuhan keperawatan yang aman dan melibatkan rational pada setiap langkah. Panduan langkah demi langkah yang lebih rinci dan pemetaan kompetensi
Ners/D3 untuk setiap keterampilan dapat ditemukan pada manual yang
menyertainya, Keperawatan Dasar: Manual Keterampilan Klinis, Edisi Indonesia
ke-2. - DIPERBARUI! Bab tentang keselamatan dan kualitas pasien menjelaskan
bagaimana kualitas dan keamanan berlaku untuk semua perawat. - Kotak
Membangun Kompetensi yang diperluas membantu Anda menerapkan
kompetensi pada situasi klinis yang realistis. - DIPERBARUI! Kotak Praktik
Berbasis Bukti yang unik pada setiap bab berisi pertanyaan - Masalah, Intervensi,
Perbandingan, dan Hasil - dan merangkum studi penelitian bersama dengan
aplikasinya dalam praktik keperawatan. - Lebih dari 100 foto BARU memperjelas
prosedur dan membiasakan Anda dengan peralatan klinis terbaru. 51 skills
demonstrations provide illustrated, step-by-step instructions for safe nursing
care -- and include rationales for each step. 29 procedural guidelines provide
streamlined, step-by-step instructions for performing basic skills. UNIQUE!
Critical Thinking Models in each clinical chapter show how to apply the nursing
process and critical thinking to achieve successful clinical outcomes. EvidenceBased Practice chapter shows how nursing research helps in determining best
practices. UNIQUE! Caring for the Cancer Survivor chapter prepares nurses to
care for cancer patients who may still face physical and emotional issues. Case
studies include unique clinical application questions and exercises, allowing you
to practice using care plans and concept maps. The 5-step nursing process
provides a consistent framework for care, and is demonstrated in more than 20
care plans. 15 review questions in every chapter test your retention of key
concepts, with answers. UNIQUE! Clear, streamlined writing style makes complex
material more approachable. More than 20 concept maps show care planning for
clients with multiple nursing diagnoses. Key points and key terms in each
chapter summarize important content for more efficient review and study.
Unexpected Outcomes and Related Interventions for each skill alert you to
potential problems and appropriate nursing actions. Delegation coverage
clarifies which tasks can and cannot be delegated. A glossary provides quick
access to definitions for all key terms.
Sains kesehatan
BUKU WISUDA
Tuntunan Praktis Pembuatan Proposal Penelitian untuk Mahasiswa Keparawatan,
Kebidanan, dan Profesi Bidang Kesehatan Lainnya.
Metodologi Penelitian Kesehatan [Edisi Revisi]
Hipertensi
Buku Ajar
Buku Materi Penunjang limu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
Jilid 2 ini ditulis untuk menambah wawasan khazanah keilmuan
forensik dan medikolegal. Buku ini sangat membantu para dokter
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yang akan membantu penyelidikan kasus hukum, baik di lapangan
maupun di tempat praktiknya. Dalam buku ini berisi medikolegal
terkait etika profesi, hukum kedokteran, hak dan kewajiban
dokter, hak pasien, rahasia medis, rekam medis, laporan medis,
saksi ahli; barotrauma terkait barotrauma paru, barotrauma pada
ledakan, autopsi kematian yang diakibatkan barotrauma; trauma
ledakan dan trauma listrik; forensik klinik; infanticide dan
aborsi; tanatologi; identifikasi forensik terkait perkembangan
teknik pemeriksaan; biomolekuler forensik terkait DNA; dan
fotografi forensik. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal dan
gambar contoh agar mahasiswa maupun pembaca dapat lebih memahami
materi yang dijelaskan. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
akan terus berkembang, sehingga akan selalu ada penelitian dan
penemuan baru dalam keilmuan forensik dan medikolegal.
Buku ajar yang berjudul Infeksi Menular Seksual ini merupakan
salah satu bentuk hasil luaran penelitian yang telah dibuat oleh
penulis yang terdiri atas 14 bab yang secara spesifik berisi
tentang Organ Reproduksi dan Organ Seksual, Perilaku dan
Orientasi Seksual, Penyakit Seksual Serta Peran Kesehatan
Masyarakat dalam Penanganan kasus Infeksi Menular Seksual. Buku
ini sangat bermanfaat untuk pembaca, khususnya civitas akademika
di Fakultas Ilmu Kesehatan. Buku ini juga tentunya dapat
berkontribusi dalam Peningkatan Kinerja Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah
Pontianak.
Penyakit diabetes mellitus (DM) dan penyakit hipertensi
merupakan penyakit tidak menular yang prevalensinya di Indonesia
masih cukup tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit DM
dan hipertensi ini, diantaranya faktor genetika, pola hidup atau
kebiasaan yang kurang sehat dari individu serta usia yang sangat
erat hubungannya dengan faktor degeneratif fungsi organ tubuh
(fungsi organ tubuh menurun). Buku referensi ini menyajikan
metode untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi
obat, terutama pada pasien lanjut usia yang paling banyak
menderita penyakit ini.
Buku tentang konseling dan SMS reminder disusun berdasarkan
hasil penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi
kasus pada keluarga pasien dengan gangguan jiwa, studi
literatur, FGD (Fokus Group Discussion) dengan dokter dan
perawat penanggung jawab kesehatan jiwa di puskesmas serta
konsultasi pakar. Buku ini digunakan sebagai pedoman dalam
melakukan intervensi konseling dan SMS reminder untuk
meningkatkan kepatuhan keluarga dalam merawat pasien dengan
gangguan jiwa. Buku pedoman intervensi ini dibuat berdasarkan
teori self care orem. Teori orem menjelaskan bahwa apabila self
care agency tidak sebanding dengan self care demand, maka akan
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terjadi self care deficit pada seseorang individu. Model ini
tepat dilakukan pada keluarga karena tujuan akhir dari
keperawatan keluarga adalah kemandirian keluarga dalam upaya
pelayanan kesehatan terkait dengan lima tugas kesehatan keluarga
yaitu mengenal masalah, mengambil keputusan untuk mengatasi
masalah, merawat anggota keluarga, memodifikasi lingkungan dan
menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan secara tepat.
Konseling dan SMS reminder merupakan intervensi yang dapat
meningkatkan kepatuhan keluarga dalam melakukan perawatan pada
anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Buku ini berisi
materi yang telah disesuaikan dengan tema yang teridentifikasi
pada penelitian tahap pertama. Buku ini diperuntukkan bagi
petugas kesehatan penanggung jawab kesehatan jiwa di puskesmas
yang dilengkapi dengan materi dan SPO (Standar Prosedur
Operasional).
Health Literacy
PENGANTAR FARMASI SOSIAL
Monograf Faktor Yang Mempengaruhi Penderita TB Paru Drop Out
Minum Obat Anti Tuberkulosis
Penyakit Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi kronis menular yang masih merupakan
masalah kesehatan masyarakat di dunia. Indonesia salah satu negara yang berkonstribusi
besar dalam menyumbang kasus TB di dunia. Saat ini tuberkulosis juga masih menjadi beban
di Indonesia. Saat ini tuberkulosis masih menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia.
Penyakit TB dipengaruhi oleh beberapa faktor pejamu. Adapun faktor yang berkaitan dengan
pejamu antara lain usia, jenis kelamin, ras, sosial ekonomi, kebiasaan hidup, status
perkawinan, pekerjaan, keturunan, nutrisi, dan imunitas.
Buku ini disusun untuk dosen, mahasiswa kesehatan, pengambil kebijakan, tenaga kesehatan
dan masyarakat umum, yang terdiri dari beberapa materi yang dirangkum dalam beberapa
BAB. Buku ini dihadirkan untuk memberikan informasi kepada pembacadan dapat digunakan
sebagai bahan rujukan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pencegahan
COVID-19. Selain itu buku ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian
maupun membuat tulisan atau artikel dalam bidang kesehatan.
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