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MONOGRAF KHASIAT LABU SIAM MENGOBATI DIABETES - Dr.dr.
Jekson Martiar Siahaan, M.Biomed.,AIFO-K 2022-11-20
Monograf ini disusun sistematis, ringkas dan sederhana berdasarkan
hasil penelitian yang sudah dilakukan agar pembaca baik kalangan medis
maupun non medis dapat memahami dampak penggunaan Labu Siam
(Sechium edule (Jacq.) Swartz) untuk menurunkan kadar gula darah
dengan berbagai mekanisme biomolekuler yang sedang diteliti, dimana
penggunaan bahan alam yang menggandung zat aktif yang memiliki efek
farmakologis juga perlu menjadi perhatian agar dapat diteliti lebih lanjut
sehingga dapat menjadi kandidat bahan baku obat yang nantinya
menjadi fitofarmaka. Harapan kami dengan terpublikasinya buku ini
maka semakin bertambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus menjadi
stimuli bagi rekan – rekan dosen untuk mengikuti hibah bersaing sebab
penting untuk mendukung kinerja sebagai dosen. Apalagi jika yang
diberikan dalam kelas adalah hasil penelitian dosen tersebut, yang akan
menambah percaya diri dosen dalam melaksanakan tridarma pengajaran.
Tatalaksana Diabetes Melitus Berbasis Evidence-Based Practice - I
Dewa Putu Gede Putra Yasa, S.Kp., M.Kep., Sp.MB. 2022-05-19
Book cahpter 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
“Tatalaksana Diabetes Melitus Berbasis Evidence-Based Practice”, buku
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ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari
setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang
dengan detail, melainkan contoh aplikasi yang sesuai dan mudah
dipahami. Sistematika buku ini dengan judul “Tatalaksana Diabetes
Melitus Berbasis Evidence-Based Practice”, mengacu pada konsep dan
pembahasan hal yang terkait. Buku ini terdiri atas 15 Bab yang
dijelaskan secara rinci dalam pembahasan mengenai: Konsep Diabetes
Melitus, Pemeriksaan Penunjang Diabetes Melitus, Epidemiologi
Diabetes Melitus, Komplikasi Diabetes Melitus, Tatalaksana Diabetes
pada Ibu Hamil, Tatalaksana Diabetes Melitus pada Pediatri, Tatalaksana
DM pada Kasus Geriatri, Tatalaksana Diabetes Melitus pada Kasus
Kegawatdaruratan, Psikoedukasi dan Terapi Healing pada Kasus
Diabetes Melitus, Telehealth pada Tatalaksana Diabetes Melitus, Terapi
Komplementer pada Kasus Diabetes Melitus, Farmakologi Diabetes
Melitus, Kepatuhan Pasien Diabetes Melitus, Konsep dan Aplikasi
Perawatan Luka Kaki Diabetik dan Evidence-Based Practice dalam
Keperawatan Diabetes Melitus.
Pendidikan Kesehatan - Andi Herman 2022-04-18
Penderita Diabetes Melitus di dunia dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan. Diabetes melitus menjadi masalah nasional di urutan ke-4
dari prioritas penelitian nasional untuk penyakit degeneratif. Menurut
World Health Organization (WHO) tahun 2016, jumlah penderita
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diabetes telah meningkat dari 108 juta penduduk pada tahun 1980
menjadi 422 juta penduduk pada tahun 2014. Menurut Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, diperkirakan pada tahun 2030 prevalensi
diabetes melitus di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Perubahan pola
kehidupan dapat menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif seperti
penyakit serebrovaskuler, geriatri, diabetes melitus, rematik, dan
katarak. Penderita Diabetes Melitus (DM) di dunia dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan. Buku ini akan membahas masalah pendidikan
kesehatan berbasis video untuk meningkatkan pengetahuan dan
kepatuhan diet pasien diabetes melitus. Harapannya, hal yang demikian
itu dapat menambah pengetahuan kepada para pembaca khususnya
pasien DM.
PEDOMAN DIET PENDERITA DIABETES MELITUS - Rumiris
Simatupang 2020-04-12
Buku ini menyajikan pedoman diet untuk penderita Diabetes Melitus
yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kesembuhan dan
pencegahan penyakit diabetes melitus baik secara individu maupun
masyarakat. Buku ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai
pegangan dan menambah ilmu pengetahua , Pengajar dan Para pembaca
yang berminat mempelajari Gizi dan Diet pada penderita Diabetes
Melitus.
Optimalisasi IMB dengan Metode Serial Coaching sebagai
Tindakan Preventif Ketoasidosis Diabetikum - Achmad Kusyairi
2020-11-01
Ketertarikan penulis akan topik ini didasari oleh adanya teori-teori dan
kejadian yang mendukung bahwa kondisi anak dengan Diabetes Mellitus
Type I yang mengalami Ketoasidosis Diabetikum dan cenderung
berulang membuat anak berada dalam kondisi berbahaya, mengalami
perburukan kondisi dan bisa menyebabkan kematian. Kejadian tersebut
tidak terlepas dari peran orangtua sebagai bagian terdekat dari
penderita, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap semua
faktor-faktor yang dapat menyebabkan komplikasi. Modul ini dapat
menjadi pedoman atau panduan orangtua dalam mencegah kejadian
ketoasidosis diabetikum. Modul ini sebagai bagian yang tidak terpisah
penatalaksanaan-diabetes-melitus-perkeni

dari terapi yang tetap harus dilaksanakan oleh keluarga dan atau
penderita.
Penyakit Dan Kelainan Dari Kehamilan - Marlynda Happy Nurmalita
Sari 2022-05-10
Buku ini membahas tentang Penyakit Dan Kelainan Alat Kandungan,
Penyakit Kardiovaskular, Kelainan Darah Pada Kehamilan, Perubahan
Dan Penyakit Saluran Pernafasan, Pankreatitis, Penyakit Ginjal, Diabetes
Dalam Kehamilan, Penyakit Menular Seksual, Penyakit Toxoplasma,
Penyakit Rubella, Cytomegalovirus (Cmv), Penyakit Herpes, Defisiensi
Besi (Ferrum) Dan Sistema Lupus Eritematosus
Buku Keperawatan Latihan Efektif Untuk Pasien Diabetes Mellitus
Berbasis Hasil Penelitian - Ns. Ida Suryati, M.Kep. 2021-06-01
Diabetes Mellitus (DM) adalah salah satu penyakit metabolik yang
ditandai dengan adanya hiperglikemia. Keadaan tersebut disebabkan
karena adanya kelainan sekresi insulin, penurunan kerja insulin atau
karena keduanya. Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronis yang
kompleks sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan jangka
panjang seperti gangguan berbagai organ terutama mata, ginjal, saraf,
jantung, dan pembuluh darah. Buku yang berjudul “Buku Keperawatan
Latihan Efektif untuk Pasien Diabetes Mellitus Berbasis Hasil
Penelitian”, membahas mengenai penyakit Diabetes Mellitus yang
ditandai dengan adanya hiperglikemia atau kondisi kadar gula darah
yang tinggi, yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan jangka
panjang pada sejumlah organ tubuh. Buku Keperawatan Latihan Efektif
Untuk Pasien Diabetes Mellitus Berbasis Hasil Penelitian ini diterbitkan
oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Serat Pangan Dalam Penanganan Sindrom Metabolik - Sunarti
2018-07-24
Serat pangan memang tidak mengandung zat gizi, tetapi serat pangan
mempunyai fungsi yang tidak dapat digantikan oleh zat lain dalam
menstimulasi perbaikan kondisi fisiologis dan metabolik. Banyak hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa serat pangan dapat memperbaiki
kondisi klinis tertentu. Buku ini memuat uraian serat pangan termasuk
pengertian, sumber, fungsi fisiologis, potensinya sebagai prebiotik serta
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hubungannya dengan indeks glikemik makanan. Peningkatan prevalensi
sindrom metabolik di seluruh negara maju maupun negara berkembang
dipercaya terkait dengan diet rendah serat. Peran serat pangan dalam
penatalaksanaan sindrom metabolik diuraikan secara detail termasuk
bagaimana serat pangan dapat memperbaiki kondisi obes,
hyperlipidemia, hiperglikemia, hipertensi dan resistensi insulin pada
diabetes mellitus tipe 2. Uraian tersebut didukung oleh hasil penelitian
baik pada hewan coba maupun manusia, serta dilengkapi dengan teori
yang terkait. Sumber serat pangan dalam penelitian tersebut banyak
menggunakan bahan pangan lokal Indonesia dengan harapan hasil
penelitian tersebut mudah diterapkan oleh masyarakat. [UGM Press,
UGM, Gadjah Mada University Press]
KEBUTUHAN GIZI SEIMBANG - Christina Litaay
Buku ini mengulas tentang status gizi dan bahaya yang ditimbulkan
akibat kelebihan atau kekurangan gizi, sehingga dapat merubah perilaku
gizi masyarakat ke arah perilaku gizi seimbang. Buku ini ditujukan
sebagai rujukan gizi seimbang untuk bayi dan anak balita, anak usia
sekolah, remaja dan prahamil, ibu hamil, nifas dan menyusui, serta
dewasa dan lanjut usia. Buku ini diharapkan memberikan pemahaman
tentang perlunya penerapan pola makan yang seimbang dimulai dari usia
dini dengan jumlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh,
sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh tetap prima dan meningkatkan
kecerdasan. Hal ini perlu diperhatikan baik individu maupun masyarakat,
sehingga setiap orang dapat mengatur konsumsi makanan sehari-hari
secara aman dan seimbang, sehingga kesehatan tubuh tetap optimal dan
mempertahankan status gizi.
Buku ajar ilmu penyakit dalam. Ed.2 - Askandar Tjokroprawiro
2015-04-01
Buku Ajar Edisi-2 ini dibuat dengan memperhatikan kepentingan yang
seimbang antara pendidikan dan pelayanan/klinis praktis, dan dengan
demikian akan sangat memberikan manfaat bagi para mahasiswa
kedokteran, dokter dan dokter spesialis dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Untuk kepentingan pendidikan maka topik/bahasan
yang dipilih dan dijabarkan pada buku ajar ini sangat memadai, karena
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sesuai dengan kemutakhiran baik dari sisi pathogenesis dan tatalaksana
yang ada di bidang penyakit dalam, sehingga dapat menjamin tambahan
pengetahuan yang baik. Menyambut era pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional ( JKN) di Indonesia di mana sangat banyak hal atau istilah
“baru” di dalam pelayanan kedokteran-kesehatan, maka materi yang
dibahas dalam buku ajar ini sangat sesuai, dan dapat dipakai sebagai
salah satu referensi untuk pembuatan PPK (Panduan Praktik Klinik,
“Clinical pathway”, Algoritma dll, dan sangat dapat disesuaikan dengan
kemampuan fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada pasien. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi-2 ini
akan memuat semua makalah para kontributor dari 8 Sub Bagian/Divisi
yaitu Alergi-Immunologi, Endokrinologi-Metabolik, GastroenterologiHepatologi, Hematologi-Onkologi Medik, Nefrologi-Hipertensi,
Rematologi, Tropik-Infeksi, Geriatri dan membahas juga Toksikologi.
Buku-Ajar Edisi-2 ini mengandung perkembangan Ilmu Penyakit Dalam
dan pengalaman klinik para kontributor yang meliputi 127 judul dan
akan tercetak 812 halaman (Edisi-1 hanya memuat 64 judul dengan 384
halaman). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam ini selain dapat menjadi
sumber pengetahuan bagi tenaga kesehatan, juga diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu untuk
pasien dan keluarganya di lingkungan RS Pendidikan Dr. Soetomo
Surabaya. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan mutu
pendidikan dokter di masa datang dan akhirnya kami ucapkan selamat
kepada seluruh staf pengajar dan berbagai pihak yang terlibat dalam
penerbitan Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam ini.
PERILAKU DIIT PADA DIABETES MELLITUS TIPE 2 - Ani Astuti
Penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan informasi dan
membuka wawasan bagi pembaca khususnya penyandang DM dalam
upaya mengontrol kadar glukosa darah secara madiri dengan
perencanaan makan yang baik.
Obstetri Patologi - 1975
Monograf Upaya Peningkatan Pengetahuan Pasien DM Tipe II melalui
Pengaturan Diit dan Senam Kaki - Murniati 2022-02-15
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Diabetes tipe II adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi
nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh tidak
menggunakan hormon insulin secara normal. Hormon insulin itu sendiri
adalah hormon yang membantu gula (glukosa) masuk ke dalam sel tubuh
untuk diubah menjadi energi. Faktor yang dapat dirubah pada DM tipe II
yaitu berat badan berlebih dan obesitas. Obesitas berhubungan dengan
besarnya lapisan lemak dan adanya gangguan metabolik. Kelainan
metabolik tersebut umumnya berupa resistensi terhadap insulin yang
muncul pada jaringan lemak yang luas. Sebagai kompensasi akan
dibentuk insulin yang lebih banyak oleh sel beta pankreas sehingga
mengakibatkan hiperinsulinemia. Obesitas berhubungan dengan adanya
kekurangan reseptor insulin pada otot, hati, monosit, dan permukaan sel
lemak. Hal ini akan mempercepat resistensi terhadap insulin. Gula darah
tinggi yang tidak ditatalaksana dapat menyebabkan kerusakan saraf,
masalah ginjal, mata, penyakit jantung dan strok. Buku ini akan
membahas tentang pengetahuan pengaturan pola diit DM dan senam
kaki diabetes, dilakukan dengan memberikan Model KIE pengaturan pola
diit DM dan senam kaki diabetes melalui media bergambar.
Buku Ozone Bagging sebagai Terapi Modern pada Luka Diabetes
Mellitus - Devi Meiarti, S.Pd., S.Kep., M.Kes
Buku ini merupakan hasil pengembangan dari Kegiatan penelitian yang
telah dilaksanakan oleh penulis terhadap pasien dengan Luka Diabetes
Mellitus
Sains kesehatan - 2003
On health studies in Indonesia.
Manajemen Penatalaksanaan Diabetes Mellitus - Ns. Mohamad Roni
Alfaqih, M.Kep, ; Ns. Angger Anugerah HS. MNS; Ns. Bayu Akbar
Khayudin, M.Kep
Manajemen Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Penulis : Ns. Mohamad
Roni Alfaqih, M.Kep, ; Ns. Angger Anugerah HS. MNS; Ns. Bayu Akbar
Khayudin, M.Kep Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-407-119-1 Terbit :
Desember 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini menjelaskan
tentang konsep penyakit Diabetes Mellitus, Komplikasi DM, pencegahan
secara umum dan penatalaksanaan dari aspek kegawatdaruratan, serta
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membahas tentang bagaimana respon psikologis dan mekanisme koping
pada pasien DM yang mengalami Ulkus Diabetikum atau Diabetic Foot
Ulcer(DFU). Diabetes Mellitus (DM) merupakan kumpulan gejala
penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kada gula (glukosa) darah
akibat kekurangan ataupun resistensi insulin. Produksi insulin pada sel
beta pancreas meyebabkan masalah metabolisme glukosa pada sel.
Terdapat beberapat komplikasi Diabetes Mellitus, diantaranya adalah
retinopati, neuropati dan nefropati, bahkan bisa mengarah kepada
ketoasidosis diabetik (KAD) sehingga membutuhkan penanganan khusus.
Ulkus Diabetikum atau Diabetic Foot Ulcer (DFU) merupakan komplikasi
yang sering terjadi pada klien dengan Diabetes Mellitus (DM) akibat
kontrol glikemik yang buruk. Lambatnya proses penyembuhan luka pada
Diabetes Mellitus dapat meningkatkan terjadinya resiko komplikasi luka
yang akan berdampak pada durasi penyembuhan luka. Komplikasi
berupa ulkus diabetikum dapat memberi dampak pada respon individu
yang berkaitan dengan proses penyakit dan penyembuhan. Respon yang
terjadi adalah rasa takut dan kecemasan yang mana hal ini karena
adanya stress yang dialami individu itu sendiri. Keperawatan sebagai
disiplin ilmu yang memandang manusia secara utuh dan unik serta
mengedepankan pendeketan secara holistic yang mencakup aspek biopsiko-sosio-spiritual dan kultural. Sehingga demi tercapainya asuhan
keperawatan yang holistic maka perlu pengkajian yang lebih mendalam
dan tidak terbatas pada aspek fisik, salah satunya dariaspek psikologis
dari pasien yang mengalami Diabetes Mellitus. www.guepedia.com Email
: guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Terapi Insulin - Agung Pranoto 2012-01-01
Saat ini berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya
peningkatan prevalensi diabetes mellitus (DM) tipe 2 di berbagai penjuru
dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang
mengalami banyak perubahan termasuk gaya hidup dan arus urbanisasi,
dan DM menjadi salah satu beban kesehatan yang penting.DM adalah
penyakit kronis yang menimbulkan berbagai komplikasi untuk
penderitanya, baik komplikasi akut maupun kronis. Bukti-bukti
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menunjukkan bahwa komplikasi DM dapat dicegah dengan kontrol
glikemik yang tepat dan penanganan optimal. Insulin adalah salah satu
pilar pengelolaan DM, baik pada pasien DM yang rawat inap maupun
rawat jalan. Namun sayangnya banyak penderita yang enggan
menggunakan karena berbagai faktor. Begitu pula dengan pihak dokter,
terkadang masih kurang memahami terapi insulin itu sendiri sehingga
segan menggunakannya.Pada buku ini saya menyajikan bahasan tentang
bagaimana cara pemberian terapi insulin pada pasien DM rawat jalan
dan rawat inap, kapan diberikan, bagaimana monitoringnya, serta target
yang perlu dicapai. Melalui penataan kembali informasi, berbagai
konsensus dan penelitian-penelitian terbaru, pengalaman penulis dan
partisipasi sejawat, maka tersusunlah buku ajar yang berjudul TERAPI
INSULIN PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS RAWAT JALAN DAN
RAWAT INAP.
ABSORPSI GLUKOSA : Studi Kasus pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus)
- Yasin Wahyurianto
SINOPSIS Judul : ABSORPSI GLUKOSA : Studi Kasus pada Tikus Putih
(Rattus Norvegicus) Penulis : Yasin Wahyurianto Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 68 Halaman No ISBN : 978-623-5314-02-0 Buku ini membahas
terkait Absorpsi Glukosa Studi Kasu pada Tikus Putih (Rattus Norvegius).
Buku ini penulis kontribusikan untuk dunia kesehatan di Indonesia. Buku
ini terdiri dari lima bab. Bab pertama membahas tentang Pendahuluan.
Bab kedua membahas tentang Anatomi dan Histologi Usus Halus yang
meliputi Anatomi dan Histologi Usus Halus, Pergerakan Usus Halus dan
Pencernaan Karbohidrat dalam Saluran Pencernaan. Bab ketiga
membahas tentang Tinjauan Tentang Tikus Putih (Rattus Norvegicus)
dan Absorpsi Glukosa yang meliputi Tikus Putih (Rattus Norvegicus),
Klasifikasi Hewan, Metode Penentuan Kadar Glukosa Darah, Absorpsi
Karbohidrat, Mekanisme Absorpsi Glukosa dan Inhibitor Alpha
Glukosidase. Bab keempat membahas tentang Tinjauan Tentang Kemangi
(Ocimum Sanctum L.) yang meliputi Klasifikasi Kemangi (Ocimum
Sanctum L.), Morfologi Kemangi (Ocimum Sanctum L.), Kandungan
Kimiawi Kemangi, Khasiat dan Kegunaan Kemangi dan Pengaruh Daun
Kemangi Terhadap Pencernaan dan Absorpsi Glukosa. Bab kelima
penatalaksanaan-diabetes-melitus-perkeni

membahas tentang Studi Kasus Pemberian Ekstrak Daun Kemangi
Terhadap Absorpsi Glukosa Pada Usus Halus Tikus Putih yang meliputi
Kerangka Konseptual & Hipotesis Peneltian, Metode Penelitian, Hasil
Penelitian, Pembahasan dan Simpulan.
ICER-PH 2018 - Bambang Wispriyono 2019-11-06
This book constitutes a through refereed proceeding of the 3rd
International Conference on Environmental Risks and Public Health,
ICER-PH 2018 that held on 26-27 of October 2018, in Makassar,
Indonesia. The conference was organized by the Faculty of Public Health,
Universitas Hasanuddin. The 39 full papers presented were carefully
reviewed and selected from 45 submissions. The scope of the paper
includes the followings: communicable diseases, non-communicable
diseases, disaster and environmental risks management, occupational
and health safety, health system, maternal, neonatal, and child health,
adolescent and reproductive health, epidemiological studies and
pandemics risks, nutrition and food safety, health promotion, ecology and
health, health economics, medical applied research, environmental
science and technology, new emergencies diseases, and entomology and
zoonosis.
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II - Malik, Zukri 2022-08-31
Buku ini membahas tentang: BAB 1 KONSEP DASAR SISTEM
ENDOKRIN BAB 2 KONSEP DASAR SISTEM PENCERNAAN BAB 3
KONSEP DASAR SISTEM PERKEMIHAN BAB 4 PEMERIKSAAN
DIAGNOSTIK / LABORATORIUM PADA GANGGUAN SISTEM
ENDOKRIN, PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN BAB 5 INTERVENSI
KEPERAWATAN PADA GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN PENCERNAAN
DAN PERKEMIHAN MENGACU PADA NANDA,NIC,NOC DAN ASKEP
PPNI BAB 6 PENDIDIKAN KESEHATAN DENGAN KASUS GANGGUAN
SISTEM ENDOKRIN, PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN PADA KLIEN
DEWASA DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LEGAL DAN ETIS BAB 7
MANAJEMEN KASUS A. Manajemen Kasus Pada Gangguan Sistem
Pencernaan B. Manajemen Kasus Pada Gangguan Sistem Endokrin C.
Manajemen Kasus Pada Gangguan Sistem Perkemihan BAB 8 HASILHASIL PENELITIAN TERKAIT GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN,
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PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN BAB 9 PERAN DAN FUNGSI
PERAWAT ADVOKASI PADA KASUS DENGAN GANGGUAN SISTEM
ENDOKRIN, PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN PADA KLIEN DEWASA
BAB 10 TREND DAN ISSUE TERKAIT GANGGUAN SISTEM ENDOKRIN,
PENCERNAAN DAN PERKEMIHAN
Buku Pelatihan Kader Kesehatan Kelompok Pendamping Diabetes
Self Management Education and Support (DSME-S) Based on
Family - La Rakhmat Wabula 2021-09-13
Keberhasilan Program Kelompok Pendamping Diabetes Self Management
Education and Support (DSME-S) Based on Family dapat terwujud
apabila dilaksanakan secara terintegrasi baik lintas program maupun
lintas sektoral, terarah, dan berkesinambungan. Harapan kami agar
buku panduan ini dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan program
pelatihan kader kesehatan di masyarakat sehingga diharapkan para
kader dapat berperan aktif membantu pelaksanaan kegiatan program
penanganan penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus dan
memandirikan para penderita diabetes dalam melakukan perawatan
mandiri pasien diabetes. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih pada
semua pihak yang ikut terlibat hingga tersusunnya buku ini dan semoga
buku ini bermanfaat.
Strukturkonzepte der Pflegepraxis - Dorothea E. Orem 1997-01
Proses Keperawatan dan Soal Uji Kompetensi Ners Indonesia:
Lengkap dengan Sembilan Bagian Keilmuan Keperawatan - Dosen
Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala 2022-05-30
Uji kompetensi merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh setiap
lulusan profesi keperawatan untuk mendapatkan Sertiﬁkat Profesi dan
Surat Tanda Registrasi (STR). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
mahasiswa profesi keperawatan untuk dapat lulus tepat waktu dan lulus
dalam Uji Kompetensi Ners Indonesia yang dilaksanakan secara berkala.
Buku ini merupakan panduan bagi calon Ners dalam mengikuti uji
kompetensi sehingga diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa
tentang uji kompetensi dan kumpulan soal-soal uji kompetensi. Uji
Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan suatu proses untuk
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mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh
seorang tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dengan cara
mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan
sesuai dengan standar profesinya.
Tetap Sehat Saat Berpuasa bagi Diabetisi - Dian Handayani
2018-02-28
Kondisi khusus seperti puasa Ramadhan dapat dijalankan oleh diabetisi
yang memnuhi persyaratan. Pengaturan makan yang tepat pada diabetisi
yang menjalankan puasa Ramadhan perlu diperhatikan. Dalam buku ini
disajikan contoh-contoh makanan yang aman dan dapat dikonsumsi bagi
diabetisi yang menjalankan ibadah puasa sesuai waktu makan. Contohcontoh sajian disesuaikan dengan hasil perhitungan kebutuhan energi
secara spesifik.
STROKE, Waspadai Ancamannya - dr. Iskandar Junaidi
Stroke dewasa ini semakin menjadi masalah serius yang dihadapi hampir
di seluruh dunia. Hal tersebut karena serangan stroke yang mendadak
dapat menyebabkan kematian ataupun kecacatan fisik dan mental baik
pada usia produktif maupun usia lanjut. Kejadian stroke semakin
meningkat dan penderitanya tidak hanya orang tua, namun juga mereka
yang masih muda yang usianya kurang dari 40 tahun. Itu sebabnya
stroke sangat penting untuk dipahami secara memadai dan
komprehensif. Akibat dan dampak yang ditimbulkannya sang at luas
tidak hanya bagi penderitanya tetapi juga keluarga atau orang dekat.
Stroke merupakan kejadian besar yang dapat mengancam keselamatan
jiwa manusia. Maka memahami stroke dalam arti luas sangat penting.
Pemahaman tersebut dapat dimulai dari pengenalan, patofisiologi,
penanganan, pencegahan, dan pengobatannya akan sangat membantu
mengurangi atau mengatasi masalah ini. Kemajuan mengenai stroke
terutama stroke iskemik berkembang pesat belakangan ini. Hal inilah
yang memberikan harapan tercapainya pengobatan yang lebih baik,
rasional, dan optimal.
Modul Asuhan Keperawatan pada Gangguan Sistem Endokrin (Aplikasi
3S) - Zaenal Arifin 2022-03-09
Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit kronis yang
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banyak terjadi masyarakat. DM terjadi sebagai akibat gangguan
metabolisme yang ditandai adanya peningkatan kadar glukosa darah
(hiperglikemia) akibat adanya gangguan sekresi insulin dan resistensi
insulin. Peningkatan kadar glukosa darah dalam jangka waktu yang lama
dapat memicu terjadinya kerusakan organ utama. Perawat sangat
berperan dalam perawatan pasien dengan gangguan sistem endokrin
dalam hal ini DM dan memberikan manfaat dalam meningkatkan
harapan hidup dan kualitas hidup pasien. Buku ini akan membahas
tentang konsep asuhan keperawatan diabetes mellitus tipe 2 yang dapat
terjadi pada setiap individu termasuk pada periode hamil dengan DM,
dengan menggunakan pendekatan konsep teori keperawatan dan aplikasi
3S buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa keperawatan dalam
memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan
sistem endokrin.
Pemanfaatan Air Seduhan Daun Tin untuk Penurunan Kadar Gula
Darah dan Kolesterol pada Pasien Diabetes Melitus - Bahjatun
Nadrati 2021-09-15
Daun tin (Ficus carica) merupakan salah satu bahan herbal yang dapat
digunakan untuk mengontrol kadar gula darah dan kolesterol yang
tinggi. Daun tin dipercaya kaya kandungan flavonoid dan pecktin yang
mampu mengendalikan metabolisme kolesterol dalam tubuh,
merilekskan pembuluh darah, dan mencegah pembentukan
aterosklerosis. Buku ini berisi 5 (lima) bab pembahasan, diantaranya
Konsep Diabetes Melitus, Konsep Kadar Gula Darah, Konsep Kolesterol,
Daun Tin, dan Pengaruh Air Seduhan Daun Tin terhadap Kadar Gula
Darah dan Kolesterol Pasien Diabetes Militus.
Unity in Diversity and the Standardisation of Clinical Pharmacy
Services - Elida Zairina 2017-12-22
Unity in Diversity and the Standardisation of Clinical Pharmacy Services
represents the proceedings of the 17th Asian Conference on Clinical
Pharmacy (ACCP 2017), held 28—30 July 2017 in Yogyakarta, Indonesia.
The primary aim of ACCP 2017 was to bring together experts from all
fields of clinical pharmacy to facilitate the discussion and exchange of
research ideas and results. The conference provided a forum for the
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dissemination of knowledge and exchange of experiences. As such, it
brought together clinical pharmacy scholars, pharmacy practitioners,
policy makers and stakeholders from all areas of pharmacy society and
all regions of the world to share their research, knowledge, experiences,
concepts, examples of good practice, and critical analysis with their
international peers. This year also marks the celebration of 20 years of
ACCP. Central themes of the conference and contributed papers were
Clinical Pharmacy, Social and Administrative Pharmacy, Pharmacy
Education, Pharmacoeconomics, Pharmacoepidemiology, Complementary
and Alternative Medicine (CAM) and a number of related topics in the
field of Pharmacy.
Ilmu Keperawatan Medikal Bedah dan Gawat Darurat - Ns. Devi
Mediarti, S.Pd., S. Kep., M.Kes 2022-01-07
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.
Lindungi Dirimu dengan APD (Anti Penyakit Degeneratif) - Farhan
Aulia Rahman 2021-02-01
Akhir-akhir ini banyak yang sudah mengetahui tentang berbagai penyakit
degeneratif. Seperti misalnya hipertensi, kolesterol, asam urat, dan
diabetes. Namun, apakah pendapat yang sering beredar di kalangan
masyarakat itu merupakan fakta atau mitos? Apakah penyebab penyakitpenyakit degeneratif itu? Siapa saja yang harus diawasi? Bagaimana cara
mengatasi dan mencegah penyakit-penyakit tersebut? Buku ini
menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam buku ini dijelaskan secara rinci
mengenai kesehatan lansia dan penyakit degeneratif. Buku ini tidak
hanya ditujukan bagi tenaga kesehatan atau mahasiswa jurusan
Kesehatan, tetapi juga dapat dibaca oleh masyarakat awam dengan
penyakit yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Buku persembahan
penerbit IndieBookCornerGroup
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Makanan dan Herbal Untuk Penderita Diabetes Mellitus - dr.
Setiawan Dalimartha
Diabetes mellitus berbeda dengan penyakit lain. Pada awalnya, para
penderitanya justru tidak menyadari bahwa ia sudah mengidap penyakit
ini. Di awal meningkatnya kadar glukosa darah, tidak tampak gejala apa
pun sehingga tubuh juga tidak merasakannya. Para penderita baru akan
berkonsultasi dengan dokter bila timbul gejala tidak normal dengan
tubuhnya. PENEBAR SWADAYA
Intervensi Relaksasi - Yustina Purwaningsih 2022-09-15
Kecemasan merupakan kondisi yang sering dialami setiap individu
terutama individu yang mempunyai penyakit kronis seperti diabetes
melitus. Penderita diabetes melitus sering merasakan kecemasan karena
harus menjalani pengobatan dan perawatan yang membutuhkan waktu
lama dan harus merubah pola hidup mengarah ke pola hidup sehat.
Penderita diabetes melitus membutuhkan jiwa yang kuat dan tangguh
untuk mengatasi masalahnya. Salah satu upaya untuk mengatasi
kecemasan dan menjaga agar jiwa menjadi kuat dan tangguh dengan
melakukan terapi hipnosis. Buku ini akan membahas tentang penyakit
diabetes melitus. Selain mengenai penyakit diabetes melitus juga
dijabarkan tentang 5 (lima) pilar diabetes melitus yang harus dilakukan
penderita DM. Buku ini juga menyajikan masalah kecemasan pada
penderita DM dan intervensi untuk mengatasi kecemasan dan resiliensi
penderita DM melalui intervensi hipnosis modifikasi lima jari.
Gizi Kerja - Yayuk Hartriyanti 2020-06-12
Dalam usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja, diperlukan
manajemen yang baik untuk mengelola kesehatan pekerja. Salah satunya
ditinjau dari sisi gizi dan kesehatan. Gizi berperan penting dalam
memenuhi kebutuhan fisiologis sehingga dengan terpenuhinya
kebutuhan tersebut, harapannya pekerja dapat menjalankan aktivitasnya
sehari-hari tanpa ada gangguan kesehatan yang berarti. Tempat kerja
merupakan tempat yang paling optimal untuk dilakukannya intervensi
gizi. Alasannya ialah karena sebagian besar orang menghabiskan
sebagian besar waktunya di tempat kerja. Intervensi bisa dilakukan
mulai dari memberikan asupan gizi yang sesuai kebutuhan pekerja.
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Selain itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap status gizi dan
dampaknya terhadap kesehatan pekerja. Pengetahuan mengenai ilmu
gizi sangat penting bagi mahasiswa dan praktisi gizi dan kesehatan,
khususnya pemerhati di bidang gizi di tempat kerja. Selain itu, para
pemegang kebijakan di perusahaan juga dapat menggunakannya sebagai
pedoman bagaimana menyusun sistem pemenuhan gizi di tempat kerja
sesuai sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Edukasi Perawatan Kaki Pasien Diabetes Mellitus - Nova Nurwinda
Sari 2021-08-11
Buku Edukasi Perawatan Kaki Pasien Diabetes Mellitus merupakan buku
yang disusun sebagai salah satu referensi dalam melakukan edukasi
kepada pasien diabetes mellitus tentang perawatan kaki. Buku ini
disusun berdasarkan data-data yang didapatkan dari penelitian yang
sudah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain berisi
teori-teori tentang perawatan kaki pasien diabetes mellitus, buku ini juga
dilengkapi dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi acuan
bagi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang tepat bagi
penderita diabetes mellitus dalam melakukan perawatan kakinya.
Setelah membaca buku ini, diharapkan para pembaca dapat memahami
bagaimana perawatan kaki yang tepat pada penderita diabetes mellitus
sehingga dapat mencegah terjadinya ulkus kaki diabetik.
Pengawasan Anak dengan Diabetes Mellitus Type I sebagai
Pencegahan terhadap Kejadian Komplikasi Ketoasidosis
Diabetikum - Ana Fitria Nusantara, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ketertarikan penulis akan topik ini didasari oleh adanya teori-teori dan
kejadian yang mendukung bahwa kondisi anak dengan Diabetes Mellitus
Type I yang mengalami Ketoasidosis Diabetikum dan cenderung
berulang membuat anak berada dalam kondisi berbahaya mengalami
perburukan kondisi dan bisa menyebabkan kematian. Kejadian tersebut
tidak terlepas dari peran orangtua sebagai bagian terdekat dari
penderita, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap semua
faktor-faktor yang dapat menyebabkan komplikasi. Buku ini dapat
menjadi pedoman atau panduan orangtua dalam mengawasi sebagai
upaya deteksi dini terhadap kejadian ketoasidosis diabetikum. Buku ini
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sebagai bagian yang tidak terpisah dari terapi yang tetap harus
dilaksanakan oleh keluarga dan atau penderita. Penerbit Yayasan Ahmar
Cendekia Indonesia
Obstetri Praktis Komprehensif - Muhammad Ilham Aldika Akbar,
Brahmana Askandar Tjokroprawiro, Hendy Hendarto 2020-11-20
Obstetri dan Ginekologi merupakan ilmu yang luas yang mengaitkan
berbagai faktor dengan organ reproduksi perempuan. Ilmu yang
mempelajari kehamilan dan persalinan, serta kesehatan organ
reproduksi perempuan ini tentu tidak gampang dipelajari, diperlukan
pemahaman yang tepat agar mampu dimengerti. Kehadiran Buku Ajar
Obstetri dan Ginekologi ini diharapkan dapat membantu para peserta
didik untuk mempelajari sehingga menjadi pengetahuan untuk
mendalami pada tingkat yang lebih tinggi.
Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Diabetes Mellitus - Rosliana
Dewi, S.Kp., M.H.Kes., M.Kep. 2022-01-01
Kasus diabetes mellitus merupakan penyakit yang paling sering dijumpai
dibandingkan dengan kasus endokrin lainnya. Serta masalah diabetes
mellitus memiliki komplikasi yang serius seperti timbulnya hipoglikemia,
ketoasidosis diabetik dan koma hiperglikemik hiperosmoler nonketonik
(HHNK), penyakit makrovaskuler, penyakit mikrovaskuler, neuropati dan
timbulnya gangren diabetikum, sehingga perlu penanganan yang optimal
baik secara farmakologis maupun nonfarmakologis. Buku Asuhan
Keperawatan pada Pasien dengan Diabetes Mellitus ini sangat
bermanfaat untuk pembaca yang tertarik mempelajari asuhan
keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus, baik mahasiswa
maupun para sejawat perawat yang bekerja di berbagai fasilitas
pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas. Materi
yang disajikan dalam buku ini meliputi anatomi dan fisiologi kelenjar
pankreas, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes
mellitus, yang meliputi pengkajian keperawatan, diagnosis keperawatan
dan intervensi keperawatan, dan berbagai tindakan keperawatan pada
pasien diabetes mellitus. Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan
Diabetes Mellitus ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia
juga dalam versi cetak.
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Sehat dengan DiarIn: Diabetes Melitus Terintegrasi Indonesia - Dewi
Murdiyanti PP, M.Kep., Ns., Sp.Kep.M.B. 2022-11-07
Pengelolaan Diabetes melitus dilakukan dengan terapi pengobatan,
perubahan gaya hidup sehat (kepatuhan) dan dukungan sosial.
Penanganan Diabetes melitus membutuhkan komitmen untuk mengatur
diri (manajemen diri) dan adaptasi ﬁsik serta psikologis dalam waktu
yang lama bahkan sampai seumur hidup. Kemampuan mengatur diri
harus dilandasi dengan pemahaman tentang manajemen diri diabetes
melitus yang memadai. Pengetahuan tentang diabetes melitus dan
penatalaksanaannya menjadi dasar pemahaman dan kesadaran penderita
diabetes melitus dalam mematuhi manajemen diri diabetes melitus.
Perilaku kepatuhan penderita diabetes melitus meliputi pengelolaan
makan, pemantauan gula darah mandiri, mengelola pengobatan di
rumah, melakukan latihan ﬁsik di rumah dan perawatan kaki.
Keberlangsungan manajemen diri diabetes melitus sangat penting dalam
perawatan diabetes melitus dan membutuhkan koordinasi serta
komunikasi yang baik antara penderita DM, keluarga dan petugas
kesehatan. Modul ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan
manajemen diri diabetes yang dilakukan secara terintegrasi antara
pasien, keluarga dan petugas kesehatan di lingkup Puskesmas. Modul ini
disusun dengan tujuan untuk menambah pengetahuan penderita diabetes
melitus dan keluarga sehingga menambah pemahaman, kesadaran dan
komitmen untuk melaksanakan manajemen diri diabetes melitus secara
terintegrasi (penderita DM, keluarga dan petugas kesehatan). Penderita
DM dapat mengisi kegiatan manajemen diri harian ke dalam modul
sehingga data tersebut dapat dimonitor oleh keluarga dan petugas
kesehatan dan mendapatkan feedback dari petugas kesehatan.
Asuhan Keperawatan Lanjut Usia dengan Penyakit Degeneratif - Erni
Setiyorini, M.Kep & Ning Arti Wulandari, M.Kep 2018-01-07
Salah satu indikator derajat kesehatan adalah peningkatan usia harapan
hidup. Semakin tinggi derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk
akan berpengaruh pada peningkatan usia harapan hidup tersebut.
Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 138 ayat 1 menetapkan
bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan
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untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial
maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan (Kemenkes RI,
2013). Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) angka harapan
hidup tahun 1995 – 2015, usia harapan hidup di Indonesia semakin
meningkat pada tahun 1995 – 2000, 66,0 tahun, 2000 – 2005 meningkat
menjadi 67,8 tahun, 2005 – 2010, 69,1 tahun dan tahun 2010 - 2015, 70,1
tahun ( BPS, 2014). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi
– tingginya pada lansia, maka petugas kesehatan perlu memahami
konsep lansia dan asuhan keperawatannya. Bahan ajar ini terbagi
menjadi empat bab, yaitu : Bab 1 menjelaskan tentang konsep lanjut usia
dan proses penuaan. Bab 2 Konsep Dasar Penyakit Degeneratif Pada
Lansia Bab 3 Konsep Asuhan Keperawatan Gerontik Bab 4 Aplikasi kasus
asuhan keperawatan gerontik Kompetensi yang dicapai setelah
mempelajari bahan ajar ini adalah : Anda mampu menjelaskan tentang:
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1. Defenisi lansia 2. Batasan klasifikasi lansia 3. Ciri – ciri lansia 4. Tugas
perkembangan lansia 5. Permasalahan lansia di Indonesia 6. Pelayanan
kesehatan pada lansia 7. Etika pelayanan kesehatan lansia 8. Teori
penuaan 9. Perubahan fisiologis, psikologis, sosial pada lansia 10.
Konsep hipertensi 11. Konsep stroke 12. Konsep penyakit jantung
koroner 13. Konsep diabetes mellitus tipe 2 14. Konsep demensia 15.
Konsep osteoporosis 16. Asuhan Keperawatan Lansia dalam Konteks
Individu 17. Asuhan Keperawatan Lansia dalam Konteks Keluarga 18.
Asuhan Keperawatan Lansia dalam Kelompok Khusus Kompetensi dasar
yang harus dimiliki adalah anatomi fisiologi, farmakologi, etika
keperawatan dan konsep dasar asuhan keperawatan.
BUERGER ALLEN EXERCISE DAN ANKLE BRACHIAL INDEKS (ABI)
PADA PENYANDANG DIABETES MELITUS - Bahjatun Nadrati
2021-02-19
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