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Tidak sedikit orang tua yang senang jika anaknya gemuk,
seakan pertanda bahwa anaknya sehat. Padahal, dibalik
“image” sehat tersebut, kegemukan justru berkaitan dengan
banyak masalah kesehatan. Hal menakutkan dari kegemukan
dan obesitas adalah sulitnya menurunkan berat badannya
dan secara spesifik komposisi lemak tubuh. Diperparah
dengan risiko terpaparnya beragam makanan cepat saji dan
gaya hidup sedentary akibat meningkatnya penggunaan
gawai, maka tidak heran jika obesitas pada generasi muda
terus meningkat.Tapi, mencegah dan mengobati obesitas
bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Yuk, bagi para
akademis baik dosen maupun mahasiswa, praktisi, bahkan
para orang tua, coba kalian baca buku Obesitas Anak dan
Remaja: Faktor Risiko, Pencegahan, dan Isu Terkini terbitan
Edugizi Publishing (www.edugizi.id) ini. Dalam buku ini,
berbagai aspek yang berkaitan dengan obesitas baik pada
tingkat individu, keluarga, hingga kebijakan kesehatan
dibahas dengan ringkas menggunakan bahasa sederhana,
dan disertai sumber rujukan ilmiah.
Dewasa ini bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai
macam masalah pokok, salah satunya adalah masalah
kesehatan yang terjadi pada kelompok ibu dan anak. Anak
adalah organisme hidup yang tumbuh. Ia tumbuh dalam
keluarga yang tergabung dalam kelompok. Dengan demikian
anak mulai dengan landasan biologis dan tumbuh dalam
lingkungan sosial. Untuk memahami lebih mendalam
mengenai Kesehatan dan Gizi untuk Anak, buku ini sangat
direkomendasikan untuk dibaca khususnya bagi dosen,
mahasiswa/i, dan praktisi kesehatan baik dokter, bidan,
maupun masyarakat awam, karena di dalamnya dikupas
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tuntas tentang seluk beluk Kesehatan dan Gizi untuk Anak,
yang kemudian terbagi menjadi beberapa bagian sebagai
berikut. Bab 1 Konsep Dasar Perkembangan Anak Bab 2
Definisi Ilmu Gizi, Kategori, dan Faktor – Faktor yang
Memengaruhi Status Gizi Bab 3 Definisi Makanan dan Zat
Makanan Bab 4 Fungsi Zat Makanan Bab 5 Kebutuhan Gizi
Anak Usia Dini, Penilaian Status Gizi Bab 6 Permasalahan
Gizi Anak Usia Dini Bab 7 Pendidikan Gizi Untuk Anak Usia
Dini Bab 8 Sistem Pencernaan dan Metabolisme Makanan
Bab 9 Anatomi dan Fisiologi Anak Bab 10 Tumbuh Kembang
Prenatal Bab 11 Tumbuh Kembang Anak 0-6 Tahun Bab 12
Jenis-Jenis Penyakit Menular dan Pencegahannya Bab 13
Imunisasi
Kejadian Obesitas saat ini meningkat tajam di negara
berkembang termasuk Indonesia. Anak dan remaja yang
mengalami obesitas memiliki resiko terkena penyakit
degeneratif lebih dini. Perubahan pola makan masyarakt
modern, yaitu menyukai makanan cepat saji, tinggi pula,
tinggi lemak dan rendah serat disertai kurangnya aktifitas fisik
berdampak pada kejadian obesitas. Salah satu sumber
makanan yang tinggi serat yang banyak terdapat dalam
menu sehari-hari yaitu sayuran dapat berperan dalam
mekanisme pengaturan berat badan seseorang karena
kandungan seratnya yang tinggi terutama serat larut air serta
serat rendah kalori. Dalam penelitian yang dilakukan pada
responden siswa-siswi di dua SMP negeri di Jawa Timur
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
konsumsi sayuran kelompok obesitas sebesar 73,22 ± 42,97
gram/hari, lebih kecil dari kelompok non obesitas yaitu
sebesar 127,33 gram ± 51,65 gram/hari. Jenis sayuran yang
umumnya dikonsumsi oleh responden antara lain sawi,
bayam, kangkung, tomat, ketimun dan wortel. Pada
umumnya responden menyukai sayuran yang dimasak
dengan cara ditumis dan digoreng. Program pencegahan
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obesitas dapat dilakukan dengan mempertahankan
keseimbangan energi untuk mencapai berat badan yang
sehat dan ideal melalui menjaga kesesuaian pola makan dan
aktivitas fisik. Pendekatan secar global yang mencakup
berbagai komponen seperti anggota di rumah, sekolah dan
masyarakat dilakukan dalam upaya pencegahan obesitas.
Wawasan Sosial Budaya : Pengantar bagi kalangan
kesehatan PENULIS: Fikki Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-7909-14-9 Terbit : Maret 2020 www.guepedia.com
Sinopsis: Buku Wawasan Sosial Budaya : Pengantar bagi
Kalangan Kesehatan ini merupakan buku yang ditujukan bagi
kalangan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum di
bidang kesehatan yang ingin memahami tentang falsafah
ilmu sosiologi dan antropologi budaya dalam kaitannya
dengan ilmu kesehatan masyarakat. Buku ini memberikan
gambaran dan pemahaman yang holistik tentang kesehatan,
sakit dan penyakit sebagai manifestasi dari perilaku
masyarakat, serta memberikan wawasan untuk pemahaman
yang lebih komprehensif tentang masalah-masalah yang
timbul dalam kaitannya dengan aspek sosial dan budaya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Indonesia, negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari
17.000, serta kelompok penduduk etnis sebanyak lebih dari
550 etnis, merupakan pusat bioavailabilitas terbesar kedua
setelah Brasil, serta memiliki hutan tropis terluas ketiga di
dunia setelah Brasil dan Kongo. Jadi, tidaklah mengejutkan
bila Indonesia memiliki potensi kearifan lokal yang melimpah.
Namun, sampai saat ini Indonesia masih terus menghadapi
berbagai masalah dalam kerangka legal untuk
melindunginya. Penguasaan kearifan budaya lokal akan
mengusung jiwa masyarakat agar semakin berbudi luhur.
Bukan hanya itu, penguasaan kearifan lokal berperan besar
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dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan
secara langsung terkait erat dengan Indikasi Geografis yang
sangat penting guna meningkatakan keuntungan ekonomi
secara positif dalam perdagangan internasional.
Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis
yang dibuat sejak awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya.
Risalah “Kun Fayakun” ini cuma sepercik citarasa atas
perjalanan panjang kehidupan pribadi saya yang kujalani
sebagai hamba-Nya yang tinggal di Bumi. Dalam banyak
aspek, risalah ini ternyata menyingkapkan hakikat tentang
Totalitas Tauhid bagi hamba Allah, hakikat yang sebenarnya
sudah sering kita ucapkan dengan kata-kata (namun
seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa pengertian dan
makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha
Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini adalah
risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari
makrifat (semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan
sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan
Yang Esa. Setiap orang mungkin memaknai kehidupannya
berbeda-beda sesuai dengan takaran yang sudah Dia
tetapkan di alam tinggi sana. Setiap orang mungkin bisa
setuju atau tidak setuju atas apa yang dipaparkan di risalah
ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus digali oleh masingmasing orang secara personal, agar ia bisa mengenal siapa
diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar seonggok makhluk
organis yang kebetulan dilahirkan dari birahi seksualitas
kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan menangisi
keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang pertama,
menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan
akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna
(manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha
Esa untuk kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang
Esa, akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya.
Saran dan kritik kalau memang ada sangat saya harapkan
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untuk semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian
dan pemaparan berbagai gagasan dalam risalah ini.
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
ICHEST adalah konferensi internasional yang diadakan pada
tanggal 12 Desember 2020. Tema utama konferensi ini
adalah Kesehatan, Pendidikan, dan Teknologi. Ada sekitar
400 peserta umum, 100 presenter, 47 artikel dan peserta
tamu. Pada saat konferensi berlangsung, seluruh peserta
terhubung melalui zoom pada waktu yang sama. Dalam
konferensi internasional ini kami mengangkat tema utama
yaitu Konferensi Internasional pertama tentang Kesehatan,
Pendidikan, dan Ilmu Komputer, Universitas Megarezky.
Selanjutnya, untuk memudahkan presenter dalam
menyampaikan tema yang telah diajukan, kami memperluas
dan mereproduksi tema kecil untuk presenter. Antara lain,
kebijakan baru dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan
teknologi, kebijakan dalam pembelajaran selama pandemi
Covid-19, merumuskan kembali tujuan pembelajaran, dan
sebagainya. Buku ini merupakan hasil dari konferensi
internasional ini, maka dengan ini pembaca dapat membaca
semua artikel yang dipresentasikan pada konferensi tersebut.
Buku ini membincangkan masalah utama gizi buruk di
Indonesia: Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemia,
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Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GA KY), dan
Kekurangan Vitamin A (KVA) dengan fokus pada: sebab
masalah gizi, epidemiologi, parameter pendeteksian, akibat
yang ditimbulkan, tindakan pencegahan dan
penanggulannya. Tidak hanya masalah utama yang
dipaparkan dalam buku ini, tetapi juga kaitan antara gizi
dengan berbagai faktor dan disiplin keilmuan lain seperti
pertanian, perikanan, sosbud, kependudukan, dan ketahanan
pangan. Maka, buku ini menjadi penting bagi akademisi dan
praktisi kegizian karena sinergi lintas disiplin keilmuan yang
dihadirkan di dalamnya, tidak saja diharapkan dapat
melahirkan pemahaman komprehensif terintegrasi terhadap
masalah gizi buruk di Indonesia tetapi juga solusi yang
sinergis dan efektif. Buku persembahan penerbit
prenadaMedia -PrenadaMediaBuku Materi Pembelajaran Gizi terdiri dari 7 Bab dan Extra
Bab berisi Prediksi Soal BAB 1 LANDASAN ILMIAH ILMU
GIZI BAB 2 PROSES ASUHAN GIZI INDIVIDU DAN
KELOMPOK (DIET) BAB 3 MANAJEMEN PROGRAM DAN
PELAYANAN PANGAN DAN GIZI BAB 4 MANAJEMEN
SISTEM PENYELENGGARAAN MAKANAN (MSPM) BAB 5
ETIKA,MORAL DAN PROFESIONALISME GIZI BAB 6
KOMUNIKASI EFEKTIF BAB 7 PENELITIAN TERAPAN
EXTRA BAB PREDIKSI SOAL Jumlah Soal Keseluruhan
Buku : 500++ Soal
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,
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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.
Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk
membantu dalam memahami konsep serta komponen yang
terkait Ilmu Gizi Dasar. Buku ini juga akan memberikan
informasi secara lengkap mengenai: Bab 1 Pengertian
Karbohidrat Bab 2 Klasifikasi Karbohidrat Bab 3 Fungsi
Karbohidrat Bab 4 Kebutuhan Karbohidrat Dalam Sehari Bab
5 Sumber Karbohidrat Bab 6 Akibat Kekurangan dan
Kelebihan Karbohidrat Bab 7 Pencernaan dan Metabolisme
Bab 8 Kecukupan dan Kebutuhan Gizi Bab 9 Perhitungan
Perencanaan Konsumsi Bab 10 Penilaian Konsumsi Pangan
Bab 11 Gizi dalam Daur Kehidupan Bab 12 Penyakit Gizi
Salah Bab 13 Gizi dan Sosial Budaya Gizi
Buku Ajar ini intinya tentang mempelajari konsep dasar dan
aplikasi di bidang kesehatan dan lingkungan. Dalam edisi
perdana ini dipersiapkan beberapa formulasi matematis yang
mendukung pemahaman terhadap prinsip prinsip biostatistika
dan analisa data kesehatan. Dalam kaitannya dengan analisa
data yang dibutuhkan untuk mendeteksi berbagai persoalan
status gizi remaja, akan dibahas beberapa metode terkini
yang cukup luas aplikasinya di bidang kesehatan dan wilayah
penyakit. Permodelan di bidang kesehatan dan biostatistika
sering melibatkan variabel penelitian yang cukup banyak,
sehingga untuk menganalisanya dapat digunakan metoda
Analisis Regresi Multivariate. Dalam bagian lain akan
dipaparkan aplikasi Proses dan Model Stokastik pada Status
Kesehatan Gizi Remaja. Dalam buku ajar ini juga akan dan
diobservasi bagaimana peran statistika spasial untuk
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membantu mengidentifikasi wilayah yang termasuk dalam
wilayah bermasalah dengan status gizi remajanya.
Indonesia mengalami peningkatan kejadian penyakit tidak
menular. Penyakit tersebut kini menjadi penyebab kematian
tertinggi di negara ini. Oleh karena itu, alternatif diet yang
lebih sehat diperlukan masyarakat agar risiko penyakit ini
dapat diturunkan. Selama lebih dari 70 tahun, diet
mediterania telah diteliti dan dibandingkan dengan diet lain di
seluruh dunia. Hasilnya adalah diet ini memiliki keunggulan
yang signifikan terhadap upaya pencegahan penyakit tidak
menular. Di dalam buku ini dijelaskan konsep dan aplikasi
diet mediterania serta manfaatnya bagi kesehatan, terutama
pencegahan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung,
diabetes melitus, dan stroke. Penjelasan mengenai manfaat
diet mediterania bagi kesehatan dijelaskan melalui riset-riset
yang bersifat mutakhir (state of the art). Di dalam buku ini,
penulis juga mempresentasikan hasil penelitiannya dalam
upaya mengadopsi diet mediterania bagi masyarakat
Indonesia. Buku ini disusun sebagai sebuah pengantar yang
menjelaskan alur berpikir bagaimana sebuah diet memiliki
manfaat klinis dan subklinis dalam pencegahan penyakit.
Buku ini ditujukan untuk ahli gizi agar memiliki pilihan lebih
banyak dalam mengubah pola makan kliennya. Buku ini juga
merupakan sebuah penawaran untuk mengadopsi pola
makan baru bagi masyarakat Indonesia. Pola makan yang
tidak dilahirkan oleh masyarakat kita, tetapi telah terbukti
memberikan manfaat kesehatan. Semoga bermanfaat.
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
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prebiotik serta 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]
Bagian dari kelompok Robbins dan Cotran yang terpercaya,
Buku Ajar Patologi Robbins menyajikan secara ringkas
prinsip-prinsip patologi manusia yang mudah dibaca, dengan
ilustrasi yang baik sehingga ideal bagi mahasiswa masa kini
yang sibuk. Edisi yang sepenuhnya direvisi ini tetap
menunjukkan penekanan-penekanan tentang patogenesis
dan gambaran klinis penyakit, disertai karya seni baru dan
diagram-diagram yang lebih rinci. - Mencakup berbagai topiktopik klinis tambahan dan mutakhir - Karya seni baru dan
diagram yang lebih rinci meringkas proses-proses patologis
yang utama - Program seni yang luar biasa menghasilkan
fotomikrograf, foto makroskopik dan citra radiologis dengan
kualitas yang tinggi untuk melengkapi ilustrasi tingkat dunia. Kotak berisi poin-poin ringkasan menyajikan akses cepat
terhadap informasi utama dan cara pengkajian yang mudah
terhadap konsep-konsep inti. - Menekankan isi patogenesis,
morfologi, dan patofisiologi di seluruh buku. - Lengkap
dengan akses ke eBook dan sumber elektronik asli dalam
bahasa Inggris di studentconsult.inkling.com
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Risalah ini merupakan catatan perjalanan Ruhani penulis
yang dibuat sejak awal tahun 2000 di Jakarta dan sekitarnya.
Ini merupakan edisi bundel Buku ke-4, 5 dan 6 jadi satu.
Risalah “Kun Fayakun” ini cuma sepercik citarasa atas
perjalanan panjang kehidupan pribadi saya yang kujalani
sebagai hamba-Nya yang tinggal di Bumi. Dalam banyak
aspek, risalah ini ternyata menyingkapkan hakikat tentang
Totalitas Tauhid bagi hamba Allah, hakikat yang sebenarnya
sudah sering kita ucapkan dengan kata-kata (namun
seringkali cuma sekedar diucapkan tanpa pengertian dan
makna yang hakiki) bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha
Esa. Jadi, boleh juga dikatakan bahwa risalah ini adalah
risalah tentang ketauhidan sebagai rahasia dan ruh dari
makrifat (semua perjalanan ruhaniah untuk mengenal dan
sampai kepada Allah) manusia yang beriman kepada Tuhan
Yang Esa. Setiap orang mungkin memaknai kehidupannya
berbeda-beda sesuai dengan takaran yang sudah Dia
tetapkan di alam tinggi sana. Setiap orang mungkin bisa
setuju atau tidak setuju atas apa yang dipaparkan di risalah
ini. Itulah fitrah, yang mau tak mau harus digali oleh masingmasing orang secara personal, agar ia bisa mengenal siapa
diri sesungguhnya. Apakah cuma sekedar seonggok makhluk
organis yang kebetulan dilahirkan dari birahi seksualitas
kedua orang tuanya, keluar dari alam ruh dan menangisi
keterpisahannya sebagai tangis bayinya yang pertama,
menjalani kehidupan kanak-kanak, remaja, dewasa, dan
akhirnya mati; atau sebagai seorang makhluk sempurna
(manusia sebagai hamba Allah) yang diciptakan Yang Maha
Esa untuk kembali mengenal-Nya sebagai Tuhannya Yang
Esa, akan kembali kepada-Nya, dan memasuki realitas-Nya.
Saran dan kritik kalau memang ada sangat saya harapkan
untuk semakin memperbaiki isi maupun kualitas penyajian
dan pemaparan berbagai gagasan dalam risalah ini.
The main theme of the proceedings of the 4th International
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Conference on Teacher Education and Professional
Development (InCoTEPD 2019) is ‘’Teacher Education and
Professional Development in Industry 4.0". The papers have
been carefully grouped under the subthemes of teacher
education and professional development, curriculum, learning
materials, teaching-learning process, technology and media,
and assessment in Industry 4.0 education. They also cover
vocational education in the era in question and one section is
devoted to Industrially disadvantaged societies. As these
papers were presented at an internationally refereed
conference dedicated to the advancement of theories and
practices in education, they provide an opportunity for
academics and professionals from various educational fields
with cross-disciplinary interests to bridge the knowledge gap
and promote research esteem and the evolution of pedagogy.
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 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
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pasien. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi-2 ini akan
memuat semua makalah para kontributor dari 8 Sub
Bagian/Divisi yaitu Alergi-Immunologi, EndokrinologiMetabolik, Gastroenterologi-Hepatologi, 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.
Perempuan dan media merupakan dua aspek yang tidak
dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Saat ini, hampir tidak
ada satu jenis media massa pun yang tidak mengangkat
sosok perempuan dalam pemberitaan. Dunia perempuan
memang telah mengalami perubahan yang luar biasa dari
zaman ke zaman. Tetapi, wacana kesetaraan dan relasi
gender masih terus menghiasi media massa hingga detik ini.
Berbagai wacana dalam media massa masih
menggambarkan bahwa perempuan adalah kaum yang
lemah hingga materialistik, sehingga ketidakadilan dan
kesetaraan masih jauh dari harapan kaum perempuan. Buku
Perempuan volume 1 ini mengangkat tema Perempuan dan
Media. Tulisan berupa studi literatur, concept paper, atau
hasil workshop yang orisinil dan terkini.
Penentuan status gizi merupakan suatu upaya yang
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dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
balita. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat
konsumsi makanan dan penggunaan zat- zat gizi. Semakin
maju ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara status
gizi dan penyakit, semakin pesat perkembangan ilmu
pengetahuan mengenai indikator yang digunakan dalam
pengukuran tubuh manusia, dan semakin kuat pula
keyakinan tentang perlunya dilakukan penentuan dan
penilaian status gizi terhadap masyarakat secara teratur.
Dalam buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep
Pertumbuhan dan Perkembangan Bab 2 Konsep Penentuan
Status Gizi dan Istilah-Istilah Gizi Bab 3 Penentuan Status
Gizi Secara Langsung: Antropometri Bab 4 Penentuan Status
Gizi secara Langsung: Pemeriksaan Klinis Bab 5 Penentuan
Status Gizi Secara Langsung: Biofisik Bab 6 Penentuan
Status Gizi Secara Tidak Langsung Survei Konsumsi Gizi
Bab 7 Penentuan Status Gizi secara Tidak Langsung:
Statistik Vital dan Faktor Ekologi Bab 8 Penafsiran Status Gizi
Berdasarkan Kelompok Umur Semoga buku ini dapat
memberikan kontribusi untuk pemilihan dan praktik gizi yang
tepat, memberi sumbangan yang sangat berarti terhadap
pertumbuhan dan perkembangan menuju kesehatan optimal
pada tiap tahap daur kehidupan.

Obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan
jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Dalam satu
dekade terakhir prevalensi obesitas di seluruh dunia
meningkat dengan drastis hingga menempatkan
masalah gizi ini menjadi salah satu masalah yang perlu
mendapatkan perhatian serius. Obesitas tidak boleh
dianggap hanya sebuah konsekuensi dari gaya hidup
tidak sehat sehingga menimbulkan risiko signifikan bagi
kesehatan. Akan tetapi, obesitas harus dianggap
sebagai penyakit dan faktor risiko untuk penyakit lainnya.
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Obesitas yang menjadi pandemik di dunia saat ini
merupakan sebuah masalah yang sangat kompleks.
Pandemik obesitas terjadi akibat banyaknya perubahan
di seluruh belahan dunia. Perubahan ini tidak hanya
berkaitan dengan pengaruh individual saja, melainkan
juga karena perubahan yang terjadi secara struktural di
hampir seluruh negara di dunia ini. Tidak dapat
dipungkiri bahwa dengan berkembangannya dunia
teknologi pengolahan makanan, transportasi, dan
adanya arus globalisasi menyebabkan perubahan yang
mendasar pada pola makan masyarakat di hampir
semua belahan dunia. Sementara itu, struktur dan
komposisi makanan dari banyak negara mengalami
perubahan mengikuti trend perubahan pola makan
dunia. Obesitas merupakan faktor risiko terjadinya
penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung,
dan diabetes mellitus. Obesitas juga mampu
memberikan risiko komorbiditas yang tinggi terhadap
berbagai penyakit seperti hiperinsulinemia, disfungsi sel
beta pankreas, hipertensi, sleep apnea, gangguan
fertilitas serta abnormalisasi hormon reproduksi. The US
Surgeon General pada tahun 2001 telah menyatakan
bahwa obesitas sebenarnya dapat dicegah, seperti
halnya merokok. Penyebab kelebihan berat badan dan
obesitas sangatlah kompleks, antara lain perubahan
gaya hidup seperti pola makan dan aktifitas fisik,
hubungan sosial, kebiasaan, budaya, fisiologikal,
metabolisme dan faktor genetik. Oleh karena itu,
pengobatan obesitas tidak mudah karena melibatkan
kombinasi berbagai metode yaitu behavior modification,
pengaturan diet, excercise, obat-obatan serta
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penggunaan alat-alat maupun pembedahan. Akan tetapi,
pengaturan gizi dan aktifitas fisik yang dilakukan secara
bersama-sama terbukti mampu mencegah dan
mengobati obesitas.
International Conference on Health, Education, &
Computer Science Technology (ICHECST)Samudra Biru
Salah satu sumber kesalahan (error) di dalam penilaian
konsumsi makanan adalah kesalahan dalam
memperkirakan porsi yang dikonsumsi oleh klien atau
subjek. Untuk meminimalkan kesalahan tersebut ahli gizi
atau praktisi kesehatan menggunakan alat bantu seperti
food model, alat makan ataupun foto. Ketersediaan alatalat bantu tersebut khususnya foto sangat terbatas,
terutama foto-foto yang diperoleh melalui suatu
penelitian. Selain itu foto yang tersedia pada umumnya
juga hanya terdiri dari satu ukuran. Sangat jarang foto
makanan yang menampilkan makanan dalam beberapa
ukuran porsi. Buku porsi ini memberikan suatu terobosan
baru yang sangat bermanfaat untuk penilaian konsumsi
makan karena menyajikan foto-foto berbagai jenis
makanan dalam 3 ukuran porsi hasil penelitian yang
dilakukan dengan quality control yang baik serta dengan
metode pengumpulan data penimbangan makanan yang
dianggap standar. Hasil penimbangan tersebut juga
telah diuji kemungkinan overreporting ataupun
underreportingnya. Dengan adanya skala, ukuran
dimensi dan dibandingkan dengan ukuran alat makan
untuk tiap jenis makanan akan memudahkan pengguna
dalam menggunakan buku ini.
Perkembangan pengetahuan tentang kesehatan telah
menunjukkan bahwa sumber zat gizi bagi masyarakat
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yang sehat dan produktif haruslah berasal dari bahan
pangan yang bervariasi ragam ataupun jenisnya
didukung dengan keseimbangan susunan yang pas.
Untuk dapat mencapai keterampilan dalam mengatur
dan menyusun menu beragam dan berimbang
diperlukan pengetahuan yang memadai tentang aneka
ragam bahan pangan, kebutuhan tubuh, dan seluk-beluk
mata rantai yang ditempuh bahan pangan menjadi
hidangan yang nikmat. Pendidikan konsumen di bidang
pengetahuan bahan hingga masalah kuliner dan
konsumsi makanan perlu selalu ditekankan dan
disosialisasikan agar pemahaman mengenai diversifikasi
pangan menjadi lebih baik sehingga dapat dipraktikkan
dalam penyiapan makanan setiap harinya. --- Penerbit
Kencana Prenadamedia Group
Buku ini menceritakan tentang Papua yang menurut
penulis adalah pulau yang sangat unik dengan segala
kondisi geografis dan masyarakat yang hidup di sana.
Keunikan itu bisa dirasakan setelah kita menginjakkan
kaki dan berinteraksi langsung dengan masyarakatnya.
Jadi, para pembaca saya tunggu kehadiran kalian di
tanah Papua. Walaupun mungkin sebagian besar ada
yang berpikir tentang risiko tugas di viii pedalaman
Papua, jangan takut! Hidup terlalu banyak risiko jika
harus dihindari. Daripada kita menghindar terus, lebih
baik dihadapi.
This text maintains a problem and policy oriented
approach to development economics. It focuses on
people and government in developing countries.
Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for
Positive Outcomes, 8th Edition takes you from basic to
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advanced medical-surgical nursing with an enhanced
multimedia package that makes it easier to learn and
apply concepts. This text provides a reliable foundation
in anatomy and physiology, pathophysiology, medical
management, and nursing care for the full spectrum of
adult health conditions. The roles of various healthcare
professionals in managing each disorder and are clearly
outlined, and evidence-based practice and clinical
guidelines are integrated throughout the text. UNIQUE!
Evidence-Based Practice icons identify statements
based on primary research or standardized guidelines
and teach you to base your practice on solid research
evidence. Translating Evidence into Practice boxes
present a topic in the form of a clinical question and
summarize the conclusions of 4-5 research articles,
encouraging you to judge the research for yourself and
consider how it relates to the nursing setting. Care Plans
highlight nursing diagnoses and collaborative problems,
expected outcomes, interventions with rationales, and
evaluation to help you prioritize tasks and determine the
appropriate treatment. Thinking Critically questions at the
end of each nursing care chapter pose short, typical
client scenarios followed by questions about what
actions to take to test your critical thinking skills. Concept
Maps illustrate the links among pathophysiological
processes, clinical manifestations, medical treatment,
and nursing interventions. Integrating Pharmacology
boxes help you understand how medications can be
used for disease management by exploring common
classifications of routinely used medications. Bridge to
Critical Care and Bridge to Home Health Care boxes
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introduce you to critical care and home health nursing by
connecting these related specialties to medical-surgical
nursing. Feature boxes highlight issues in Critical
Monitoring, Management and Delegation, Genetics,
Terrorism, Community-Based Practice, and Physical
Assessment in the Healthy Adult. The book has been
updated to the latest NANDA, NIC, NOC plus local
Indonesian standards SDKI, SIKI, SLKI
Meraih kesuksesan bukan perkara sulit jika Anda mengetahui
triknya. Kuncinya, cukup menjadi diri sendiri dan melakukan
yang terbaik. Sukses bukan semata bertumpu pada hal-hal
yang Anda lakukan. Lebih dari itu, kepercayaan diri pun
sangat dibutuhkan. Seperti halnya jika kita ikut Psikotes
Gambar & PnP. Sukses lolos Psikotes Gambar & PnP adalah
harapan bagi sebagian orang. Namun, terkadang harapan ini
tidak tercapai karena kurang siapnya peserta tes dalam
menghadapi serangkaian tes. Buku ini hadir sebagai buku
panduan yang akan membantu Anda mewujudkan harapan
agar lolos Psikotes Gambar & PnP. Buku ini hadir setelah
melalui proses yang panjang. Berbagai langkah dilakukan
agar menghasilkan sebuah buku yang benar-benar dapat
dijadikan sebagai pegangan bagi calon peserta Psikotes
Gambar & PnP. Buku ini adalah pilihan yang tepat!! Buku ini
berisi: Bank soal yang sangat banyak, baik dalam buku
maupun Aplikasi CD dan Android Ringkasan teori Komposisi
jenis-jenis soal spasial paling banyak Tipe soal psikotes
Paper n Pencil Jawaban dan pembahasan lengkap Plus teori
soal bahas kemampuan numerik Jadi, buku dan software ini
dapat Anda gunakan sebagai acuan belajar untuk
menghadapi Psikotes Gambar & PnP. Buku dan software ini
juga dapat Anda gunakan sebagai latihan sehingga menjadi
senjata ampuh untuk lolos Psikotes Gambar & PnP. Semoga
buku ini bermanfaat, khususnya bagi calon peserta Psikotes
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Gambar & PnP dan umumnya bagi yang ingin mempelajari
pola soal Psikotes Gambar & PnP. Saran dan kritik yang
sifatnya membangun sangat kami harapkan.
Peranan gizi pada tumbuh kembang anak terutama dalam
kaitannya dengan lingkungan anak sejak dalam kandungan
hingga masa remaja. Pola makan dan kualitas makanan
khususnya di negara tropis seperti indonesia ini merupakan
tantangan tersendiri yang pelru diteliti secara mendalam;
terutama kaitannya dengan kualitas gizi untuk tumbuh
kembang atau siklus kehidupan generasi baru Indonesia di
masa mendatang. Untuk memahami peranan gizi dalam
siklus kehidupan manusia - dari ibu hamil hingga lanjut usia disajikan secara komprehensif dalam buku yang sangat
menarik ini. Diawali dengan bab tentang Ibu hamil, bab
tentang Ibu Menyusui, bab tentang Bayi, bab tentang Balita,
bab tentang Usia Anak Sekolah, bab tentang Remaja, bab
tentang Dewasa, dan bab tentang Lanjut Usia Buku
persembahan penerbit prenadaMedia
Naskah-naskah dalam buku ini tidak hanya memuat hasil
pemikiran para Profesor dan Guru Besar semata, tetapi juga
memuat temuan-temuan dari hasil penelitian ilmiah di bidang
pangan yang dapat berbagai rekomendasi nyata yang
langsung bisa diimplementasikan dalam masyarakat untuk
memajukan dan menyejahterakan masyarakat.
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