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Terapi Kompres Air Hangat
Visi : Menjadi Program Studi Yang Unggul Dalam Bidang Promosi Kesehatan Kardiovaskular
Dengan Pendekatan Metode Ilmiah Dan Berlandaskan Nilai Islami Pada Tahun 2028 Misi : 1.
Menyelenggarakan Pendidikan Yang Islami Dibidang Promosi Kesehatan Kardiovaskular
Dengan Pendekatan Metode Ilmiah 2. Mengembangkan Penelitian Dibidang Promosi
Kesehatan Kardiovaskular 3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Dibidang Promosi
Kesehatan Kardiovaskular 4. Menerapkan Nilai-Nilai Islami Dalam Upaya Promosi Kesehatan
Kardiovaskular Tujuan : 1. Terselenggaranya Pendidikan Yang Islami Dibidang Promosi
Kesehatan Kardiovaskular Dengan Pendekatan Metode Ilmiah 2. Terselenggaranya Penelitian
Dibidang Promosi Kesehatan Kardiovaskular 3. Terselenggaranya Pengabdian Masyarakat
Dibidang Promosi Kesehatan Kardiovaskular 4. Diterapkan Nilai-Nilai Islami Dalam Upaya
Promosi Kesehatan Kardiovaskular
Kecelakaan dan cedera dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Para penggemar
olahraga juga tidak luput mengalaminya. Hal inilah yang mengharuskan para pecinta olahraga
untuk lebih mengenal mengenai macammacam kegawatdaruratan dan cedera yang secara
spesifik terkait dengan olahraga yang mereka jalani. Oleh karena itu kami menuliskan Buku
ajar Pertolongan Pertama dan Pencegahan-Perawatan Cedera Olahraga, yang merupakan
hasil telaah dari berbagai pustaka mengenai P3K. Buku ini berisi tentang beberapa kasus
kegawatdaruratan dan cedera olahraga beserta penatalaksanaanya. Selain itu di pembaca
juga akan dimudahkan untuk mengetahui dan memahami sepintas mengenai anatomi dan
fisiologi sistem organ juga pengenalan beberapa alat dan bahan dalam tindakan pertolongan
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pertama. Di setiap bab juga dilengkapi dengan gambar dengan harapan pembaca lebih
memahami beberapa istilah dalam P3K
Buku ini membahas bagaimana kita sepatutnya bersikap (berperilaku) sebagai makhluk (yang
diciptakan) ALLAH terhadap semua objek bio atau nonbio ciptaan ALLAH SWT di alam
semesta ini melalui observasi, pikir, dzikir, syukur, eskperimen dan riset untuk memahami dan
menguak berbagai fenomena yang tampak maupun yang tersembunyi serta untuk memberi
solusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan kemaslahatan yang berkelanjutan
serta untuk optimasi ibadah manusia kepada Penciptanya.
Isi paket 140 soal keperawatan medikal bedah Beserta kunci jawaban
Wanita? Perempuan? Cewek? Ladies? Girls? Banyak banget istilah yang lekat dengan sosok
perempuan. Tapi, pernahkah kita memahami apa sebenarnya perempuan itu? Siapa dan
bagaimana perempuan itu? Sosok perempuan identik dengan penampilan yang eye catching
dan menarik jika mampu merawat diri dengan baik dan benar. Buku ini menghadirkan tips
cantik untuk perempuan yang meliputi perawatan fisik hingga gejala psikologi dilihat dari sudut
pandang Islam dan ilmiah. Sehingga, tidak diragukan lagi, buku Klinik Cantik ini sangat
direkomendasikan bagi pembaca baik dari kalangan, remaja, calon istri, istri orang, maupun
ibu-ibu yang sudah bercucu.
Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Tetapi, di zaman sekarang, saat
orang ingin segala sesuatu serba praktis dan mudah, kesehatan terkadang terabaikan.
Termasuk kesehatan bayi dan anak. Penyakit kerap datang dari mana saja, kapan saja dan
kepada siapa saja, termasuk kepada bayi dan anak. Karena itu, sangat dianjurkan ayah dan
ibu mengenali berbagai penyakit yang biasa menyerang si buah hati. Penyakit-penyakit khas
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bayi dan anak ini biasanya muncul ketika bayi mulai mengenal makanan, yaitu pada usia 1
hingga 3 tahun, dan anak usia 4 hingga 5 tahun. Buku ini membahas masalah penyakit yang
umumnya menyerang bayi dan anak, khususnya sampai anak berusia 5 tahun. Diuraikan
secara lengkap penyakit-penyakit tersebut secara alfabetis dari A sampai Z. Dan yang
terpenting, dilengkapi pula cara pencegahan serta pertolongan pertama atau pengobatannya
yang bisa dilakukan orang tua jika anak sudah terlanjur terkena.
Buku ini ditulis sebagai catatan pengabdian Penuiis sebagai seorang dokter yang pernah
bertugas di Puskesmas terpencil selama 4 tahun sebagai dokter umum, menjalani pendidikan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam, sebagai praktisi kedokteran bidang Penyakit Dalam,
khususnya Penyakit Tropik dan Infeksi, sebagai pengajar di institusi kesehatan, pernah
memimpin instansi kesehatan dan sebagai kolumnis bidang kesehatan. Tujuannya untuk
menuliskan kembali prinsip-prinsip kesehatan secara umum yang perlu diketahui oleh semua
orang, memahami mitosmitos kesehatan yang masih dianut masyarakat kita di Indonesia, dan
mencoba menghimpun kembali Ilmu Kesehatan yang sudah seperti ditinggalkan oleh para ahli
kesehatan yang mendalami spesialisasi yang sudah banyak berkembang. Sementara
masyarakat masih membutuhkan informasi kesehatan umum yang mudah diaplikasikan di
dalam kehidupan sehari-hari.
Buku ini merupakan salah satu rujukan penting bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu
kesehatan, kebidanan, dan keperawatan, serta rumah tangga keluarga pada umumnya untuk
memahami berbagai aspek penting dalam memberikan asuhan keperawatan dan kesehatan.
Bahkan, menjadi referensi penting dalam perumusan masalah keperawatan dan perencanaan
keperawatan, juga tidak terlepas dari penguasaan materi “keperawatan medikal bedah” ini.
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Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Seri Crash Course memberikan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk ringkas, padat dan
terintegrasi antara pengetahuan kedokteran dasar dan klinis yang penting untuk penyelesaian
masalah dalam praktek klinis. Pembahasan dalam seri Crash Course disusun berdasarkan
sistem tubuh dan sangat mudah diikuti, dalam bentuk yang mudah ditelusuri dan baik untuk
belajar menurut cara belajar-berbasis-masalah (problem-based learning). Crash Course
mengantarkan mahasiswa agar lebih cepat untuk mengulang dan mengingat kembali agar bisa
melalui ujian dengan mudah. - Edisi Indonesia seri ini telah diadaptasi sepenuhnya untuk
mencakup daftar masalah dan daftar penyakit yang penting dari Standar Kompetensi Dokter
Indonesia (SKDI). - Akses ke 233 soal latihan dan soal UKMPPD interaktif di
www.ujikomku.com - Succinct coverage of the subject enables 'sharp focus' and efficient use
of time during exam preparation - Lots of easy-to-follow illustrations - Hints and tips boxes
provide interesting additional information
Semoga buku ini dapat memberi maanfaat bagi masyarakat khususnya ibu hamil, ibu bersalin
dan ibu post partum agar ibu dapat menyiapkan secara dini akan perubahan baik secara
hormonal, fisik dan psikologi pada setiap tahapan dan supaya dapat meminimalisir kejadian
bendungan ASI serta meminimalisir kejadian maternity blues serta didalam buku ini di bahas
juga mengenai cara perawatan payudara dan cara memerah ASI dan penyimpanan ASIP.
Semoga buku ini menambah wawasan yang lebih luas dan diharapkan juga sebagai buku
referensi mahasiswa kesehatan khususnya kebidanan agar dapat dijadikan referensi dalam
melengkapi pengetahuan pada mata kuliah askeb kehamilan dan persalinan serta askeb nifas
yang berkaitan dengan perubahan perubahan secara hormonal, perubahan fisik dan psikis
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yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin da nifas. Tak ada gading yang tak retak, demikian
pula tidak ada karya yang sempurna. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku
ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.
"""Semua penjelasan yang dipaparkan dalam buku ini disertai kajian ilmiah yang akurat agar
Anda tidak ragu-ragu lagi melakukan terapi bawang putih karena Anda mengerti bagaimana
efek farmakologis tersebut bekerja menyembuhkan suatu penyakit. Selain itu, Andapun akan
mengetahui rambu-rambu yang tepat untuk melakukan terapi bawang putih. Anda perlu tahu,
di balik khasiatnya yang hebat bawang putih juga memiliki sejumlah efek samping yang perlu
diwaspadai. Sebelum memutuskan untuk melakukan terapi bawang putih, sebaiknya Anda
memiliki bekal pengetahuan yang memadai terkait efek samping tersebut. Ingatlah, walaupun
merupakan bahan alami, semua herba memiliki efek samping yang perlu Anda pahami. Kehatihatian dalam menggunakan herba tetap harus ditaati untuk mencegah dampak buruk yang
tidak diharapkan."""
Buku ini merupakan buku hasil kajian sosial dan pengembangan pendidikan agama Islam.
khususnya kepedulian kaum muslimin untuk menata, merencanakan pendidikan anak sejak
dalam kandungan, bahkan sebelumnya. Dengan harapan jika pendidikan terhadap generasi
muslim direncanakan jauh-jauh hari, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat
Islam dan akhirnya akan membawa kemajuan umat Islam. Setelah mempertimbangkan
banyak hal, penulis menetapkan buku ini untuk disusun dan disebarluaskan kepada para
dosen, guru, orang tua dan pemerhati pendidikan Islam. Sebagai bahan bertukar pengalaman,
wawasan, ide dan inspirasi guna membangun umat Islam yang lebih berdaya. cakupan isi :
Peran orang tua mendidik anak, mempersiapkan pendidikan anak, memperkokoh keluarga
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untuk mencipakan lingkungan yang islami bagi tumbuh kembang anak, proses pertumbuhan
janin dalam kandungan, Gizi dan Manfaatnya bagi Ibu hamil, pendidikan anak dalam
kandungan, mengatasi masalah pada masa kehamilan, sukses cerdas menghadapi persalinan
bagi ibu hamil.

"Pola hidup sehat secara holistik saat ini sudah semakin banyak dijalani masyarakat
dalam kehidupan sehari-harinya. Ini dapat dilihat dengan menjamurnya berbagai spa di
Indonesia. Berbagai jenis spa baru seakan berlomba dibuka untuk umum. Ini
menandakan bahwa masyarakat modern masa kini sudah mulai menyadari pentingnya
menghilangkan stres dan menyadari pola hidup sehat. Selain itu, para pengusaha spa
pun menyadari bahwa bisnis spa memang sebuah prospek yang menjanjikan. Buku
spa yang mengupas habis tentang spa tradisional Indonesia ini memberikan informasi
yang dibutuhkan mengenai spa, seperti manfaat spa, proses terapi pijat, manfaat
aromaterapi, makanan sehat spa, trik dan tips memiliki spa yang sukses dan masih
banyak lagi. Buku ini juga ditujukkan untuk siapa saja. Dari orang awam yang tertarik
dengan dunia spa, para pemerhati dunia kecantikan, para praktisi spa, para calon
terapis spa bahkan calon pengusaha spa bisa membaca dan mengambil manfaat dari
informasi yang ditulis di buku ini."
Praktikum Keterampilan Dasar Praktik KlinikPenerbit SalembaKeajaiban Terapi Air
PutihAnak Hebat Indonesia
Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa
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sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga
menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya,
penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Dengan adanya buku ini,
diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam
pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan.
Air putih adalah minuman yang sering kita konsumsi sehari-hari yang biasanya
bertujuan untuk pelepas dahaga saja. Akan tetapi tidak cuma itu kegunaan atau
manfaat dari air putih, melainkan air putih tersebut dapat digunakan untuk terapi
dengan berbagai macam manfaat di dalamnya, yaitu antara lain adalah memperkuat
sistem imun tubuh, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, menjaga
keseimbangan elektrolit, meremajakan otot dan sel-sel darah, menyeimbangkan sistem
limpa, membersihkan usus, dan masih banyak lagi berbagai puluhan macam dari
manfaat air putih untuk terapi bagi kesehatan tubuh manusia
Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu
Keolahragaan di setiap Perguruan Tinggi yang memiliki kurikulum dengan pemilihan
konsentrasi terapi fisik. Buku ini dapat pula digunakan untuk masyarakat umum yang
ingin mempelajari manfaat penatalaksanaan masase sebagai alternatif pengobatan
secara preventif bagi penderita penyakit degeneratif. Uraian dalam buku ini
menjelaskan permasalahan permasalahan khususnya baik pada gejala dan bahaya
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penyakit degeneratif serta penanganan penyakit degeneratif maupun manfaat masase
terapi terhadap penyakit degeneratif. Penatalaksanaan pada buku ini diambil dari
Masase Penyakit Degeneratif Metode Ali Satia Graha yang sudah mendapat HKI yang
disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. 089161.
Penurunan produksi ASI pada hari-hari pertama setelah melahirkan disebabkan oleh
kurangnya rangsangan hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan dalam
kelancaran produksi ASI. Teknik acupressure points for lactation (APL) dan breast
massage (BM) merupakan solusi untuk kelancaran produksi ASI. Tujuan penelitian
menganalisis efektifitas metode APL, BM dan kombinasi APLBM terhadap waktu
pengeluaran ASI dan kecukupan ASI bagi bayi. Penelitian ini merupakan penelitian
quasi eksperimental dengan rancangan post test only with control group design.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu post partum dan bayinya di PMB Ny.
“W” dan RB Bunda Panekan Magetan periode bulan Juli-Agustus 2019 dengan besar
sampel masing-masing kelompok 8, sehingga total sampel 32, yang diambil secara
consecutive sampling. Pengumpulan data menggunakan lembar wawancara waktu
pengeluaran ASI dan kecukupan ASI. Analisis data menggunakan uji t-test dan
Mannova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik APL, BM dan teknik kombinasi
APLBM lebih efektif terhadap pengeluaran ASI dan kecukupan ASI dibandingkan
kelompok kontrol (p

Kanker payudara adalah penyakit yang diharapkan dapat dijauhi seumur hidup.
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Informasi yang benar dan mudah dicerna diharapkan dapat ikut memperbaiki
kewaspadaan dan pemahaman para perempuan mengenai penyakit ini. Atas
alasan itulah buku ini disusun. Pasien berhak mengetahui alasan setiap tindakan
atau pengobatan yang diberikan pada dirinya, walaupun tidak berarti masuk
dalam ranah wewenang tindakan medis. Namun, setiap pasien sebaiknya
memahami tujuan setiap tindakan dan pengobatan yang diterimanya, ikut
merasa bertanggung jawab terhadap pengobatan yang sedang dijalaninya, serta
berhak pula menyertakan harapan-harapan hidupnya dalam penyusunan desain
terapi yang dirancang oleh dokter baginya. "Kehadiran buku Cerdas Menghadapi
Kanker Payudara 2 ini adalah upaya memenuhi kebutuhan agar penyakit kanker
payudara dapat diatasi, dan harapan hidup para penyintas kanker bertambah,
bahkan insya Allah bisa pulih. Buku ini disajikan dengan komprehensif dan
dituturkan secara komunikatif berupa kisah, fakta, kiat, penjelasan, dan ilustrasi
yang amat mudah dicerna." ÑSANDIAGA UNO, Penggiat Kesehatan "Sebuah
literatur kanker payudara dari kelompok ahli medis yang bermanfaat untuk
masyarakat luas, terutama dalam penyebaran informasi yang tepat, yang dapat
mengurangi angka kesakitan dan kematian. Jika cerdas dan cepat dalam
pengambilan keputusan, nyawa pasien akan terselamatkan." ÑSHAHNAZ
HAQUE, Penyintas Kanker "Buku kedua ini sangat lengkap menerangkan
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mengenai terapi kanker payudara. Dari pilihan terapi sampai keterangan
mengenai terapi dikaitkan dengan stadium kankernya. Komik yang disisipkan
pada buku ini juga sangat menarik. Isinya sesuai dengan topik yang biasanya
menjadi pertanyaan masyarakat umum." ÑLULA KAMAL, Dokter dan Presenter
TV
Kehidupan masa kini yang penuh kesibukan namun tak diikuti dengan pola hidup
sehat bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Apabila dibiarkan, hal ini
bisa menimbulkan persoalan yang serius dan perlu penyembuhan. Sebagian dari
kita memilih pergi ke tempat spa untuk menyeimbangkan kembali pola hidup dan
memulihkan kesehatan fisik dan mental. Sebagai sarana relaksasi dari hiruk
pikuk kehidupan, perawatan dengan cara spa banyak menjadi pilihan. Manfaat
spa untuk mendapat kesembuhan berbagai macam penyakit melalui berbagai
terapi perawatannya telah diakui sejak lama. Buku ini menyajikan berbagai hal
yang perlu diketahui tentang spa, meliputi sejarah, jenis spa, manfaat, teknik
penerapannya, hingga kontra indikasi dalam setiap perawatan spa. Buku ini juga
memuat informasi mengenai sistem anatomi tubuh yang erat berkaitan
penerapan aneka terapi dalam perawatan spa. Disusun oleh para pakar spa
yang kompeten di bidangnya, buku ini akan menjadi referensi spa yang lengkap
dan menyeluruh. Membuka setiap lembarnya bagaikan menemukan tambahan
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pengetahuan bagi para terapis spa, pemlik tempat usaha spa, serta para peminat
pelayanan spa.
Terkadang kita merasa lelah, saat pertanyaan demi pertanyaan “kapan hamil?”
datang silih berganti. Sayangnya saat kita merasa terpojok, sering kali kita justru
membalas pertanyaan yang menyakitkan dengan jawaban yang sama atau
bahkan lebih menyakitkan dari pertanyaan yang kita terima. Kita tak pernah tahu
apa rahasia di balik skenario Allah atas penantian buah hati yang sedang kita
jalani bersama pasangan kita, hingga kita berada di titik bernama pasrah... Allahlah sebaik-baiknya pembuat skenario dalam hidup...
Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup MediaPressindo
Tindakan pembedahan atau operasi menyebabkan nyeri yang menimbulkan
berbagai masalah, salah satunya ketidaknyamanan dan trauma khususnya pada
anak-anak. Pelayanan keperawatan di bangsal perawatan anak bertujuan
memandirikan pasien dengan self-care dengan orientasi non traumatic care
(Ignatavicius & Workman, 2006). Masalah keperawatan yang serig terjadi pada
pasien anak post operatif yaitu nyeri pada prosedur perawatan luka. Nyeri akibat
prosedur perawatan luka termasuk katogeri nyeri akut, nyeri nosisepsi (somatik)
dan nyeri neuropati yang umumnya terjadi akibat cedera dan peradangan seerta
dapat melibatkan organ. Pada pasien yang dilakukan prosedur perawatan luka
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diperlukan kerjasama untuk mengatasi masalah nyeri prosedur yang terjadi.
Salah satunya dengan melalui intervensi keperawatan yang mengajarkan teknik
distraksi agar pasien mampu mengalihkan rasa nyeri secara mandiri. electronical
games dapat membantu menurunkan nyeri perawatan luka pada anak pasca
operasi, maka penulis melakukan beberapa penelitian yang hasilnya penulis
rangkum dan sajikan dalam buku ini. Buku ini disajikan dengan topik-topik yang
diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi yang membacanya untuk cepat
memahami dan mengerti bagaimana menangani gangguan pasca bersalin
khususnya nyeri pada anak saat perawatan luka.
JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM RESEARCH (JOSH) Vol 1 No 3 April
2020
Asuhan keperawatan nifas mencakup pengkajian keperawatan nifas, diagnosis keperawatan,
intervensi dan implementasi keperawatan serta diagnosis keperawatan. Tindakan
keperawatan nifas mencakup konsep dasar perawatan luka, konsep dasar luka perineum,
vulva hygine, konsep perawatan payudara, konsep dasar bendungan asi, pijat oksitosin,
senam nifas. Buku Asuhan Keperawatan Nifas ini merupakan buku acuan pembelajaran
Keperawatan Maternitas yang telah disesuaikan dengan pengembangan kurikulum bagi
praktisi akademik kesehatan dan keperawatan, praktisi klinik kesehatan dan keperawatan.
Buku ini berisi informasi seputar asuhan keperawatan marternitas secara khusu pada masa
nifas, meliputi konsep nifas mencakup pengertian nifas, pembagian masa nifas, perubahan
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yang terjadi pada masa nifas dan perawatan nifas normal mencakup keperawatan nifas,
perubahan konsep, program dan kebijakan teknis, perawatan dalam masa nifas serta
psikososial nifas mencakup aspek psikososial nifas, parenting, post partum blues, dan depresi.
Asuhan Keperawatan Nifas ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
Bidan adalah tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan praktik kebidanan dalam bentuk
asuhan kebidanan. Salah satu wewenang bidan adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu,
yaitu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan normal. Sehingga, asuhan kebidanan
kehamilan merupakan salah satu kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang bidan dalam
memberikan pelayanan pada ibu hamil. Asuhan kebidanan kehamilan adalah rangkaian
kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan
oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat
kebidanan pada ibu hamil. Buku ini disajikan dengan struktur yang dibangun atas 18 bab,
sehingga pembahasannya lebih komprehensip, yaitu: Bab 1 Konsep Dasar dan Proses
Kehamilan Bab 2 Adaptasi Anatomi dan Fisiologi Dalam Kehamilan Bab 3 Adaptasi Psikologis
Kehamilan Bab 4 Standar Dan Komponen Antenatal Care (Anc) Bab 5 Ketidaknyamanan Pada
Kehamilan Bab 6 Kebutuhan Nutrisi Ibu Hamil Bab 7 Kehamilan Sehat Bab 8 Etika dan
Wewenang Bidan dalam Asuhan Kehamilan Bab 9 Evidence Based dalam Kehamilan Bab 10
Farmakologi dalam Kehamilan Bab 11 Penyusunan Birth Plan Bab 12 Pemeriksaan Fisik &
Diagnostik Bab 13 Manajemen Kebidanan Asuhan Kehamilan Bab 14 Program Dinkes Terkait
Kehamilan Bab 15 Skrining Risiko Maternal Terhadap Kehamilan Bab 16 Skrining Kesehatan
Janin Bab 17 Refleksi Praktik Klinik Kebidanan Bab 18 Promosi Kesehatan Dalam Antenatal
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Care
Kasus keperawatan sesuai dengan blue print ukom keperawatan (70%) Pengetahuan umum
kesehatan (30%) & Disesuaikan dengan bentuk soal Permenpan RB isi ebook 2 paket soal
@100 soal yang terdiri dari : Keperawatan Medikal Bedah 25 soal Keperawatan Maternitas 8
soal Keperawatan Anak 8 soal Keperawatan Keluarga 8 soal Keperawatan Jiwa 8 soal
Keperawatan Gawat Darurat 4 soal Keperawatan Komunitas 3 soal Keperawatan Gerontik 3
soal Manajemen Keperawatan 3 soal Pengetahuan umum kesehatan 30 soal (UU, Kesehatan,
Keperawatan, Renstra Kemenkes, RPJM, SDGs, Pencegahan Penyakit, SKN, imunisasi,
PPNI, RS, Puskesmas, BPJS, isu terkini) Kunci Jawaban
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