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LAHIRSuara ʻAisyiyahAsuhan Persalinan Normal dan
Bayi Baru LahirJurnal penduduk &
pembangunanASUHAN KEBIDANAN KOMUNITASBuku
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Reformata Edisi 14, Mei 2004Buku Ajar Asuhan
Kebidanan Neonatus, Bayi/ Balita dan Anak
Prasekolah untuk Para Bidan

Asuhan Kebidanan pada Persalinan
History of education for midwives in Indonesia;
volume commemorating the 50th anniversary of the
Indonesian Midwives Association.

Dancing Out of Bali
Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil
konsepsi dari rahim ibu melalui jalan atau dengan
jalan lain, yang kemudian janin dapat hidup kedunia
liar. Buku ini sebagai referensi bagi dosen/pengajar
atau mahasiswa kesehatan khususnya kebidanan
untuk mendalami lebih jauh terkai Asuhan Kebidanan
Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Buku ini mencakup
materi sebagai berikut: 1. Konsep Dasar Asuhan
Kebidanan 2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Persalinan 3. Perubahan-Perubahan Fisiologis dan
Psikologis dalam Persalinan 4. Pelayanan Persalinan
Awal Minimum Pada Situasi Bencana 5. Asuhan
Kebidanan Pada Persalinan Standar Operasional
Prosedur Asuhan Persalinan Normal (APN) 58 Langkah
Selain itu buku Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi
Baru Lahir ini juga dilengkapi dengan latihan kasus
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persalinan sehingga memudahkan pembaca untuk
mengidentifikasi kasus yang terjadi di masyarakat.

Buku Ajar Asuhan Keperawatan Dgn
Gangguan Sistem Persarafan
Bagi seorang Ibu yang pernah mengalami proses
persalinan pasti tahu tentang nifas. Baik masa
terjadinya nifas dan bagaimana menjaga kesehatan
baik untuk Ibu maupun bayi yang baru lahir. Simak
selengkapnya di buku ini yang menjelaskan tentang
Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Normal
(Askeb III). :: Penerbit Deepublish, Deepublish,
Kebidanan ::

Theory for Midwifery Practice
Development of midwifery theory which started in the
late 1970s has occurred on several fronts. The
adaptation of nursing models to midwifery, the
development of local models and care plans, the
continued use of midwifery process applied to the
individual and the introduction of standard setting
and quality assurance have all played a part in
creating a theoretical framework for midwives. This
book discusses the issues surrounding the
development of a framework and uses end of chapter
questions to stimulate discussion.

ASUHAN KEBIDANAN, NEONATUS, BAYI,
BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH
Buku ini adalah buku yang menggali secara tuntas
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mengenai asuhan kebidanan persalinan, mulai dari
anatomi panggul, fisiologi persalinan, proses
persalinan, hormon yang mempengaruhi persalinan,
proses persalinan dan penyulit persalinan yang
mungkin muncul. Asuhan Kebidanan persalinan dan
Bayi Baru Lahir memberikan panduan yang jelas
dalam memberikan asuhan kebidanan persalinan
sesuai dengan kaidah keilmuan yang terkini dan
sesuai kewenangan sebagai kebidanan. Buku ini
sebagai bacaan penting bagi mahasiswa, bidan,
praktisi dan semua pihak yang tertarik dengan
layanan maternitas khususnya persalinan.

Bidan menyongsong masa depan
ASUHAN PERSALINAN DAN BAYI BARU
LAHIR
The increasing prevalence of preterm birth in the
United States is a complex public health problem that
requires multifaceted solutions. Preterm birth is a
cluster of problems with a set of overlapping factors
of influence. Its causes may include individual-level
behavioral and psychosocial factors,
sociodemographic and neighborhood characteristics,
environmental exposure, medical conditions,
infertility treatments, and biological factors. Many of
these factors co-occur, particularly in those who are
socioeconomically disadvantaged or who are
members of racial and ethnic minority groups. While
advances in perinatal and neonatal care have
improved survival for preterm infants, those infants
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who do survive have a greater risk than infants born
at term for developmental disabilities, health
problems, and poor growth. The birth of a preterm
infant can also bring considerable emotional and
economic costs to families and have implications for
public-sector services, such as health insurance,
educational, and other social support systems.
Preterm Birth assesses the problem with respect to
both its causes and outcomes. This book addresses
the need for research involving clinical, basic,
behavioral, and social science disciplines. By defining
and addressing the health and economic
consequences of premature birth, this book will be of
particular interest to health care professionals, public
health officials, policy makers, professional
associations and clinical, basic, behavioral, and social
science researchers.

Dasar-Dasar Keperawatan Maternitas
On public health development in Indonesia.

Managing Newborn Problems
Buku yang berjudul “Buku Ajar Asuhan Kebidanan
Patologi bagi Bidan” ini berisikan tentang berbagai
pengetahuan asuhan kebidanan dalam berbagai
aspek, seperti; konseling dalam asuhan kebidanan
patologi dan kegawatdaruratan maternal neonatal,
asuhan kebidanan patologi kehamilan, asuhan
kebidanan patologi persalinan, asuhan kebidanan
patologi bayi baru lahir, dan asuhan kebidanan
patologi pada neonatus. Penulis berusaha
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menggunakan cara berpikir sederhana dan bahasa
yang praktis sehingga dapat digunakan sebagai
panduan dalam memahami buku ini. Penulis berharap
dengan adanya buku ini pembaca dapat mengerti
bagaimana mempraktikkan asuhan kebidanan
patologi yang dilakukan oleh bidan.

Warta kesehatan masyarakat
Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting
dalam mengukur derajat kesehatan suatu Negara,
dimana status kesehatan ibu dan anak dapat dilihat
dari angka kematian ibu. Tenaga kesehatan yang
kompeten sangat diperlukan untuk melakukan
deteksi, penanganan awal dan rujukan kasus-kasus
kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Oleh
karena itu, diperlukan kesamaaan persepsi dan
pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya
dan peran berbagai aspek tersebut dalam
penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi
untuk mengatasinya harus merupakan intregrasi
menyeluruh dari berbagai aspek. [Penerbit
Deepublish, Deepublish, Kebidanan, Kesehatan]

ASUHAN KEBIDANAN NEONATUS, BAYI,
BALITA, DAN ANAK PRASEKOLAH
Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematian bayi
terjadi dalam periode neonatal, yaitu dalam bulan
pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi
baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainankelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup,
bahkan kematian. Misalnya karena hipotermi akan
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menyebabkan hipoglikemia dan akhirnya dapat
terjadi kerusakan otak. Pencegahan merupakan hal
terbaik yang harus dilakukan dalam penanganan
neonatal, sehingga neonatus sebagai organisme yang
harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke
ekstrauterin dapat bertahan dengan baik.
Penyebabnya karena periode neonatal merupakan
periode yang paling kritis dalam fase pertumbuhan
dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, maka
adaptasi fisiologis yang dilakukan bayi baru lahir
perlu diketahui dengan baik oleh tenaga kesehatan,
khususnya bidan, yang selalu memberikan pelayanan
kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.

Keperawatan Ibu- Bayi Baru Lahir
Every year throughout the world, about four million
babies die before they reach one month old, most
during the critical first week of life. Most of these
deaths are a result of the poor health and nutritional
status of the mother, combined with problems such as
tetanus or asphyxia, trauma, low birth weight, or
preterm birth. However, many of the conditions which
result in perinatal death are preventable or treatable
without the need for expensive technology. Against
this background, this publication contains guidance
on evidence-based standards for high quality care
provision during the newborn period, considering the
needs of mother and baby. It has been produced to
assist countries with limited resources to reduce
neonatal mortality. The information is arranged under
four main headings: clinical assessment, findings and
management; principles of newborn baby care;
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procedures; record keeping and essential equipment,
supplies and drugs.

Bibliografi nasional Indonesia
Sangat penting untuk diingat bahwa persalinan
adalah proses yang normal serta merupakan kejadian
yang sehat. Akan tetapi potensi komplikasi yang
mengancam nyawa juga akan selalu mengintai,
sehingga bidan harus mengamati dengan ketat baik
bagi ibu maupun bayinya sepanjang kelahiran. Fokus
utamanya adalah mencegah terjadinya komplikasi.
Hal tersebut dapat menurunkan angka kematian Ibu
dan Bayi. Buku ini membahas mengenai Asuhan
Kebidanan Pada Persalinan. Asuhan kebidanan pada
ibu bersalin merupakan salah satu kompetensi utama
Bidan, oleh karena itu Bidan diharapkan
melaksanakan tugasnya secara profesional dan
berkualitas dengan penguasaan ilmu pengetahuan
dan keterampilan, tanggap terhadap masalah serta
mampu memenuhi kebutuhan ibu dan bayi. Dalam
buku ini membahas tentang: Bab 1 Konsep Dasar
Persalinan Bab 2 Manajemen Kebidanan dalam
Persalinan Bab 3 Komunikasi dalam Persalinan Bab 4
Evidance Based dalam Persalinan Bab 5 Faktor-Faktor
yang Memengaruhi Persalinan Bab 6 Perubahan
Fisiologis dan Psikologis Ibu Dalam Masa Persalinan
Bab 7 Kebutuhan Dasar Ibu Pada Masa Bersalin Kala I,
II, III dan IV Bab 8 Asuhan Kebidanan dada Kala I, II, III
dan IV Persalinan Bab 9 Pengisian dan Implementasi
dari Hasil Partograf Bab 10 Asuhan Kebidanan pada
Bayi Baru Lahir Normal 1 Jam Bab 11 Pertolongan
Persalinan Normal Bab 12 Etika dan Kewenangan
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Bidan dalam Asuhan Kebidanan Persalinan Bab 13
Berpikir Kritis dalam Asuhan Persalinan Bab 14
Problem Solving dalam Asuhan Persalinan

Asuhan kebidanan pada persalinan dan
bayi baru lahir
Pada saat ini proses pembelajaran yang terjadi di
kelas adalah Teaching bukan Learning, artinya
kembali ke metode lama di mana pembelajaran masih
mengutamakan Teacher Centered Learning (TCL).
Meskipun metode Teacher Centered Learning efektif
untuk sebuah Transfer Of Knowledge, namun
sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kita sedang
membunuh kreativitas mahasiswa. Perubahan
paradigma pembelajaran merubah tugas dan fungsi
dosen, saat ini dengan metode SCL dosen berperan
sebagai fasilitator, motivator, memberi tutorial
dengan cara menunjukkan jalan/metode yang dapat
membantu mahasiswa menelusuri dan menemukan
penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bahan
kajian.

Pediatric Nursing - 1st Indonesian
Edition E-Book
ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN
BAYI BARU LAHIR
Buku ini disusun oleh penulis ditujukan terutama bagi
Mahasiswa Kebidanan. Buku ini menggambarkan
asuhan pada neonatus, bayi, balita dan anak
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prasekolah yang didasari konsep keilmuan dan
keterampilan serta hasil evidence based dengan
pokok bahasan :lingkup asuhan neonatus, bayi dan
balita normal dan abnormal, konsep asuhan bayi dan
balita, pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita,
SDIDTK, MTBS, Kelas Ibu Balita, imunisasi,
perlindungan anak, penyuluhan pada orang tua
tentang asuhan neonatus, bayi dan anak balita,
sistem rujukan dan dokumentasi asuhan.

Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita
dan Anak Prasekolah
ASUHAN KEPERAWATAN ANTENATAL,
INTRANATAL DAN BAYI BARU LAHIR
Fisiologi dan Patologis
Masalah kesehatan anak merupakan salah satu
masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini
terjadi di negara Indonesia. Derajat kesehatan anak
mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak
sebagai generasi penerus bangsa memiliki
kemampuan yang dapat dikembangkan dalam
meneruskan pembangunan bangsa. Nah, Bagaimana
Indikator Kesehatan Anak dan bagaimana konsep
asuhan neonatus dan anak balita itu? simak dalam
buku ini. Buku ajar ini disusun berdasarkan materi
pokok bahasan mata kuliah asuhan NEONATUS yang
telah disesuaikan dengan kurikulum DIII Kebidanan
Stikes Hang Tuah Pekanbaru Tahun Ajaran 2011.
[Penerbit Deepublish, Deepublish, Ilmu Kebidanan,
Bidan, Asuhan kebidanan]
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Buku Ajar Kebidanan Kegawatdaruratan
Maternal dan Neonatal
Known as the â€œbibleâ€ of midwifery, this new
edition of Varney's Midwifery has been extensively
revised and updated to reflect the full scope of
current midwifery practice in a balance of art and
science, a blend of spirituality and evidence-based
care, and a commitment to being with women.

Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu
Nifas Normal (Askeb III)
Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir,
berisi pembahasan berikut. ● Paradigma Asuh
Kebidanan ● Lima Benang Merah dalam asuhan
Persalinan\Teori Persalinan ● Pemantauan Kemajuan
Persalinan (Partograf) ● Kebutuhan dasar Ibu Bersalin
● Teori Penyebab dan faktor yang mempengaruhi
persalinan ● Perubahan Psikologis ibu bersalin ●
Asuhan Bersalin ● Manajemen Asuhan Persalinan ●
Asuhan Bayi baru Lahir ● Penyulit Persalinan ●
Asuhan bayi baru lahir dengan asfiksia

Riset Keperawatan
Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan kepada
Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha Bijaksana. Atas
karunia-Nya buku ini telah dapat terselesaikan. Kami
berharap buku ini dapat menambah ilmu
pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat
digunakan menjadi panduan dan pedoman,
khususnya bagi mahasiswi Program Studi D-III
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Kebidanan semester V (lima) dalam memberikan
asuhan kebidanan dalam komunitas, yang meliputi
asuhan antenatal, intranatal, postnatal, bayi baru
lahir, dan keluarga berencana.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan
dan Bayi Baru Lahir
Buku ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak
Pra Sekolah
Dokumentasi Kebidanan
Buku Ajar Asuhan Keperawatan Dgn
Gangguan Sistem Hematologi
Berisi berbagai informasi tentang Kabupaten Kapuas,
Kalimantan Tengah, Indonesia.

Asuhan Neonatus Bayi dan Balita
"If you know where to look, you can still discover and
recognize what it was that intoxicating John Coast fifty
years ago." —Sir David Attenborough This book is one
of the great classics about Bali, now with dozens of
illustrations and photographs. Dancing out of Bali is a
fascinating personal account of a young Englishman
who settled in a small house in Bali in the midst of the
political turmoil that griped post–war Indonesia.
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There, he immersed himself in Balinese culture and
made ambitious plans to bring a troupe of Balinese
dancers and musicians to Europe and America. The
book relates John Coast's daring and remarkable
adventure that took him from revolution in Indonesia
to the footlights of London and Broadway. Within a
few weeks, the troupe had captured the hearts of
audiences. Here are photographs of Bali and stories of
the performer's magic island and of the enchanting
dancers, including the beautiful 12–year–old Ni Gusti
Raka. She became a star overnight and delighted
audiences everywhere during the troupe's triumphant
tour. It is also a story of Balinese culture and life in
Bali–following the devastating Japanese occupation–of
music and dancing in Bali, of many of the island's
great performing dancers and musicians,

Preterm Birth
Varney's Midwifery
Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam
pemberian asuhan masa persalinan, di mana sejak
ibu hamil hingga memasuki periode bersalin dimulai
dari kala I, kala II, kala III, dan kala IV, serta
memberikan dukungan secara berkesinambungan
sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi
ketegangan fisik dan psikologis selama masa
persalinan. Bidan sebagai promotor hubungan antara
ibu dan bayi serta keluarga, meningkatkan rasa
nyaman, mendeteksi komplikasi, dan perlunya
rujukan memberikan konseling untuk ibu dan
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keluarganya mengenai cara mencegah pendarahan,
mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang
baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman.
Selain itu juga melakukan manajemen asuhan dengan
cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan
rencana tindakan, serta melaksanakannya untuk
mempercepat proses pemulihan dan memberikan
asuhan secara profesional. Kesuksesan belajar
berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai
sarana, salah satu di antaranya adalah buku. Harapan
kami, buku ini dapat membantumahasiswa
memahami tentang dirinya sendiri, keluarga,
lingkungan, masyarakat, dan bangsa.

INFORMASI KAPUAS (Jilid 3)
ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN
Buku Ajar: Asuhan Kebidanan
Komprehensif Pada Ibu Bersalin dan Bayi
Baru Lahir/oleh Ika Putri damayanti
Persiapan agar sukses dalam pendidikan keperawatan
dan uji kompetensi melalui topik-topik utama dengan
ulasan singkat dan ringkas. Buku ini
mengikutsertakan topik-topik mulai dari pemeriksaan
fisik dan asuhan berpusat pada keluarga,
pemeriksaan laboratorium, intervensi keperawatan,
dan asuhan keperawatan anak dengan isu terkini
dalam konteks Indonesia, misalnya anak dengan
masalah pernapasan, penyakit menular dan masalah
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gastrointestinal. - Penekanan yang kritis, praktis dan
informasi yang relevan dalam daftar yang terintegrasi
akan membantu studi mahasiswa dan membantu
belajar lebih efisien - Menampilkan soal latihan UKOM
dan soal model ujian NCLEX secara CBT di
www.ujikomku.com, termasuk jawaban dan rasional
untuk pemahaman yang lebih dalam dan mengingat
yang lebih lama

Asuhan Keperawatan Perinatal
BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN,
PERSALINAN, DAN BAYI BARU LAHIR
Buku ini membahas tentang Asuhan Persalinan,
dalam buku ini juga disertakan rangkuman point-point
penting pada setiap kegiatan belajar serta diakhir
buku terdapat latihan-latihan soal Uji Kompetensi
Bidan untuk membantu sejauh mana penguasaan
mahasiswa terhadap materi yang sudah dipelajari
sehingga siap dalam menghadapi Ujian Kompetensi
Bidan Indonesia.

Suara ʻAisyiyah
Buku ini disusun dengan tujuan menambah dan
mempermudah mahasiswa maupun dosen dalam
mencari referensi terkait dengan asuhan kebidanan
neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, buku ini dilengkapi dengan
evidence based pada setiap bab pembahasan.
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Asuhan Persalinan Normal dan Bayi Baru
Lahir
Jurnal penduduk & pembangunan
Bulletin of ʻAisyiyah, Islamic women's organization.

ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS
Buku Ajar Asuhan Kebidanan Patologi
Bagi Bidan
Buku ini disusun oleh penulis ditujukan terutama bagi
mahasiswa Kebidanan. Di dalam buku ini
menggambarkan asuhan kebidanan pada ibu hamil
normal yang didasarkan konsep-konsep, sikap dan
ketrampilan serta hasil evidence based dalam praktek
antenatal yang menggunakan pendekatan
manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya
preventif dan promotif, deteksi dini komplikasi serta
pendokumentasiannya. Adapun isi buku ini meliputi
pembahasan berikut 8 * Anatomi fisiologi sistim
kesehatan reproduksi * Fisiologi kehamilan * Konsep
dasar asuhan kehamilan * Kebutuhan dasar ibu hamil
adaptasi fisiologi dan psikologi, faktor-faktor yang
mempengaruhi kehamilan sesuai dengan tahap
perkembangannya * Tanda bahaya pad kehamilan
dan deteksi dini pada kehamilan * Asuhan sesuai
tahapan perkembangan kehamilan * Dokumentasi
asuhan kebidanan kehamilan * Buku KIA * Kelas ibu
hamil * Program perencanaan persalinan dan
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penceh=gahan komplikasi (P4K) * Konsep rumah
tunggu kelahiran (RTK) * Sistim rujukan pada ibu
hamil * Pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA)
HIV / AIDS

Tabloid Reformata Edisi 14, Mei 2004
Kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir
merupakan suatu keadaan yang fisiologis namun
dalam prosesnya terdapat kemungkinan suatu
keadaan yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi
bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena
itu, kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir
harus ditangani oleh petugas kesehatan yang
berwenang demi kesehatan dan keselamatan ibu dan
bayi. Buku ajar ini disusun berdasarkan materi pokok
bahasan mata kuliah asuhan ibu bersalin yang telah
disesuaikan dengan kurikulum diii kebidanan STIKES
Hang Tuah Pekanbaru tahun ajaran 2011/2012. Buku
ajar ini diharapkan dapat diajadikan sebagai bahan
bagi mahasiswa. [Penerbit Deepublish, Deepublish,
Kebidanan]

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Neonatus,
Bayi/ Balita dan Anak Prasekolah untuk
Para Bidan
Asuhan kebidanan Neonatus, bayi , balita dan anak
Pra sekolah ini memberikan kemampuan pada
mahasiswa untuk memberikan Askeb pada ibu dalam
memberikan asuhan pada bayi baru lahir dengan
pendekatan manajemen kebidanan didasari konsepkonsep, sikap dan ketrampilan serta hasil evidence
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based dengan pokok bahasan konsep dasar bayi baru
lahir. Penelitian menunjukkan bahwa 50% kematin
bayi terjadi pada periode neonatal yaitu dibulan
pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi
baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainankelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup,
bahkan kematian. Sebagai contoh bayi yang
mengalami hipotermi akan menyebabkan
hipoglikemia dan akhirnya dapat terjadi kerusakan
otak. Pencegahan merupakan hal terbaik yang harus
dilakukan dalam penanganan neonatal sehingga
neonates sebagai individu yang harus menyesuaikan
diri dari kehidupan intrauterine dapat bertahan
dengan baik karena periode yang paling kritis dalam
fase pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pada bab
ini dijelaskan adaptasi yang dilakukan bayi segera
setelah lahir antara lain adaptasi BBL terhadap
kehidupan diluar uterus, mempertahankan suhu
normal bayi, pencegahan infeksi dan rawat gabung.
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