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B21 - ABBEY RIYA
Mutiara kaget dikunjungi
Dokter Osehat saat sedang main bersama teman-temannya. Wah …
ada apa ya?? Ternyata
Dokter Osehat mau cerita
soal Gagule. Apa tuh Gagule?? Ternyata Gagule
ada dalam semua makanan favorit anak-anak.
Kalau kebanyakan Gagule, bisa-bisa suatu saat
nanti kita terserang
penyakit berbahaya,
seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan
stroke. Karena itu kita
harus hati-hati sama Gagule. Yuk ikuti kisah Mutiara dan teman-temannya, biar kita juga jadi paham tentang pentingnya
gaya hidup sehat dan tidak makan segala sesua-

tu secara berlebihan.
Buku Ajar ini adalah buku
acuan untuk mahasiswa
yang menempuh Praktek
Kerja Lapang Manajemen
Pelayanan Kesehatan (PKL
MPK). Materi yang ada didalamnya mencakup Manajemen Pelayanan Kesehatan baik di Rumah Sakit
maupun Puskesmas dan
di bagian akhir dilampirkan Lembar Kerja Mahasiswa serta Form Penilaian. Buku ini sangatlah
penting untuk dimiliki mahasiswa sebagai referensi
dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapang, disamping untuk menambah
Wawasan Keilmuan, juga
dapat mempraktekkan Manajemen Pelayanan Kesehatan baik di Rumah Sakit
maupun Puskesmas.
Dear Elena… Di hadapan

Tuhanmu, yang kini
adalah Tuhanku juga, aku
tak perlu merasa bersikap
kuat. Aku tahu, aku telah
banyak
bermaksiat
mengumbar syahwat, tetapi hanya padamu hati
ini tertambat. Maka,
salahkah aku jika masih
terus mengiba pada
Tuhan kita, meminjam namamu dan menyebutnya
diam-diam dalam doa? Ya,
mungkin aku belum paham benar arti keikhlasan, agar bukan kau, tetapi hanya Allah yang
menjadi tujuan. Ah, Elena.
Adakah masa lalu kita
belum usai? Atau pada
akhirnya aku harus menyerah, menerima sosok
baru yang kedatangannya
tak pernah kutunggu, tapi
ia begitu mirip denganmu? Entah di manakah jo-
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doh akan bertepi, karena
hidup ini terlalu sepi jika
harus dihabiskan seorang
diri. [Mizan, Mizan Publishing, Mizania, Novel, Romance, Dewasa, Indonesia]
Buku ini harus dan perlu
dibaca! Karena, diabetes
adalah salah satu penyakit kronis yang paling sering ditemukan pada abad
ke-21 ini. Senjata paling
ampuh untuk mengalahkan diabetes adalah
mengenal dan memahaminya. Keberhasilan
penderita mengontrol gula darah akan membuat
Anda terhindar dari berbagai komplikasinya, seperti
obesitas, penyakit jantung, stroke, ginjal, impotensi, dan bahkan kematian. Pembahasan di sini
mencakup semua tentang
penyakit diabetes, misalnya
penyebabnya,
keluhannya, gejala yang
dialami penderita diabetes, komplikasi yang
mungkin terjadi, anjuran
bagaimana melakukan diet dan olahraga, serta
cara mengobati diabetes
yang benar. Ada juga pembahasan tentang diabetes
pada ibu hamil, anak-anak, dan manula, bahkan
pengaruh diabetes terhadap kehidupan seksual
penderitanya. Semuanya
disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan makanan yang ada di Indonesia. Setelah membaca
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buku ini diharapkan para
penderita diabetes, termasuk keluarganya, menjadi
lebih percaya diri dalam
mengontrol glukosa darahnya dengan benar. Mereka dapat hidup berdampingan bersama penyakitnya
dengan lebih bahagia.
"Jika kita melihat seseorang yang begitu tangguh, kuat dan mandiri, maka jangan lihat dia
sekarang berdiri tegak di
sana begitu mengagumkan. Tapi tanyakanlah seberapa banyak hal,
orang dan peristiwa
menyakitkan yang telah
dia lewati—yang membuatnya menjadi semakin kuat." (Tere Liye) Sungguh,
hidup ini hanyalah perjalanan dari satu masalah
menuju masalah lainnya.
Maka yang terpenting dari
hidup ini ialah kemampuan kita saat menghadapi dan menyelesaikan
masalah. Bukan justru terpuruk dan bersedih sepanjang hari. Tetaplah berdiri
tegap dengan hati yang lapang dan iman yang kuat.
Sebab Allah Awt tidak
akan memberikan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Masih
belum yakin? Simaklah
kisah nyata penuh inspirasi yang ada di dalam
buku ini. Jadi hapuslah
sedihmu, nikmatilah hidupmu!
Rubrik Investigasi sudah

melakukan banyak peliputan, dari korupsi dalam
pembangunan kanal banjir timur, suap obat, hingga kasus seperti perbudakan di kapal-kapal ikan
di Taiwan. Ia menjangkau
hampir semua persoalan,
politik, ekonomi, kesehatan, juga lingkungan. Tempo juga menjalin kolaborasi dengan media internasional, antara lain dalam
peliputan investigatif Panama Papers. Buku ini
merupakan seri pertama
dari serial investigasi
yang akan diterbitkan
Pusat Data dan Analisa
Tempo. Pada edisi perdana, kami akan memuat lima investigasi yang pernah dimuat di majalah
Tempo, yakni soal vila
para jenderal di Puncak,
suap obat kepada para
dokter, impor minyak Zatapi, perbudakan di kapal-kapal ikan di Taiwan,
dan kematian arkeolog
Lambang Babar Purnomo.
Selain memuat kembali
hasil investigasi, buku ini
menceritakan bagaimana
sebuah investigasi digarap dan update kasus-kasus tersebut saat
ini. Peliputan dimulai dari
rapat redaksi. Setelah itu,
kami ke lapangan untuk
mengumpulkan data,
memveriﬁkasi data dan
fakta yang diperoleh, serta meminta konﬁrmasi kepada para aktor.
Kebenaran, kenyataan-
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nya, memang selalu subjektif. Karenanya, tindakan yang hanya benar
menurut kita sendiri
hanya akan menjadi pemantik
terjadinya
masalah baru. Masalah
baru itu memerlukan tindakan yang baru pula sehingga tindakan yang
baru itu akan memantik
masalah-masalah baru
berikutnya. Begitu saja
seterusnya, hingga tertumpuklah masalah di dalam
kepala Surya, Usla, Lina,
dan Harsih—empat orang
yang harus menanggung
konsekuensi atas tindakan subjektif mereka
masing-masing.
Sayangnya konsekuensi
itu tidak hanya berlaku pada mereka sendiri, tetapi
juga orang-orang di sekeliling mereka. Dari peliknya
hari-hari mereka pascatindakan itu, ada pelajaran
yang semestinya mereka
dapatkan: bahwa sebelum
bertindak, komunikasi
harus senantiasa terjadi;
bahwa sebelum berasumsi, hati harus siap dengan
segala konsekuensi; dan
bahwa yang benar menurut diri sendiri dapat berujung pada tragedi. Namun, nyatanya tidak
demikian ….
Kehidupan kerja terasa
menyenangkan baginya,
sampai suatu hari dia dikirim untuk dinas ke Jakarta
oleh Revan, atasannya. Di
masa awal dinasnya di

Jakarta dia bertemu Al, sosok yang membuatnya
jengkel setengah mati. Nahas, Kalila harus terus
bertemu dengan Al sampai beberapa bulan ke depan. Al memang bukan
pria baik hati. Dia tidak
pernah serius dengan
wanita sampai ia bertemu
Kalila. Gadis mungil itu
membuatnya jatuh hati.
Sial, gadis itu tidak jatuh
dengan mudah ke
pelukannya. Baru kali ini
dia kesulitan menaklukkan seorang gadis!
Bukan hanya itu, perjuangan Al dipersulit dengan
datangnya saingan lama "
dan sebuah rahasia yang
coba ditutupi Kalila.
Savia Anindita, anak
perempuan satu-satunya
yang menginginkan terbebas dari Ayah saat
menikah nanti. Baginya,
tinggal dengan Ayah membuat hidupnya terkekang.
Tuhan mewujudkan keinginannya dengan cara yang
ajaib. Pernikahan tidak
seindah yang dia
bayangkan. Via tidak bisa
mendapatkan izin suami
untuk pulang bertemu
orang tuanya, hingga
kerinduan semakin menggumpal. Di saat Via mendapatkan masalah dengan
mertuanya, Ayah selalu
datang, menguatkan dan
memberi pelukan. Kasih
sayang yang tak terbatas
membuat Ayah rela me-
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lakukan apa pun untuk kebahagiaan Via sampai beliau tak memikirkan diri
sendiri. Gadis itu akhirnya
bisa pulang, tetapi dengan kondisi yang berbeda.
Ada apa dengan Ayah?
Apakah Via menyesal selalu menurut apa kata
suaminya?
Sistem informasi kesehatan merupakan gabungan
perangkat dan prosedur
yang digunakan untuk
mengelola siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung
pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Sistem Informasi
Kesehatan sebagai sarana
penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem
informasi kesehatan merupakan komponen utama
dalam sistem kesehatan
suatu negara. Buku ajar
ini merupakan panduan
bagi mahasiswa kebidanan pada mata kuliah Sistem Teknologi Informasi
dalam Pelayanan Kebidanan yang dilengkapi dengan Uraian materi dan Tugas terstruktur.
Berbagai permasalahan
dan kesulitan yang dirasakan orangtua masa kini dalam menghadapi perilaku
anak-anaknya
menggambarkan bahwa ti-
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dak setiap orangtua
merasa memiliki bekal
yang cukup untuk dapat
mengisi peranannya dengan baik. Kenakalan remaja yang kerap merusak tata tertib sosial, erat kaitannya dengan rusaknya
hubungan yang harmonis
antara orangtua dan
anak-anaknya. Dr. Thomas Gordon, seorang ahli
psikologi Amerika Serikat,
yang dipandang sebagai
pemimpin gerakan perbaikan hubungan antarmanusia dalam masyarakat maju, memberikan metode baru untuk memperbaiki hubungan orangtua dan anak.
Metode ini diberikan
dalam bentuk latihan karena bagaimanapun suatu
keterampilan memang
membutuhkan latihan.
Latihan ini berupa mendengarkan aktif, menerapkan pesan-aku yang lebih
bisa diterima anak, dan
mengubah tingkah laku
yang tak dapat diterima
dengan
mengubah
lingkungan. Dalam buku
ini orangtua bukan saja
mempelajari metode dan
latihannya, tetapi juga kapan, mengapa, dan untuk
tujuan apa semuanya
harus digunakan. Tekniktekniknya digambarkan
dalam pola hubungan
orangtua dan anak, yang
diuraikan secara rinci dan
dilengkapi dengan ilustrasi berupa kasus-kasus
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yang sering terjadi di
dalam keluarga. Ada pula
petunjuk-petunjuk praktis
sebagai program kerja
orangtua menghadapi
anak-anak menurut tahap
perkembangan dan usia
anak. Hasil yang didapat
dari hubungan orangtua-anak ini tidak akan menyebabkan salah satu dari
mereka merasa menang
atau kalah. Informasi
dalam buku ini tidak terbatas untuk orangtua, guru,
atau pendidik, melainkan
juga dapat dimanfaatkan
oleh mahasiswa jurusan
psikologi, para pemimpin,
para pengusaha, serta siapa saja yang ingin menerapkan pola baru dalam
hubungan antarmanusia
sesuai dengan teori modern.
Pernahkah kita sebagai
orangtua bertanya-tanya
dalam hati, kenapa anak
kita bermasalah ya, padahal perasaan kita sebagai
orangtua sudah melakukan segala hal dan
melakukannya sebaik
mungkin. Namun mengapa ketika anak menginjak
usia remaja, anak kurang
terbuka hingga menjadi
pemberontak? Bahkan perilaku seperti itu sudah terlihat ketika anak masih kecil. Sudah benarkah cara
kita dalam mencintai
anak? Sudahkah anak
mencintai kita sebagai
orangtuanya? Menjadi
orangtua yang mencintai

dan dicintai anak secara
paripurna tentu dambaan
semua orang. Bahkan
bukan hanya insan yang
sudah menyandang status
“orangtua” saja. Calon
orangtua pun tentunya
mendamba nantinya menjadi orangtua yang mencintai dan dicintai oleh
anaknya. Namun untuk
mencapai hal yang didambakan tersebut, tentunya
perlu doa dan ikhtiar yang
maksimal. Salah satunya
bisa dengan membaca
buku yang ada di tangan
kita ini. Buku ini cocok
sekali untuk orangtua
yang menginginkan kehangatan menyelimuti seluruh anggota keluarga. Kehangatan yang bersumber
dari rasa cinta yang mendalam terhadap elemen
dari keluarga tersebut.
Buku ini membahas secara gamblang awal mula
mengapa banyak di sekitar kita yang mencintai
anak dengan kurang tepat, sehingga efeknya,
anak pun tidak mencintai
orangtuanya sebagai
orang terdekat. Problem
solving pun dijelaskan secara mendetail dan komprehensif, sehingga bisa
diterapkan oleh orangtua
dengan harapan mampu
mencinta dan dicinta
layaknya Rasulullah saw.,
sebagai suri teladan terbaik. Tujuannya untuk
apa? Agar kita bahagia,
bukan hanya di dunia na-
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mun di akhirat pula. Insya
Allah.
Anak Anda sakit? Suami
atau istri sakit? Mungkin
Anda sendiri yang sakit?
Jangan khawatir. Amati gejala penyakitnya, lalu
jawab pertanyaanpertanyaan dalam buku ini.
Dengan bantuan buku ini
Anda dapat memutuskan
apakah perlu ke dokter
atau malah Anda bisa menanganinya sendiri. PENEBAR PLUS+ Novel ini mengisahkan kehidupan seseorang anak
yang kehadirannya sangat
dinantikan setelah sekian
tahun. Do'a kedua orang
tuanya akhirnya memang
dikabulkan oleh Sang Khalik. Namun tak semua apa
yang diharapkan berjalan
dengan mulus, begitupun
yang dialami oleh keluarga Rakha Nathaprawira
ketika anak itu lahir, ada
haru yang berujung pilu,
ada duka yang berganti
tawa, ada derita yang tak
di sengaja. Semua kebahagiaan keluarga kecil
Rakha
Nathaprawira
hanya sesaat. Sebuah
tragedi yang menimpa
anak dan istrinya, hingga
mengakibatkan nyawa
anaknya ter-renggut di
usia yang masih belia, hal
itu membuat Rakha dan
istrinya hampir dikatakan
gila hanya karena tak
menerima
kematian
anaknya, tapi dengan se-

gala upaya, akhirnya Sang
Kuasa memberi kesempatan kedua kalinya pada
keluarga
Rakha
Nathaprawira. Namun
sayangnya, lagi-lagi semua tak berjalan seperti
yang diharapkan, anak itu
tumbuh dengan perangai
yang berbeda dan selalu
berubah menjadi sosok
yang mengerikan di saat
dirinya dalam keadaan terdesak, amarahnya menciptakan kebengisan yang tiada ampun bagi siapapun
yang berani mengusiknya.
Keadaan itu membuat
Rakha dan istrinya
merasa sangat aneh
bahkan frustasi, bingung
apa yang harus dilakukan
menghadapi perangai
anaknya yang terkadang
seolah menjadi sosok lain
yang bukan karakter asli
dari anaknya, entah apa
yang terjadi pada anak kesayangannya, hingga
anaknya menginjak masa
remaja, keganjilan itu semakin terlihat. Kegelisahan Rakha semakin menjadi dan membuatnya semakin bertekad, harus
bisa memecahkan tabir
misteri ini bagaimanapun
caranya, dan mengungkap tentang apa
yang sebenarnya terjadi
kepada anaknya, ada kesalahan apa, dan apa
penyebabnya? Bagaimana
kelanjutan kisah nya?
Mampukah Rakha menyingkap sebuah tabir teka-
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teki misteri pada kehidupan anaknya? Jika penasaran, yuk kita simak
kisah selengkapnya. Jika
ada hal buruk dalam kisah
ini, mari jadikan pelajaran! Tapi jika ada hal
baiknya, mari kita ambil
hikmahnya dari setiap kejadian kisah yang tertulis
dalam novel ini.
Buku ini terdiri dari dua
bagian dengan jumlah total 10 bab ditambah dengan ilustrasi kasus. Bagian pertama dari buku ini
terdiri dari 7 bab, yaitu:
Respon Imun, Reaksi Inﬂamasi, Patomekanisme
Penyakit Autoimun, Struktur dan Fungsi Rawan Sendi, Struktur dan Fungsi Sinovium, Metabolisme Tulang dan Mineral, dan Patoﬁsiologi Nyeri. Sedangkan, bagian kedua membahas modalitas diagnostik, yang terdiri dari 3
bab, yaitu: Pemeriksaan
Muskuloskeletal, Pencitraan pada Penyakit Sendi, dan Pemeriksaan Laboratorium pada Penyakit
Reumatik Autoimun. Bagian terakhir buku ini
memaparkan beberapa
ilustrasi kasus yang dapat
dijadikan referensi untuk
memahami kepentingan
klinis mempelajari pembahasan pada 10 bab tersebut.
Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah inspiratif yang menggugah
hati para pembaca. Ber-
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dasarkan kisah-kisah nyata para pelajar maupun
berbagai bidang profesi.
Tentunya buku ini di balut
dengan rasa sedih, senang, bahagia, bahkan duka yang di alami setiap
orang adalah kisah yang
terjadi selama masa
COVID-19. Buku ini mengajak pembaca untuk mampu memahami kondisi
saat terjadi COVID-19 dan
menguatkan diri dalam
menghadapinya.
Dear, Keynan. Rasanya,
sudah lama sekali tak kutatap wajahmu yang menenangkan. Kau tahu, aku
rela menukar apa pun
yang kupunya dengan satu hari saja bersamamu.
Kita bisa duduk di bawah
pohon rindang belakang
kampus, bicarakan apa
pun yang kita rasa. Apa
kau mengerti, berharap
pada sesuatu yang tak
pasti itu menyakitkan?
Apa kau bisa merasa, mengulur perasaan yang tak
ada ujungnya itu melelahkan? Ah, kisah kita memang sulit diterka
akhirnya. Sama sepertimu, aku tak tahu apakah
akhirnya kita berjalan
menuju titik yang sama
atau tak lagi bisa saling
menyapa. Mungkin benar,
kita tak seharusnya memulai apa pun yang tidak
bisa kita akhiri. Namun,
pikiran tak bisa mengendalikan hati. Jika harapan ke-
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cil itu masih ada, maukah
kau memercayainya juga?
With love, Dafeeya The
Great Teacher My Love
adalah romansa dua hati
yang berusaha menyembunyikan cinta di antara
keduanya karena status
yang rumit—sang dosen
dan mahasiswi. Namun,
cinta itu terus tumbuh. Manakah yang mereka pilih?
Membebaskan cinta itu
atau mencari tempat
persembunyian yang lebih
besar? -GagasMediaBuku Nikmatnya Perjuangan karya Elﬁzon Amir
membawa kita kepada situasi perjuangan seorang
anak manusia yang sabar,
gigih dan pantang menyerah untuk mengubah
kelemahan menjadi kekuatan guna meraih cita-cita.
Semua dijalaninya dengan
senang hati sehingga perjuangan bukan menjadi beban tapi menjadi nikmat
yang menyenangkan.
Buku ini perlu dibaca oleh
semua kalangan terutama
generasi muda. Nikmatnya Perjuangan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga
dalam versi cetak.
Shanaz, dokter cantik dengan segala kesempurnaan
karier dan kisah cinta. Ia
telah bertunangan dengan lelaki mapan bernama Reyan. Nampak ideal,
bukan? Sampai Devon, cinta masa lalunya datang
dan mengobrak-abrik piki-

rannya dengan pesona
dan tentu saja --kata
maaf--.
Aida gadis cantik dan
sholehah juga seorang
dokter yang harus menerima ketidakadilan gara-gara sifat buruk sang
kakak pada suaminya. Ia
harus menerima pembalasan sang kakak ipar dengan cara kehilangan
mahkotanya. Tanpa Erland sadari Aida hamil
benih yang ia tanam.
Penyesalan yang mendalam ia rasakan setelah
tahu Aida berbeda tidak
seperti sang kakak. Di
saat itu juga Aida memilih
pergi jauh untuk menghindari Erland. Benih cinta
tumbuh di hati Erland untuk Aida. Namun, hingga
hampir dua tahun ia tidak
bisa menemukan keberadaan Aida. Bagaimana
kisahnya? Akankah Erland
menemukan
Aida?
Akankah Aida memaafkan
kesalahan Erland? Semua
akan terjawab dalam buku
ini.
On public health development in Indonesia.
"Dek, tolong catat semua
hadiah yang udah aku
kasih ke kamu. Bonnya
ada di tasku!" "Kataton
lagi?" "Iyalah kita harus
menghemat. Pengeluaran
dan pemasukan harus ada
notanya. Tidak boleh kita
pakai berlebihan sehari
hanya boleh 70 ribu. Ti-
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dak boleh lebih." Tak ada
sahutan dari istriku malah
menatap lurus dengan
pandangan kosong. Aku
mendekat untuk memastikan dia mendengarnya
atau tidak. "Kau dengar tidak, Dek?" Baru saja kau
ingin menyentuh pundaknya. Prily sudah lebih
dahulu berjalan menghindar. "Hmm," sahutnya tak
acuh. Bahkan barangbarang yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun
pernikahan kita saja dia
abaikan. Bukankah dia
pernah
bilang
menginginkan long dress
dengan berwarna merah
muda dengan aksen renda. Sudahlah aku repot-repot memesannya diam-diam lewat market place online. Prily justru membiarkan gamis beserta coklat yang kupesan khusus
untuknya tergeletak di meja. Ck, kenapa perempuan
susah sekali dimengerti.
Sungguh membuatku frustrasi saja. Lebih baik bermain game dari pada
terus memikirkan hal-hal
yang hanya memancing
emosi. ~ Di sore hari Prily
biasanya akan berdiri di
atas balkon. Aku sudah hafal dengan kebiasaannya.
Kamar kami mengarah ke
lapangan, yang biasa dipakai anak-anak kompleks untuk bermain di pagi dan sore hari. Prily tak
pernah melewatkan melihat canda tawa mereka di

balik jendela, barang
sekali. "Mau sampai kapan berdiri di situ,"
tanyaku sembari memakai kaus lengan pendek, lalu mengeringkan kepalaku dengan handuk.
Prily segera mendekat
lalu tangannya begitu
cekatan menggosokkan
handuk itu ke kepalaku.
"Padahal aku punya hair
dryer loh, Mas bisa pakai
kalau mau." "Kamu saja
yang pakai, aku tidak perlu lah. 10 menit juga kering." Mampukah Prily bertahan dalam pernikahannya dengan Arjuna yang
serba perhitungan? atau
memilih pergi saat cinta
pertamanya? Dia Akbar,
pria kaya raya, yang ia kira telah lama mati, justru
hadir kembali.
Pada peringatan Hari Lupus Sedunia 10 Mei 2020
lalu penulis telah meluncurkan My Lupus Apps, sebuah aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk mendampingi pasien
lupus dalam menghadapi
lupus yang dialaminya.
Dalam aplikasi tersebut,
disediakan menu Lupuspedia yang ditujukan agar
pasien lupus lebih mengenal dan memahami sakitnya dengan baik. Namun
dalam perjalanannya, tidak semua pasien lupus
bi s a me n gu n du h da n
menggunakan aplikasi Android di ponselnya. Pada
peringatan Hari Lupus Se-
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dunia 10 Mei 2021 ini
penulis berinisiatif untuk
mengemas Lupuspedia
dalam bentuk buku dan
melaunchingnya sehingga
bisa lebih mudah dan bermanfaat untuk pembaca,
khususnya untuk pasien
lupus dan keluarganya.
Buku ini disediakan dalam
bentuk cetak maupun e-book sehingga harapannya dengan diterbitkannya buku ini, pembaca dapat mengaksesnya melalui oﬄine maupun online. Lupus merupakan
salah satu penyakit yang
hingga saat ini masih menjadi misteri bagi pasien,
keluarga, tenaga kesehatan, dan peneliti. Perjalanan penyakit lupus yang
naik turun dan berbedabeda antara pasien satu
dan lainnya dengan penyebab pasti yang belum diketahui
menyebabkan
penyakit ini sulit dipahami
oleh masyarakat. Ketidakpahaman tersebut menyebabkan pasien dan keluarga menjalani pengobatan
yang mungkin belum pas.
Bahkan yang paling ekstrim adalah tidak mau
menjalani pengobatan sehingga pasien tidak dapat
tertolong.
21++] YANG MASIH SINGLE JAUH-JAUH!! Menjadi
istri simpanan tentu
bukan impian Zara. Namun, siapa sangka ia
akan berada di posisi itu?
PERINGATAN: KALAU AN-
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DA MAU BACA CERITA
YANG KARAKTERNYA NORMAL DAN BAIK, TEMPATNYA BUKAN DISINI. INI
AREA DEWASA, MATURE,
TIDAK PERLU TINGGALKAN KOMENTAR YANG
MEMBUAT AUTHOR SAKIT
KEPALA, KALAU TIDAK SUKA LANGSUNG TINGGALKAN. TERIMA KASIH
ATAS PENGERTIANNYA.
Ketika pilihan terberat
bukan lagi antara memilih
warna krayon untuk
menggambar atau memilih sepatu mana yang paling cocok untuk rok hari
ini; di situlah cinta mulai
muncul, sebagai sebuah
permasalahan yang rumit.
Mungkin, bukan dinamakan cinta jika tidak
meninggalkan sebuah rajutan luka, bukan pula cinta
rasanya jika sama sekali tidak pernah meninggalkan
jejak berupa rasa hangat
di pipi atau pun rasa panas di dada serta rasa sakit di kepala. Tapi,
bukankah hidup ini memang terlahir dari cinta?
Saya Annrudha, ini
mungkin bukan cerita cinta, aku hanya ingin berbagi cerita. -BypassKesehatan ibu hamil
harus senantiasa dijaga
demi kesehatan ibu dan
anaknya. Sistem imun ibu
hamil juga dapat naik turun serta dipengaruhi oleh
keadaan lingkungan. Oleh
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karena itu, pengetahuan
dan sikap ibu hamil dapat
menjadi tanggung jawab
kita bersama dan tenaga
kesehatan. Pengetahuan
ibu hamil yang sebenarnya bisa dimulai dari
saat berencana hamil,
seperti remaja akhir atau
dewasa muda, remaja
harus tahu mengenai
risiko kehamilan dan persalinan. Pada saat pandemic seperti sekarang juga ibu hamil sebaiknya tidak melupakan selain
risiko penyakit menular,
tetapi juga komplikasi kehamilan dan persalinan
serta riwayat kesehatan
yang dimilikinya. Jadi, dengan melihat fenomena
tersebut, tim penulis
menyusun buku ini., semoga bermanfaat.
PROKAMI (Perhimpunan
Profesi Kesehatan Muslim
Indonesia) atau dalam bahasa Inggrisnya IMANI (Islamic Medical Association
and Network of Indonesia), terpanggil untuk
mengambil tanggungjawab
ini
untuk
menyuguhkan informasi
yang berimbang tentang
imunisasi, mengupas persoalan dan kontroversi
yang beredar di masyarakat dan menjawab
kekhawatiran dan keraguan mereka. Ditulis
oleh para dokter dan ahli
kesehatan yang kredibel,
lalu dilengkapi dengan
pandangan Islam sesuai

kaidah ﬁkih yang berlaku.
Dokumen-dokumen fatwa
dari ulama besar dan institusi ﬁkih yang berwenang
turut dilampirkan. Juga,
diceritakan tentang imunisasi dari sisi-sisi manusiawi agar lebih mengena
dan terasa relevan. - Pustaka Al-Kautsar Publisher Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup
Tiga pemuda dan satu pemudi dipertemukan dalam
satu program bernama
Management Trainee.
Banyak menghabiskan
waktu bersama membuat
status rekan kerja berangsur menjadi teman, berakibat pada garis pemisah
antara hubungan personal
dan profesional makin semu. Suatu hari, dampak
dari ekonomi dunia yang
melesu mulai terasa. Hal
ini membuat perusahaan
melakukan pergantian
Board of Director. Berdalih untuk menyelamatkan
bisnis, perusahaan melakukan eﬁsiensi besar-besaran, termasuk perampingan organisasi dalam
berbagai lini. Entry level
pun ikut terdampak dan
dapat dipastikan bahwa
dua dari empat calon
karyawan itu akan gagal.
Dunia pekerjaan yang
sarat akan atmosfer kompetisi mengharuskan
mereka menunjukkan taring dan bersaing untuk
menyelamatkan diri mas-
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ing-masing. Sanggupkah
mereka menegaskan kembali antara hubungan personal dengan profesional?
Siapakah yang akan bertahan?
Love you Sersan Kisah cinta seorang tentara dan
calon dokter yang keduanya dipertemukan dalam
keadaan sama sekali tidak
mereka kehendaki, tetapi
membuat mereka saling
terikat satu sama lain.
“Saya akan bertanggung
jawab,” putus Kaelan dengan suara tegas. “Apa?!”
pekik Alika yang tidak percaya. “Saya akan bertanggung jawab, mari
menikah,” tambah Kaelan
yang langsung mengajak
Alika ke hubungan yang
sakral dan tidak main-main itu. Mudah mengajak seseorang menikah, te-

tapi nyatanya ujian terus
saja
menghadang,
bisakah seorang tentara
meyakinkan wanita yang
masih ingin meraih cita-cita menjadi Dokter untuk
menikah dengannya?
Adakah cinta di antara
mereka nantinya?
ÒIt's good to see you,
Bee." Bee dan Bas. Dulu
sekali, kami pernah menjadi kesatuan dalam kalimat
yang sama. Sebelas tahun
lalu, Bee meminta Bas untuk pergi. Dokter ahli bedah pediatri tersebut pindah dari kota ke kota, bekerja di berbagai rumah
sakit, sebelum berakhir di
klinik sederhana di kota
kecil pedalaman Australia.
Di sana, Bas akhirnya memutuskan berhenti berlari, kembali ke Melbourne, dan memulai segalanya dari awal. Di sisi
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lain, Bee menenggelamkan diri dalam pekerjaannya sebagai dokter
Unit Gawat Darurat dengan segala kekacauannya. Dia sama sekali tidak
menyangka akan bertemu
kembali dengan Bas di
rumah sakit tempatnya
bekerja. Bee tak berencana hidup di masa lalu;
baginya, kesalahan besar
yang mereka perbuat sebelas tahun silam sudah
cukup menghancurkan
hidup mereka. Kini, keduanya berada di tempat
mereka bermula. Semuanya
tergantung
merekaÑApakah lebih
baik meninggalkan rasa
yang terkubur di masa
lalu itu dalam-dalam, atau
justru cinta berhak mendapatkan kesempatan kedua.

