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Seri At a Glance merupakan buku yang populer di kalangan mahasiswa kedokteran, dokter
muda, residen, dan dokter yang baru praktik karena topik pembahasannya disajikan secara
ringkas dan sederhana serta dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik.

  

Setiap bab disajikan dalam uraian dua halaman yang terdiri dari diagram rangkuman berwarna
pada sisi halaman kiri dan teks penjelasannya pada sisi halaman kanan. Karena memiliki
kisaran topik yang luas, maka buku-buku pada seri ini merupakan bahan referensi yang ideal
sebagai topik pengantar maupun sebagai sumber belajar untuk memperoleh informasi
perkembangan terkini dan berguna bagi seluruh mahasiswa yang mempelajari tentang
kesehatan reproduksi.
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At a Glance Kesehatan Reproduksi menyajikan pengantar tentang semua aspek kesehatan
reproduksi yang diperkaya dengan tampilan ilustrasi dan foto berwarna. Pembahasan dimulai
dari keterampilan pemeriksaan klinis dasar sampai dengan tata laksana Infeksi Menular
Seksual akut serta dijelaskan pula tentang kehamilan yang tidak direncanakan.

  

Pembahasan menekankan pada prinsip-prinsip dasar untuk memberikan pelayanan kontrasepsi
serta kesehatan seksual yang efektif yang merupakan topik-topik yang sering kali sulit dipelajari
bagi mahasiswa program sarjana atau dokter muda.

  

At a Glance Kesehatan Reproduksi ini:

  

■     Menampilkan anatomi dan fisiologi dasar serta keterampilan klinis.

  

■     Membahas patologi genitourinaria infeksi menular seksual, serta kontrasepsi pada pria dan
wanita secara berimbang.

  

■     Menyertakan pembahasan tentang prosedur-prosedur praktik ginekologi yang dilakukan di
unit pelayanan rawat jalan.

  

■     Menyajikan pendekatan secara holistik terhadap isu-isu yang muncul terkait bidang
kesehatan reproduksi ini.

  

■     Mengambil perspektif yang luas dengan menampilkan isu-isu kesehatan reproduksi dalam
berbagai budaya yang berbeda serta dalam unit pelayanan yang memiliki keterbatasan sarana
dan sumber daya.

  

Menampilkan skenario kasus sebagai bahan belajar.
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