Modul Akademi Kebidanan Bagi Pengajar dan
Mahasiswa
Ada 9 modul yang tersedia diantaranya: Perempuan dan Agama,
I n t e g ra s i G e n d e r d a n H A M d a l a m Ko n s e p A s u h a n
Kebidanan, Kesehatan Reproduksi, Konseling, Per spektif
Kesetaraan Gender Untuk Kebidanan Komunitas, Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak, Manajemen Pelayanan Kebidanan
Mandiri, Psikologi, Etika dan Hukum.

Rp. 20.000 - 35.000

Buku Panduan Pendidik Sebaya Untuk
meningkatkan Peran Serta Laki-laki dalam
Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Buku ini disusun sebagai panduan terkait dengan seksualitas
dan kesehatan reproduksi untuk melibatkan peran serta
laki-laki dalam meningkatkan status kesehatan perempuan

Rp. 20.000

Agenda Kesehatan Reproduksi Tahun 2010-2012

Serial Pembelajaran Siswa Aktif

Rp. 20.000

Buku ini berisi kumpulan materi pendukung proses belajar
yang memfasilitasi siswa berinteraksi dengan subjek, ide,
dan kejadian sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh
pemahaman baru. Buku ini juga menjelaskan metode untuk
mengajak siswa agar tidak hanya mendengar. Tetapi lebih
dari itu, mereka harus membaca, menulis, diskusi, terlibat
dalam pemecahan masalah pada kegiatan pembelajaran.

Rp. 10.000

Buku Panduan Pendidik Sebaya
(Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi)
Buku

pedoman

ini

disusun

dalam

bahasa

Buku ini berisi agenda harian yang diformat secara menarik
sehingga memudahkan pengguna untuk mengingatkan
kegiatannya. Selain itu bentuknya disesuaikan dengan ukuran
saku pakaian sehingga mudah dibawa. Agenda ini juga disertai
dengan informasi yang dapat digunakan semua kalangan yang
ingin memahami dasar-dasar kesehatan reproduksi.
Dan dilengkapi dengan data-data kespro terbaru.

Tas cantik YPKP
yang

Tas cantik ini terbuat dari bahan kain yang menarik dan cocok
untuk dipakai dalam beraktivitas sehari-hari. Tas ini dapat
dilipat secara praktis. Tersedia dalam beberapa motif pilihan

mudah

dimengerti. Buku ini berisi tentang pendidik sebaya (definisi dan
persyaratan), keterampilan komunikasi interpersonal, persiapan
kegiatan pedidikan sebaya penyelenggaraan pendidik sebaya
yang berhasil, dan cara-cara penyampaian informasi kesehatan

Rp. 20.000

reproduksi dalam kelompok besar.

Rp. 35.000

Memahami Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi

Celemek Kesehatan Reproduksi

Buku saku ini berisi tentang situasi kesehatan reproduksi
remaja, tumbuh kembang remaja kehamilan suatu yang
alami, bahaya infeksi menular seksual (termasuk HIV dan
AIDS), kekerasan terhadap perempuan serta narkoba dan
zat adiktif yang dikemas secara padat, menarik dan ringkas.

Celemek ini terbuat dari bahan kaos yang di dua sisinya
terdapat gambar organ reproduksi perempuan dan laki-laki.
Celemek ini mudah digunakan terutama dalam visualisasi
organ reproduksi manusia, posisinya dibuat sesuai dengan
bentuk aslinya. Mudah digunakan dalam pemberian materi
seputar kesehatan reproduksi.

Rp. 10.000

Rp. 35.000

Pendidik Sebaya ‘PS’ Kits

Fact Sheet “Peran Serta Laki-laki dalam
Kesehatan Reproduksi”
Fact sheet ini terdiri dari beberapa topik yaitu: peduli terhadap
kehamilan, persalinan, dan nifas; laki-laki dan kontrasepsi;
ayah dan pengasuhan anak; laki-laki dan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT); serta dampingi istri memasuki menopause

Rp. 200.000

Rp. 7.000

Modul Klinis Kegawatdaruratan Obstetri dan
Neonatal serta Kontrasepsi bagi Bidan

Rp. 40.000

Modul ini dikemas secara menarik padat dan ringkas sehingga
mem udahka n pen gguna untuk mem ahami materi se perti
pencegahan infeksi, abortus, perdarahan anterpartum, pre-eklampsi,
distosia, asfiksi bayi barulahir, BBLR, rujukan dan transportasi
bayi baru lahir, kontasepsi dan PMTCT.

Alat Peraga Lainnya
Labia kain : Rp 25.000

Lembar Balik Kontrasepsi & IMS

Rp. 15.000

Masih menggunakan lembar balik?!! Saatnya beralih pada
PS kit YPKP. Alat bantu ini terdiri dari:
1. Tas PS
2. Celemek Kespro
3. Lembar balik KB dan IMS
4. Buku panduan pendidik sebaya dan peran serta laki-laki
5. Buku saku kespro
6. Penis yang terbuat dari kayu
7. Labia kain
8. Alat kontrasepsi (kondom laki-laki dan perempuan)
Dengan kombinasi peralatan di atas diharapkan dapat
memudahkan penyampaian materi kesehatan reproduksi.
Dapatkan segera, persediaan terbatas!!!

Lembar balik konrasepsi & IMS (Infeksi Menular Seksual)
ini berisi visualisasi yang jelas sehingga kita dapat
membedakan berbagai jenis IMS serta alat kontasepsi yang
umum dimasyarakat. Dalam lembar balik ini juga dijelaskan
berbagai gejala/tanda IMS dan komplikasi yang mungkin
terjadi serta cara kerja, efektifitas, keuntungan serta kerugian
dari berbagai alat kontrasepsi sehingga dapat memudahkan
klien dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya.

Penis yang terbuat dari kayu : Rp 30.000

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu

