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media neliti com Aug 05 2020 kontrasepsi suntik memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kelemahan dari kontrasepsi suntik adalah terganggunya pola haid diantaranya adalah amenorea menoragia dan muncul bercak spotting gungde
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soekidjo notoatmodjo 2003 prinsip prinsip dasar ilmu kesehatan masyarakat cet ke 2 mei jakarta rineka cipta wiadiatun dian 2012 peran dan ruang lingkup
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undang republik indonesia no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
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baik individu kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan
daftar pustaka poltekkes jogja Nov 07 2020 49 daftar pustaka 1 kementrian kesehatan ri 2018 profil kesehatan indonesia 2017 jakarta kemenkes ri diakses pada tanggal 31 januari 2019 dari
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