FAKULTAS

: KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI

: KEDOKTERAN

SEMESTER

: VII (GANJIL)

MATA KULIAH/BLOK

: BLOK ELEKTIF ( KANKER )

Pertemuan ke-1 s/d ke -4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke -9 dilaksanakan dengan blended learning/mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke -5 :
Telaah ulang siklus sel dan apoptosis, kanker dan karsinogenesis, Kerusakan dan perbaikan
DNA, Genetika dan epigenetika kanker, Energi dan metabolisme kanker, serta
pertumbuhan dan senescence.
Pertemuan ke-6 :
Nutrisi kanker, Serologi dan penanda tumor aspek diagnosis patologi klinik, Aspek klinik
grading dan staging, Diagnosis histopatologis, radiodiagnosis kanker, dan Radioterapi
kanker.
Pertemuan ke-7 :
Modalitas pengobatan terbaru kanker, Kemoterapi dan terapi hormonal , Pemeriksaan fisik
untuk diagnosis kanker, dan aspek bedah pada kanker.
Pertemuan ke-8 :
Aspek klinis dan manajemen kanker paru, trakea dan bronkus, Aspek klinis manajemen
kanker payudara, Aspek klinis dan manajemen kanker nasofaring dan tiroid, Aspek klinis
dan manjemen kanker hati dan pancreas.
Pertemuan ke-9 :
Aspek klinis dan manajemen limfoma, Aspek klinis dan manajemen kanker prostat, Aspek
klinis dan manajemen kanker kolorektal, Aspek klinis dan manajemen leukemia, Aspek
klinis dan manajeemen osteosarcoma.
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa diharapkan untuk membuat resume secara
mandiri dalam bentuk tugas yang harus dikumpulkan diakhir semester. Kegiatan
Praktikum, tutorial, field trip dan skill lab (tentative) tetap merupakan satu kesatuan utuh
dalam evaluasi. Resume dapat di kumpul dalam bentuk Hardcopy ke Kordinator blok, atau
Kaprodi Kedokteran, atau Wakil Dekan Bidang Akademik atau Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Tadulako.

FAKULTAS

: KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI

: KEDOKTERAN

SEMESTER

: VII (GANJIL)

MATA KULIAH/BLOK

: BLOK ELEKTIF ( NAPZA )

Pertemuan ke-1 s/d ke -4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke -9 dilaksanakan dengan blended learning/mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke -5 :
Farmakologi Napza
Pertemuan ke-6 :
Toksidrom Napza
Pertemuan ke-7 :
Aspek klinis tatalaksana ketergantungan dan penyalahgunaan napza
Pertemuan ke-8 :
Strategi promotif dan preventif penyalahgunaan napza
Pertemuan ke-9 :
Regulasi hukum Napza di Indonesia
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa diharapkan untuk membuat resume secara
mandiri dalam bentuk tugas yang harus dikumpulkan diakhir semester. Kegiatan
Praktikum, tutorial, field trip dan skill lab (tentative) tetap merupakan satu kesatuan utuh
dalam evaluasi. Resume dapat di kumpul dalam bentuk Hardcopy ke Kordinator blok, atau
Kap rodi Kedokteran, atau Wakil Dekan Bidang Akademik atau Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Tadulako.

FAKULTAS

: KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI

: KEDOKTERAN

SEMESTER

: VII (GANJIL)

MATA KULIAH/BLOK

: BLOK ELEKTIF ( HERBAL MEDICINE )

Pertemuan ke-1 s/d ke -4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke -9 dilaksanakan dengan blended learning/mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke -5 :
Simplisia dan ekstrak, dan pengenalan metabolit sekunder,
Pertemuan ke-6 :
Standarisasi herbal medicine, and preclinical trials of Herbal Medicine,
Pertemuan ke-7 :
Clinical trials and clinical use of Herbal Medicine and Pytopharmaca,
Pertemuan ke-8:
Pharmaceutical dosage form for Herbal Medicine and Phytopharmaca,
Pertemuan ke-9 :
Safety of Herbal Medicine and Phytopharmaca
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa diharapkan untuk membuat resume secara
mandiri dalam bentuk tugas yang harus dikumpulkan diakhir semester. Kegiatan
Praktikum, tutorial, field trip dan skill lab (tentative) tetap merupakan satu kesatuan utuh
dalam evaluasi. Resume dapat di kumpul dalam bentuk Hardcopy ke Kordinator blok, atau
Kap rodi Kedokteran, atau Wakil Dekan Bidang Akademik atau Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Tadulako.

FAKULTAS

: KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI

: KEDOKTERAN

SEMESTER

: VII (GANJIL)

MATA KULIAH/BLOK

: BLOK ELEKTIF ( GERIATRI )

Pertemuan ke-1 s/d ke -4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke -9 dilaksanakan dengan blended learning/mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke -5 :
Aging process, the changes of organ function in geriatric, Biochemical changes in geriatrics.
Pertemuan ke-6 :
Comprehensive geriatric assessment, Neurology disorder in geriatric, Musculoskeletal
disorder in geriatrics, Endocrinology disorders in geriatrics, Sense organ disorders in
geriatric,
Pertemuan ke-7 :
Cardiovascular disease in geriatric, gastrointestinal disorder in geriatric, and urinary
disorder in geriatric
Pertemuan ke-8 :
Pulmonal disease in geriatric, Polyfarmasi and rational theraphy in geriatric, Nutrition in
geriatric, and Basic Principal Medical Rehabilitation in geriatric.
Pertemuan ke-9 :
Antraks dan Leptospirosis, Clinical aspek infeksi tropis pada kulit, clinical aspek Malaria
dan DHF, dan clinical aspek tifoid,
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa diharapkan untuk membuat resume secara
mandiri dalam bentuk tugas yang harus dikumpulkan diakhir semester. Kegiatan
Praktikum, tutorial, field trip dan skill lab (tentative) tetap merupakan satu kesatuan utuh
dalam evaluasi. Resume dapat di kumpul dalam bentuk Hardcopy ke Kordinator blok, atau
Kaprodi Kedokteran, atau Wakil Dekan Bidang Akademik atau Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Tadulako.

FAKULTAS

: KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI

: KEDOKTERAN

SEMESTER

: VII (GANJIL)

MATA KULIAH/BLOK

: BLOK ELEKTIF (GUIDE TO GOOD PRESCRIBING (GGP))

Pertemuan ke-1 s/d ke -4 sudah selesai dengan face to face
Pertemuan ke-5 s/d ke -9 dilaksanakan dengan blended learning/mandiri, adapun
materinya sebagai berikut:
Pertemuan ke -5 :
Writing Prescription, six step in therapeutics process.
Pertemuan ke-6 :
Developing personal formulary, Standard treatment guidelines and medicines formulary
and updating process.
Pertemuan ke-7 :
Selecting therapy, Critical evaluation of medicine advertisement.
Pertemuan ke-8 :
Problems in medicine use, Developing compendia, Review on clinical trial report, Essential
drug concepts and generic prescribing.
Pertemuan ke-9 :
Therapeutic review: Diarhoea, Therapeutic review; Hypertension, Therapeutic review: ARI,
and Therapeutic review; DM
Keterangan:
Khusus pertemuan ke-5 s/d ke-9 mahasiswa diharapkan untuk membuat resume secara
mandiri dalam bentuk tugas yang harus dikumpulkan diakhir semester. Kegiatan
Praktikum, tutorial, field trip dan skill lab (tentative) tetap merupakan satu kesatuan utuh
dalam evaluasi. Resume dapat di kumpul dalam bentuk Hardcopy ke Kordinator blok, atau
Kaprodi Kedokteran, atau Wakil Dekan Bidang Akademik atau Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Tadulako.

