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So do not fear, for I am

with you;

do not 6e dismayed, for I am

'Your qod.

I wife strengtlien you and

hefp you;

I wife uplio{d you

witli my righteous right hand.

- Isaiali 41 : 10 (:NIo/) -
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KAT A »ENGANTAR

Puji Syukur kepada Bapaku Yesus Kristus, karena anugerah, kasih kanmia

selia hikmat dari padaNya maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini guna

mernenuhi salah satu syarat untuk menye]esaikan pendidikan program sarjana

kedokteran di Universitas Kristen Maranatha.

Penelitian dan penyusunan karya tubs ini tidak ]epas dari dukungan berbagai

belah pihak. Oleh karena itu pad a kesempatan kali ini penulis ingin

menyampaikan rasa honrmt dan terimakasih y,mg tuhlS kepada semua pihak ymlg

telah membantu, yaitu :

1. Hanna Ratnawati, dr, M.Kes selaku pembimbing pertama alas

tenaga, perhatian, dedikasi serta waktu yang telah disediakan.

2. Freddy Soebiantoro, dr selaku pembimbing kedua yang telah

banyak memberi waktu dan turut membagi i]munya kepada

penu1is.

3. Diana Kristianti, dr, M. Kes, terimakasih at as saran, ide-ide serta

bimbingannya.

4. Orang-orang naracobaku yang imut-imut, lucu dan centil Sally,

Meilan, Tiliek, Sri, Susi, ling, Ariel, Wila, Vivi, Rani, Windy dan

Alice, juga kepada Santi, Riri dan Yanthi yang telah turut

memeriahkan percobaanku.

5. Santi Salusu, yang telah meminjamkan Sphigmomanomeler. Juga

Geta, sebagai sesama teman seperjuangan.

6. Temen - temen kost, Nori dan Lisa; yang udah mau 1ihatlatihan

presentasiku, juga Eka clanNiclia.

7. Teman-teman KTB-ku Andre, Regi, special "adekku" Lina dan

pemimpin KTB, Bu Eni, alas clukungan doa yang tidak

berk es uda ha n.

8. Dada, Bani dan Ima, sahabat-sahabalku selama ini. Terimakasih

atas seliap waktu suka maupun duka yang boleh kita kwati

bersama. God Bless you all ~
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9. Ce Hanny, Ce Nancy, Ce Lussy en 'Dek Vela yang telah selia

memberikan perhatian, semangat, cinta clan cloa. Akll bangga

punya sauclara sepeni kahan.

10. Yang terakhir bllat Mamaku tersayang llntuk semlla cinta,

perhatian, kehangatan, waklu clan doa yang te1ah cliberikan bagiku.

Terimakasih telah menjacli Ibu sekaligus Ayah yang terbaik

bagiku.

Penu1is menyaclari bahwa cla1am penulisan karya tuhs ini masih terclapat

banyak kekurangan, untuk itu penuhs sangat mengharapkan kritik clan saran yang

bersifat membangun dari para pembaca sehingga nantinya akan didapatkan hasi1

yanglebih baik. Akhir kata, semoga karya lulis ini clapat bermanfaal bagi banyak

orang, khususnya bagi mahasiswalmahasiswi fakultas kedokteran dan masyarakat

pada umumnya.

Bandung, Juni 2003

Fanny Listiyono
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