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Puji syukur kehadirat-Nya atas berkat kasih dan anugerah, yang berlimpah 

hingga dapat terselesaikannya karya tulis ini. 

Adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini, untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk mengikuti wisuda Sarjana Kedokteran di Universitas Kristen Maranatha 

Bandung. 

Eklampsia merupakan serangan penyakit akut yang khas bagi w anita hamil. 

yang sangat berbahaya dan perlu penanganan yang serius. Oleh karena itu. penulis 

mencoba untuk menuangkannya sebagai topik yang diharapkan berguna bagi para 

pembaca, khususnya dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang ekiampsia 

dan berbagai aspek yang tercakup didalamnya. 

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak menemui kendala dan 

hambatan, hingga penulisan ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan karya 

tulis ilmiah ini. 

Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih setulusnya kepada semua 

pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, khususnya 

kepada : 
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terselesaikannya karya tulis ini, juga kepada adik-adikku Eva, Maykel dan Ani 

atas supportnya. 
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5. Suamiku Freedom, dan mutiaraku Pearl Vanescha Abigail, Betsy dan Joshua atas 

dukungan cinta dan perhatian. 

6. Opa Unu dan Oma Dik atas dukungan dan doanya. 

7. Om Bertje, tante Tini, Ninie, Gerald, Sica, Angga, Karen, Vivin dan Emphix 

(Elon) atas hiburannya dan transportasinya. 

8. Special thank's to frangky, atas bantuannya. 

9. Teman-temanku dan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya 

karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga dapat berguna dalam menambah khasanah pengetahuan para pembaca. 

Bandung, Juli 200 1 
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