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Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia yang

telah dilimpahkan Allah Yang Maha Kuasa, penulis mengucapkan puji syukur karena

atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan tepat

pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini ditulis berdasarkan Studi mengenal dampak pemberian

transfusi darah dalam jangka panjang pada penderita thalassemia.

Rampungnya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga

pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan

kepada:

1. DR. Iwan Budiman, dr., MS, sebagai dosen pembimbing, atas bimbingan dan

perhatiannya sejak awal sampai akhir penulisan karya tulis ilmiah ini.

2. Suster 1. Sihombing, atas bantuannya khususnya dalam pengumpulan bahan

literatur

3. Rekan-rekan di Fakultas Kedokteran Maranatha khususnya angkatan '97 atas

dorongan semangat, bantuan dan kebersamaannya selama ini.

4. Teman-teman dekat khususnya Lili.S, Albertus, Firdaus, Meta, Meily, atas

bantuannya baik secara fisik maupun moral.

5. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang t~lah

memberikan kasih sayang yang tulus, sebagai tanda bakti penulis yang dapat

penulis berikan. Dan juga kepada adik - adikku, atas segala pengorbanan dan

kebaikannya dalam membantu penulis dalam menyelasaik:m karya tulis ini.
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Akhirnya penulis mengharapkan semoga karya tulis 1m dapat bermanfaat bagi

kita semua

Bandung, Desember 2001

Ferry D. M Sihombing
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