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PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah rnernberikan berkat-

Nya sehingga Karya Tulis ini dapat selesai.

Karya Tulis Ilrniah dengan judul "Angka Kejadian Dengue Hemorrhage

Fever di Rurnah Sakit Santo Borrorneus peri ode Januari sarnpai Desernber tahun

200 1" ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk rnendapatkan gelar Sarjana

Kedokteran (S.Ked) di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

Diucapkan terirna kasih kepada :

1. Surja Tanurahardja, dr.,MPH.,DTM&H. sebagai dosen pernbirnbing yang

telah rneluangkan waktu dan dengan kesabarannya untuk rnernbirnbing selarna

pernbuatan karya tulis ini sampai selesai.

2. Direktur Rumah Sakit Santo Borrorneus yang telah rnernberikan izinnya untuk

pengarnbilan data.

3. Staf Medikal Rekord Rurnah Sakit Santo Borrorneus Bandung yang telah

rneluangkan waktu dan dengan kesabarannya rnernbantu rnenyediakan data

yang dibutuhkan untuk pernbuatan karya tulis ini.

4. Melissa, Irene.G, Liena, Nanik, Irene.J, dan Ci Meri yang telah banyak

rnernbantu, mendukung dan rnernberikan sarannya dalarn penyusunan karya

tulis ini.

5. Ternan-ternan sernua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

rnernberikan bantuan, saran dan dorongan sehingga karya tulis ini dapat

selesai.

6. Papih, rnamih dan cici Imel yang tercinta yang telah banyak rnernberikan

bantuan, dorongan, semangat, kesabaran dan saran-sarannya sehingga karya

tulis ini dapat selesai.

Karya tulis ini disadari masih jauh dari sempuma narnun diharapkan agar

karya tulis ini dapat rnemberikan banyak rnanfaat bagi para pernbaca, khususnya

bagi rekan-rekan rnahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas

Kristen Maranatha. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.
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Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala amal budi dan

kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan Karya

Tulis Ilmiah ini.

Bandung, Juli 2002

Fransisca Meita Meliana
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