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PRAKATA

Berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat

menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, yang merupakan salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen

Maranatha Bandung.

Penulis menyadari bahwa bentuk maupun isi dari karya tulis ilmiah ini tidak

lepas dari kekurangan-kekurangan yang timbul, karena pengetahuan dan

pengalaman penulis yang masih terbatas.

Atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sejak dari awal sampal

dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, maka melalui kesempatan ini

penulis menyampaikan terima kasih. Pelimpahan rasa terima kasih ini terutama

penulis tujukan kepada:

1. Oani Brataatmadja, dr, Sp.PK. Selaku pembimbing utama yang telah

meluangkan waktu dan tenaga serta kesabaran dalam membimbing penulis

selama pembuatan karya tulis ini.

2. Henki Pertamana, dr, Sp.PK. selaku pembimbing pendamping yang juga

telah meluangkan waktu dan tenaga serta kesabaran dalam membimbing

penulis selama pembuatan karya tulis ini.

3. Lisawati, dr dan Aming Tohardi, dr. Atas waktu dan kesediannya menjadi

dosen penguji bagi penulis.

4. Orang tua penulis. Atas dukungan materi, nasihat dan doa selama penulis

menempuh pendidikan ini.

5. Vanny. Yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, serta

inspirasi bagi penulis selama menyelesaikan karya tulis ini.

6. Hendrik, Andrew yang telah banyak membantu dalam penulisan karya

tulis ini, danjuga untuk persahabatan yang ada.

7. Sahabat-sahabat lain yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa

moril maupun materil selama penyusunan karya tulis ini.

8. Pimpinan dan Staff perpustakaan. Atas peminjaman buku selama

penyusunan karya tulis ini.

VI

http://www.maranatha.edu


Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memenuhi maksud, tujuan serta

manfaatnya terutama bagi perkembangan ilmu kedokteran.

Bandung, Januari 2005

Randy Sebastian
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