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PRAKATA

Puji syukur dan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada Tuhan Yesus

Kristus karena berkat Kasih SetiaNya, Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.

Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan

gelar Sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, dengan

judul : "Gambaran Ikterus Neonatorum pada Bayi Bam Lahir di Rumah Sakit Immanuel

Periode Agustus 2003 - Juli 2004".

Dengan segal a rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima

kasih yang tulus kepada yang terhormat, Slamet Santosa, dr., M. Kes. dan A.Adipurnama,

dr., SpA., selaku dosen pembimbing yang dengan kesabarannya telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan,

petunjuk serta motivasi dari awal hingga akhir penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Demikian penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bagian Anak Rumah Sakit Imanuel atas kesediaannya memberikan IJm

dilaksanakannya penelitian ini dan atas bantuan dalam meminjarnkan data.

2. Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Imanuel atas kesediaannya membantu dalam

pengumpulan data-data pasien bayi ikterus.

3. Adi dan tante Lidya atas doa, dukungan dan bantuannya selama ini.

4. Daniel Tristo, Daniel Kurniawan, Teji dan semua ternan-ternan penulis untuk bantuan

dan kebersamaannya.

Teristimewa rasa terima kasih yang tak terhingga ini ditujukan kepada Mama Inge,

Adrian, Nathalia dan Ema Anny (almarhumah) yang selalu memberikan bantuan,

dorongan, doa dan cinta kasih yang tulus.

Bandung, Desember 2004

Caecillia Purnama
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