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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, atas berkat

dan rahmat-Nyalah Karya Tulis Ilmiah ini dapat saya selesaikan. Tanpa kasih dan

campur tangan-Nya segala yang telah saya kerjakan tidak akan berhasil baik.

Adapun dalam pembuatannya telah melibatkan banyak pihak sehingga dapat

membuahkan karya tulis yang saya harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. David Gunawan, dr. selaku dosen pembimbing yang telah bersusah payah

membimbing dan memberi masukan yang sangat berarti dalam

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Kedua orang tua saya, yang telah mendukung saya baik dalam doa

maupun semangat dalam pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini. Juga kepada

kakak saya atas dukungan dan bantuannya.

3. Sdr. Heddy, S. Ked., yang turnt rnenyumbang ide dan gagasan dalarn

pengeIjaan Karya Tulis Ilrniah ini.

4. Ternan-ternan yang turnt berpartisipasi dan mendukung saya, antara lain

Terri, Opin, Yonce, April, Sari, Sandra, Brenx, Bernie, Rini dan beberapa

nama yang rnungkin tidak tercantum di sini.

5. Anna Steven, yang turnt mendukung dan rnembantu saya selama

pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Karya Tulis Ilmiah ini dibuat derni memenuhi nilai prasyarat kelulusan

program studi S-1 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kritik

dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kemajuan di kemudian

hari.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bandung, Juni 2004

Agustinus William
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