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PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segaia

berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan Program Sarjana Kedokteran Umurn di Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mendapat bantuan dari

berbagai pihak, baik dalam pengumpulan bahan pustaka, rnaupun dalam

penyusunannya. Pada kesempatan ini dengan rasa honnat, penlliis mgm

menghaturkan terirna kasih dan penghargaan yang sebesar-besamya kepada:

1. Widura, dr., MS se1aku dosen pembimbing, atas segaia bimbingan,

pengarahan, dukungan moril, dan waktu yang telah disediakan, serta

kesabarannya selama penulis rnenyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Prof. Slliaiman Sastrawinata, dr., SpOG selaku Oekan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung.

3. Surya Tanurahardja, dr., MPH, OTM&H selaku ketua pelaksana Karya

Tu1is Ilmiah.

4. Winsa Husin, dr., M.Sc., M.Kes se1aku ketua Program Studi Sarjana

Kedokteran di Faku1tas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha

Bandung.

5. Bernard. P., dr., SpKK dan Johan Lucianus, dr., M.Si selaku dosen

penguji, atas kesediaan waktu yang teleh diberikan.

6. Para dosen Faku1tas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha yang te1ah

memberi bekal iIrnu kepada penulis.

7. Papa, Mama, Kakak, dan Adik yang memberikan dukungan moril, materil,

doa, perhatian, dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya

Tulis Hmiah ini.

8. lea, yang telah memberi inspirasi, dorongan monl, dan duktmgan doa

kepada penulis.
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9. Sahabat-sahabat terdekat penulis yang telah banyak membantu, Echi,

Diana, Riyma, Wiwiet, Flora, Nia, Metty, Mia, Devty.

10. Selumh rekan-rekan angkatan 2000 yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu yang telah membantu penulis dalam rnenyelesaikan Karya Tubs

llmiah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Tulis lhniah ini masih

terdapat banyak kekurangan, lmtuk itu penulis sangat rnengharapkan kritik dan

saran dari para pernbaca. Akhir kata, semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat

bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi mahasiswa/rnahasiswi Fakultas

Kedokteran dan masyarakat pada Uffimnnya.

Bandlmg, Juli 2003

Melani Marissa

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	PATOGENESIS URTlKARIA 
	KARYA TULIS ILMIAH 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	JUDUL 
	PENYUSUN 
	NRP 
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	PATOGENESIS URTIKARIA 
	MELANI MARISSA 
	0010154 
	BANDUNG, lULl 2003 
	MENYETUJUI 
	PEMBIMBING UT AMA 


	page 3
	Images
	Image 1
	Image 2

	Titles
	SURAT PERNYATAAN 
	Yang bertanda tangan di bawah ini: 
	Nama 
	: Melani Marissa 
	NRP 
	: 0010154 
	Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah hasil karya sendiri, bukan 
	duplikasi dari hasil karya orang lain. 
	Apabila di kemudian hari diketahui ini tidak benar, maka saya bersedia 
	menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
	Oemikian pemyataan saya 
	Bandtmg, Juli 2003 
	-. 
	Melani Marissa 


	page 4
	Titles
	PRAKATA 
	Vl 


	page 5
	Titles
	Vll 
	Bandlmg, Juli 2003 
	Melani Marissa 



	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


