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KATAPENGANTAR

Pl~ii syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya

sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini tepat pada

waktunya. Karya Tulis ini berjudul "Penyebab dan Penanggulangan Sindroma

Nefrotik" yang rnernbahas seputar Sindrorna Nefrotik

Penulis menyadari bahwa dalam Karya Tulis ini masih terdapat banyak

kekurangannya, oleh karena itu penulis mohon maaf sebesar besamya atas semua

kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Setiap saran dan kritik yang

membangun sangat di harapkan <laripembaca sekalian agar Karya Tulis ini <lapat

mcnjadi lcbih bail.

Tak Iupa pula penulis mengucapkan terma kasih pada:

I. Agustian L.K., dr, SpPD selaku dosen pembimbing utama Karya Tulis ini.

2. David, Mona, dan Andri yang telah membantu penulis dan memberi

semangat selama pembuatan Karya Tulis ini.

3. Papi, Marni, Mayke, Ege, Nathan yang telah memberikan dorongan dan

pengertian serta doanya sehingga Karya Tulis ini dapat selesai.

Akhir kata saya berharap agar Karya Tulis llmiah ini dapat bennanfaat bagi

pembaca.

Bondung,Jonuari2002

penuhs

111

http://www.maranatha.edu

	page 1
	Images
	Image 1

	Titles
	( STUDI PUST AKA) 
	FAKULTAS KEDOKTERAN 


	page 2
	Images
	Image 1

	Titles
	JUDUL 
	PENYUSUN 
	NRP 
	LEMBAR PERSETUJUAN 
	PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN SINDROMA 
	NEFROTIK (STUDI PUSTAKA) 
	GRACE BEATRIX 
	9610045 
	BANDUNG, 
	MENYETUJUJ 
	PEMBIMBING UTAMA, 
	A~ustian L.K., dr., SpPD. 


	page 3
	Images
	Image 1

	Titles
	SUR.\. T PERY A TAAN 
	YANG BERT ANOA T ANGAN OIBA W AH INI : 
	: Grace Beatrix 
	: 9610045 
	Menyatakan bahwa KaI)'a Tulis IImiah ini adalah hasil kaI)'a sendiri, dan 
	Apabila dikemudian hari diketahui hahwa pemyataan 1n1 tidak benar, 
	Bandung, Januari 2002 
	Grace B atrix 


	page 4
	Titles
	KATAPENGANTAR 
	mcnjadi lcbih bail. 
	Bondung,Jonuari2002 
	penuhs 
	111 



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


