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KA T A PENGANT AR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena

berkat rahmat dan karunia-Nya maka akhimya penulis dapat menyelesaikan

penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan judul "Penatalaksanaan Medis pada Leukemia

Mieloblastik Akut".

Banyak pihak telah turnt membantu baik langsng ataupun tidak langsung

terhadap penyusunan Karya tulis Ilmiah ini , oleh sebab itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besamya kepada:

1. Bapak Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr., SpOG. Selaku Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Kristen Maranatha.

2. Dr. Lisawati Sadeli selaku pembimbing utama yang telah bersedia

meluagkan waktunya untuk untuk membimbing serta memberikan saran-

saran

3. Orang tua beserta kakak dan adik tercinta yang telah memberikan bantuan

baik secara moril maupun materiil

4. Lia, Anne, Lily, Julita, Firdaus dan Ikhsan beserta ternan-ternan semuanya

yang namanya tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, yang telah

membantu dan mendampingi penulis

Semoga semua bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis

mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Akhir kata, penulis mengucapkan semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat

bermanfaat sebaik-baiknya khususnya untuk penulis dan umumnya untuk semua

orang yang berkesempatan membaca isi Karya Tulis ini.
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